
27ste vergadering Donderdag 18 november 1993

Aanvang 10.15 uur

Voorzitter: Deetman

Tegenwoordig zijn 104 leden, te
weten:

Beijlen-Geerts, Beinema, J.H. van
den Berg, J.T. van den Berg,
Biesheuvel, Blaauw, Biauw,
Bolkestein, Brouwer, V.A.M. van der
Burg, Buurmeijer, Van de Camp,
Castricum, De Cloe, Dees, Deetman,
Dijkstal, Doelman-Pel, Eisses–
Timmerman, Van Erp, Esselink,
Feenstra, Franssen, Van Gijzel, De
Graaf, Groenman, Van Heemst, Van
der Heijden, Hillen, Van Hoof, De
Hoop Scheffer, Van Houwelingen,
Huibers, Huys, Van lersel, A. de
Jong, G. de Jong, M.D.Th.M. de
Jong, Jorritsma-Lebbink, Jurgens,
Kalsbeek-Jasperse, Kamp, Kersten,
Koetje, Kohnstamm, Korthals,
Lankhorst, Lansink, Leerling, Van
Leijenhorst, Leijnse, Lilipaiy,
Linschoten, Middel, E. van Middel–
koop, Van Mierlo, Mulder-van Dam,
Netelenbos, Niessen, Van Nieuwen–
hoven, Nijland, Van Noord, Ockels,
Van Otterloo, Van der Ploeg–
Posthumus, De Pree, Ramlal,
Remkes, Rempt-Halmmans de
Jongh, Van Rey, Roosen-van Pelt,
Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schoots, Schutte, Sipkes, Smits,
Soutendijk-van Appeldoorn, Spieker,
Stoffelen, E.G. Terpstra, G.H.
Terpstra, Van Traa, Tuinstra, Van der
Vaart, Te Veldhuis, Verbugt,
Vermeend, Versnel-Schmitz,
Vliegenthart, Van der Vlies, Vos,
Vreugdenhil, Weisglas, Wiebenga,
Willems, Willemse-van der Ploeg,
Witteveen-Hevinga, Wolffensperger,
Wolters, Wöltgens, Ybema, Van Zijl
en Zijlstra,

en de heer Dankert, staatssecretaris
van Buitenlandse Zaken.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Van Rijn-Vellekoop, wegens
bezigheden elders, alleen voor de
ochtendvergadering;

Vos, wegens bezigheden elders,
alleen voor de ochtend– en avond–
vergadering;

Van Traa, wegens bezigheden elders,
alleen voor de middag– en avond–
vergadering;

Van Nieuwenhoven, Swildens–
Rozendaal, Van Gijzel en Jurgens,
wegens bezigheden elders, alleen
voor de avondvergadering;

M.M. van der Burg, Van der Hoeven,
Tegelaar-Boonacker, Verspaget,
wegens bezigheden elders, de gehele
dag;

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging

van de inkomstenbelasting
(verlaging van de teruggaafgrens
voorheffingen) (23410);

- het wetsvoorstel Enkele
wijzigingen van het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van
Strafvordering en de Beginselen–
wet gevangeniswezen omtrent
de terbeschikkingstelling en de
observatie (22909);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet op de economische
delicten (verhoging strafmaxima
uitvoer strategische goederen)
(23124).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het verslag van een monde–

ling overleg inzake besluiten
Uitvoerend Comité Schengen
(19326, nr. 8O).

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Van Traa (PvdA): Voorzitter!
Tijdens het mondeling overleg van
gisteravond, dat de vaste Commis–
sies voor justitie en EG-zaken met de
regering hebben gevoerd, is een
belangrijke doorbraak bereikt in de
discussie rond Schengen. Daarbij
was de belangrijke vraag aan de
orde met welke ontwerp-besluiten
van het uitvoerend comité van
Schengen de Kamer al of niet moet
instemmen. Gisteren is in de
discussie tussen regering en Kamer
gebleken, dat ook de regering van
mening is, dat uiteindelijk regering
en Kamer uit moeten maken welke
besluiten instemming behoeven.
Bijna de gehele Kamer is in ieder
geval de opvatting toegedaan, dat
het ook het ontwerp-besluit
betreffende het reglement van orde
instemming behoeft. Ook de regering
legt zich daar nu dus bij neer. Dat is
een belangrijke conclusie.

De staatssecretaris heeft openhar–
tig opening van zaken gegeven over
de onderhandelingen in het kader
van Schengen over het aanpassen
van het reglement van orde, zodat er
van de openbaarheid nog iets
terechtkomt. Het is ons ook duidelijk
geworden, dat het er met die
openbaarheid slecht voor staat in het
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verkeer tussen de regeringen, zowel
in Schengenverband, als - dat is
misschien nog belangrijker - in het
verband van Maastricht en de
Europese Unie, waar het gaat om de
BiZa– en justitiepijler. Daarvoor zij de
staatssecretaris dank.

Het principiële belang van het
debat met de regering had betrek–
king op de vraag, of het de burger
duidelijk kan worden gemaakt dat wij
ons best doen om die zaken zoveel
mogelijk in de openbaarheid te
bespreken en dat wij ons best doen
om onze parlementaire rol zo goed
mogelijk te vervullen. In concreto
ging het om de vraag waar wij al of
niet mee moeten instemmen, maar
in feite ging het over de vraag, of
een parlement zijn werk nog kan
doen in het woud van besluitvor–
ming ter zake. De staatssecretaris
heeft gisteren een staaltje van die
besluitvorming gegeven toen het
ging om de vraag, of in Madrid een
bepaalde verklaring over asielrecht al
of niet was aangenomen. In het
verslag had ik dit niet kunnen
terugvinden, niemand overigens,
maar uiteindelijk bleek er op dit punt
toch besloten te zijn. Later werd
althans geconcludeerd, dat er was
besloten. Op die manier zullen
weinig mensen meer begrijpen wat
daar aan de hand is.

Indien ook de regering van
mening is, dat het ontwerp-besluit
voor het reglement van orde de
instemming van de Kamer behoeft,
dan vloeit daaruit voort dat wij,
voordat wij instemming kunnen
geven met de andere ontwerp–
besluiten die voorliggen, een
ontwerp-besluit over het reglement
van orde moeten zien, waarbij
duidelijk zal worden in hoeverre aan
onze wensen tegemoet is gekomen.
De staatssecretaris heeft ons gisteren
gezegd, dat hem dat, gezien de tijd,
in problemen zou kunnen brengen.
Daarom zou ik het volgende willen
voorstellen.

De regering, de staatssecretaris
legt zo snel mogelijk over een
aangepast ontwerp-besluit voor het
reglement van orde. Als dat gebeurd
is, treedt artikel 2 van de
Goedkeuringswet in werking. Dan zal
de Kamer zo snel mogelijk na
ommekomst van dat ontwerp-besluit,
gezien artikel 2, lid 4, van de
Goedkeuringswet moeten besluiten
om al dan niet uitdrukkelijke
instemming te geven, zowel aan het
ontwerp-besluit voor het reglement
van orde, als aan alle andere nu

voorliggende ontwerp-besluiten. Dat
kan nu nog, omdat het reglement
van orde dat een periode van drie
weken voorziet voor de voorlegging
van de ontwerp-besluiten en het
nemen van een besluit in het
uitvoerend comité zelf, immers nog
niet van kracht is geworden. Op die
manier, voorzitter, kan de Kamer op
haar rechten staan en kan de
regering haar werk doen.

D

Mevrouw Sipkes (Groen Links):
Voorzitter! Rond het besluitvormings–
proces over Schengen gaat eigenlijk
steeds meer een ondoordringbaar
wordende mist hangen. Een mist
waardoor democratische controle
bijna onmogelijk wordt, want voor
democratische controle heb je zicht
nodig. Het lijkt een voorproefje te
worden voor datgene wat ons te
wachten staat binnen de Europese
Unie, onder andere de justitiepijler.
Dat is heel zorgwekkend, want de
besluiten die genomen worden,
kunnen verstrekkende gevolgen
hebben voor de Nederlandse
burgers. De door de heer Van Traa
zojuist voorgestelde procedure wordt
door de fractie van Groen Links dan
ook ondersteund. Niet geheel van
harte, maar wij denken dat op deze
manier de enig mogelijke minimale
democratische controle gerealiseerd
kan worden.

D

De heer Wiebenga (VVD): Mijnheer
de voorzitter! Dit debatje is niet wat
het had moeten zijn. Vandaag
hadden wij als Kamer, althans wat
mijn fractie betreft, moeten
instemmen met een reeks
uitvoeringsbesluiten die nodig zijn
voor de invoering van het Schengen–
verdrag. Wij hebben de ontwerp–
besluiten bestudeerd en op zichzelf is
mijn fractie tot die instemming
bereid. Wij vinden de inwerkingtre–
ding van Schengen heel gewenst.
Immigratiebeleid en criminaliteits–
bestrijding in internationaal verband
zijn hoog nodig.

Toch vindt die instemming
vandaag niet plaats, mede omdat er
gisteren verwarring is geweest over
de status en de teksten van het
reglement van orde. Die moeten nog
aangepast worden. In die gedachte
van aanpassing kan mijn fractie zich
gaarne vinden. De verwarring
gisteren en daardoor ook de

besluiteloosheid van vandaag is
overigens mede ontstaan door het
wat onduidelijke optreden van de
staatssecretaris. In het mondeling
overleg van enige weken geleden
had hij een andere opvatting over de
status van het reglement van orde
dan die welke hij gisteren ten–
toonspreidde. Nogmaals, dat
betekent dat vandaag instemming
met een aantal niet onbelangnjke
ontwerp-besluiten niet zal plaatsvin–
den. Daarmee komen de Neder–
landse regering en deze staatssecre–
taris in het Schengen–
onderhandelingscircuit in tijdnood te
zitten. Mijn vraag is hoe de
staatssecretaris daar denkt uit te
komen.

D

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Mijnheer de voorzitter! Wat de
procedure betreft, kan ik mij
aansluiten bij hetgeen collega Van
Traa daarover heeft gezegd. Hij heeft
ook namens mij gesproken. Namens
mijn fractie spreek ik waardering
voor uit voor de positie die de
staatssecretaris gisteravond heeft
gekozen: de Kamer maakt uiteindelijk
uit waarmee ingestemd moet
worden. De staatssecretaris is al de
boer op gegaan met de wijzigingen
die ook mijn fractie in het reglement
van orde van het uitvoerend comité
zou willen zien aangebracht.

Ontluisterend was het, te horen -
wie er niet bij was, moet het maar
eens lezen - hoe het toegaat in het
justitiële en politiële Europa. Als het
zo verder gaat, zal het Europa van de
burger, waar regeringsleiders op
Europese "toppen" altijd prachtige
verklaringen over afleggen, niet tot
stand komen. Zover durf ik wel te
gaan. Ik durf ook de stelling aan dat
wij, wanneer nationale parlementen
deze onderwerpen niet heel strak aan
het touw houden, op deze punten in
grote problemen komen. Ik herhaal
hetgeen ik gisteravond heb gezegd.
Op dit terrein zullen Kamer en
regering in Nederland zich in
slagorde moeten opstellen. Wij
hebben nog buitengewoon veel werk
te doen. Het gaat om de inhoud van
Schengen, maar nog veel meer om
de Nederlandse positie in Europa en
om de verhouding tussen Kamer en
regering op dat punt.

Wij hebben gisteren voortgang
geboekt. Wij wachten nu op de
staatssecretaris - ik hoop dat dit snel
zal gebeuren - die namens de
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regermg de Kamer een ontwerp–
besluit reglement van orde zal
voorleggen. Wij zullen er alles aan
doen om de regering niet in
tijdproblemen te brengen. Aan ons
zal het niet mogen liggen dat vragen
die alleen in Europees verband
beantwoord kunnen worden, blijven
liggen omdat er een zwartepieten–
spel wordt gespeeld. Vooralsnog
wens ik dat niet op mijn bord te
hebben. Gisteravond zijn wij in het
mondeling overleg een stukje verder
gekomen. Ik ben daar tevreden over.
Wij zien de volgende ontwikkelingen
op dit terrein met belangstelling
tegemoet.

D

De heer Wolffensperger (D66):
Voorzitter! Het zal u opvallen dat u
een vrijwel unanieme Kamer hoort.
Ook ik zal daar niet van afwijken. Het
mondeling overleg van gisteren heeft
een tweeslachtig beeld bij mij
achtergelaten. Er is vreugde over het
feit dat kabinet en Kamer tot
overeenstemming zijn gekomen over
de procedure die wij zullen volgen
bij Schengen en bij de justitiepijler
van Maastricht op grond van de
bepalingen in de goedkeurings–
wetten. Ik ben de staatssecretaris er
dankbaar voor dat hij in dat opzicht
de Kamer tegemoet is gekomen. De
vreugde over de overeenstemming
wordt echter overschaduwd door de
schrik over het isolement waarin
Nederland terecht is gekomen met
zijn pleidooi voor openheid en
democratische controle in Europese
structuren. De staatssecretaris zei
gisteren dat wij tegen een muur
lopen. Ik ben er met anderen van
overtuigd dat grotere openheid en
democratische controle absoluut
noodzakelijk zijn om het draagvlak
voor Europese structuren te
behouden en misschien zelfs te
verwerven. Ik voeg eraan toe dat ik
niet twijfel aan de overtuiging van de
staatssecretaris op dat punt. Dit geldt
ook voor zijn wens, dat in Europees
verband te benadrukken en naar
voren te brengen.

De conclusie is dat er op het
ogenblik niets te besluiten valt.
Namens mijn fractie zeg ik dat ook
wij bereid zijn om ons te conforme–
ren aan de snelst mogelijke
procedure van besluitvorming.

D

Ik dank de geachte afgevaardigden
voor hun inbreng in dit korte debatje.
Hieruit blijkt dat regering en Kamer
elkaar gisteren hebben gevonden. Er
is overeenstemming over de wijze
waarop met de procedure moet
worden omgegaan. Tot nog toe was
er een verschil van mening over de
interpretatie van artikel 2 van de
Goedkeuringswet en vooral over de
vraag of een besluit met betrekking
tot het reglement van orde de
instemming van de Kamer vergde of
niet. Regering en Kamer verschillen
daar nog steeds over van mening,
omdat interpretatie van de regering
van artikel 2 beperkter is dan die van
de Kamer. Dat neemt niet weg dat
wij niet kunnen ontkennen dat het
besluit met betrekking tot het
reglement van orde de vertegen–
woordiger van het Koninkrijk en
daarmee het Koninkrijk bindt en de
Kamer hanteert die interpretatie om
het besluit met betrekking tot het
reglement van orde aan de instem–
ming te onderwerpen.

Voorzitter! Ik hoop binnen de
komeride weken in staat te zijn om in
overleg met de partners in Schengen
zodanige wijzigingen op het
reglement van orde in de Schengen–
kring rond te krijgen dat deze tijdig
voor de vergadering van het
uitvoerend comité van 14 december
aan de Kamer voorgelegd kunnen
worden. Daarmee wil ik vermijden
dat Nederland het Schengenproces
in tijdproblemen brengt. Ik kan die
toezegging echter niet hard doen,
omdat ik daarvoor de medewerking
van de partners nodig heb. Ik hoop
dat de Kamer daarvoor begrip heeft.

Ik ben door de oplossing die wij
nu gevonden hebben nog niet in
tijdproblemen gekomen, omdat de
vergadering van 23 november die
aanvankelijk geagendeerd stond door
moeilijkheden met het Schengen–
informatiesysteem geannuleerd is.
Dat betekent dat de vergadering van
14 december de eerstvolgende is en
dat er enige tijd beschikbaar is om te
proberen, de door de Kamer
gewenste oplossingen naderbij te
brengen.

De heer Van Traa (PvdA): Gister–
avond was de staatssecretaris er nog
niet zeker van of de vergadering van
23 november door zou gaan. Heeft
onze gedachtenwisseling van
gisteravond daar enige invloed op
gehad?

niet het geval. Inmiddels is definitief
bekend gemaakt dat de Franse
regering die vergadering heeft
afgeblazen met als argument dat een
aantal van de betrokkenen aan–
staande dinsdag verhinderd is.

Voorzitter! Ik kom bij de kern van
het debat, door verschillende
geachte afgevaardigden duidelijk
naar voren gebracht, namelijk de
vraag welke mate van openheid wij
in het Europese kader en dus ook in
het kader van Schengen kunnen
bereiken. Ik heb gisteren aangegeven
dat dit een buitengewoon moeilijk
debat is. Er bestaat over de te
bereiken doelstellingen geen
meningsverschil tussen regering en
parlement. Tegelijkertijd teken ik aan
dat de regering moet proberen in dat
overleg een zo goed mogelijk
resultaat op het punt van de
openbaarheid te bereiken. Dat is met
name in het geheel van de Europese
Unie een niet zo gemakkelijke
opgave. Dit debat zou verder in het
kader van het overleg met de
minister van Buitenlandse Zaken
over de Algemene Raad gevoerd
moeten worden en met de minister
van Justitie als het gaat om
gemeenschappelijke acties in het
kader van de justitiepijler. Ik hoop
dat de regering op dit punt op steun
van de Kamer kan blijven rekenen.
Nogmaals, ik hoop tegelijkertijd dat
de nu gekozen werkwijze er niet toe
leidt dat wij niet m staat zijn tijdig
aan onze Schengenverplichtingen te
voldoen.

De voorzitter: Ik stel vast dat wij in
eensgezindheid aan het einde van dit
debat zijn gekomen, hetgeen
verheugend is.

De beraadslaging wordt gesloten.

De vergadering wordt van 10.35 uur
tot 10.51 uur geschorst.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het rapport van de Enquête–
commissie uitvoeringsorganen
sociale verzekeringen (22730,
nrs. 7 t/m 10).

(Zie vergadering van 17 november
1993.)

De beraadslaging wordt hervat.

Staatssecretaris Dankert: Voorzitter! Staatssecretaris Dankert: Nee, dat is
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De heer Buurmeijer (PvdA)

D

De heer Buurmeijer (voorzitter van
de enquêtecommissie): Voorzitter! De
commissie is buitengewoon
erkentelijk voor de waardering die
gisteren door alle sprekers in haar
richting is uitgesproken. Ik betreur
het daarom des te meer dat de
nestor van onze commissie, collega
Van Dis, niet in ons midden
aanwezig is. Hij is een van de meest
solidaire leden geweest van de
commissie, altijd aanwezig. Op het
moment dat wij onze voorstellen en
ons rapport hier verdedigen, missen
wij hem zeer. Graag wens ik hem
vanaf deze plaats alle kracht en
sterkte toe.

Ik wil hier ook nadrukkelijk in het
openbaar gezegd hebben dat
waardering voor de commissie ook
waardering is voor de medewerkers
van de commissie, die maandenlang
met ons hebben samengewerkt.
Graag geef ik uiting aan mijn
dankbaarheid voor de wijze waarop
een fantastisch team van mensen,
van her en der samengebracht,
vanuit de Kamer en erbuiten, ons
terzijde heeft gestaan tot de "laatste
snik", want ook gisteravond was er
weer een ruime bereidheid om de
commissie te ondersteunen bij het
formuleren van de antwoorden op de
vragen die gesteld zijn. Ik werk dus
straks ook met mapjes en voorberei–
dende documenten. Ik weet niet hoe

dit mij zal afgaan, maar ik hoop dat
men het mij vergeeft, als dit een keer
mis mocht gaan.

De heer Van Mierlo (D66): Hoe
meer, hoe liever.

De heer Buurmeijer: Buiten dit huis
heeft de commissie veel waardering
ondervonden, omdat zij haar
bevindingen, haar analyse en haar
aanbevelingen unaniem heeft
vastgesteld. Gisteren waren er echter
berichten dat de unanimiteit in de
commissie niet meer zou bestaan. De
berichten hierover in de krant en de
opmerkingen hierover in de Kamer
waren aanleiding voor de commissie
om zich hier gisteren nog intern op
te bezinnen.

Mijnheer de voorzitter! Ik kan u
meedelen dat in de commissie is
vastgesteld dat alle leden van de
commissie ondubbelzinnig het
rapport onderschrijven. Dit was zo bij
de presentatie van het rapport en dit
is zo op dit moment bij het debat in
de Kamer. Hierin is geen enkele
verandering gekornen.

Mijnheer de voorzitter! Bij alle lof
en waardering past van onze zijde
wel enige relativering. Bij herhaling
zijn wij geprezen om de grondige en
gedegen aanpak, de manier waarop
het onderzoek is uitgevoerd en de
heldere analyse die wij hebben
geschreven. Het deed mij wel eens
denken aan een oudejaarsconférence

van Wim Kan, waarbij hij het had
over de bewindslieden van het
kabinet-Den Uyl en bijvoorbeeld
sprak over: minister Van Kemenade,
buitengewoon bekwaam! Dit werd
dan zo'n zes, zeven keer herhaald. De
bekwaamheid droop eraf en
vervolgens kwamen er de meest
erge opmerkingen over de leden van
dat kabinet. In die zin hebben wij dus
wel eens het gevoel gehad dat er,
naarmate wij meer geprezen werden
voor onze analyse, een grotere
afstand werd genomen ten opzichte
van de aanbevelingen die wij deden.
Dit relativiteitsbesef is bij ons dus
volop aanwezig in het verdere
verloop van de discussie met de
Kamer.

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! De voorzitter van de
commissie zal zich ook realiseren dat
beide zaken samen kunnen gaan:
buitengewoon bekwaam zijn en toch
niet altijd op even bekwame wijze
handelen.

De heer Buurmeijer: Uiteraard,
maar dit wil ik nog niet op ons van
toepassing verklaren, mijnheer
Schutte. Ik begrijp ook dat u deze
opmerking meer in theoretische zin
maakt dan dat u dit nu al op de
commissie wilt projecteren.

Ik merk hierbij op dat er bij
herhaling ook wel is gezegd, dat de
analyse en de aanbevelingen van de
commissie geen samenhang zouden
vertonen. Ik hoop vanochtend
duidelijk te maken dat die samen–
hang naar onze zienswijze wel
degelijk aanwezig is. Ik doe dit ook,
omdat wij - wanneer er werd
gezegd: de samenhang is niet
aanwezig - nog wel eens aantroffen
dat dit als reden, als argumentatie
bijna werd gegeven voor het niet
onderschrijven van de aanbevelin–
gen. Dit geldt niet voor die collega's
die dit gisteren in het debat naar
voren hebben gebracht. Dit waren
mevrouw Groenman en de heer Van
der Vlies. Zij hebben dit uitgesproken
niet gedaan. Ik meen dan ook dat ik
in de Kamer nader rnoet ingaan op
die samenhang tussen analyse en
aanbeveling. Ik zeg daarbij echter op
voorhand dat wij nooit gepreten–
deerd hebben dat uit onze analyse
alleen ons type aanbevelingen voort
kan komen. Dat zou een veel te grote
pretentie zijn. Uiteraard zijn op basis
van een soortgelijke analyse of
dezelfde analyse ook andere keuzen
voorstelbaar. Toch menen wij dat er
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wel degelijk een zeer logisch verband
is tusseri hetgeen wij hebben
aangetroffen in ons onderzoek en
hetgeen wij vervolgens op basis van
die bevindingen hebben geconclu–
deerd en aanbevolen.

Ik zal in grote lijnen uiteenzetten
wat wij aantroffen. Er werd binnen
de arbeidsorganisatie geen directe
verantwoordelijkheid ervaren voor de
mate waarin en de wijze waarop van
de uitkeringsregelingen gebruik werd
gemaakt. Dat is in feite het centrale
gegeven dat uit onze bevindingen
naar voren komt. Dit geldt voor alle
werknemersverzekeringen, zij het dat
bij de Ziektewet een grotere
differentiatie bestaat. Daardoor kan
bij de Ziektewet een grotere mate
van betrokkenheid worden geconsta–
teerd dan bij de
arbeidsongeschiktheidsregeling en
de werkloosheidsregeling.

Wij hebben getracht om in onze
analyse aan te geven, welke factoren
hieraan ten grondslag kunnen liggen.
Dat hebben wij aangeduid aan de
hand van de vraag welke belangen
een rol spelen op het gebied van
deze drie te onderscheiden
werknemersverzekeringen. Ik herhaal
dat hier kort. Bij de Ziektewet lijken
werkgever en werknemer op
voorhand tegengestelde belangen te
kunnen hebben. In de praktijk blijkt
echter dat dit tegengestelde belang,
dat je zou mogen veronderstellen,
lang niet altijd bestaat. Er is namelijk
vaak een gemeenschappelijk belang
als iemand wegens ziekte niet
aanwezig is. Dat doet zich in het
bijzonder voor bij spanningen op het
werk en bij arbeidsconflicten. Dan
heeft men snel de neiging om te
zeggen: blijf maar even thuis. Dat
gebeurt eerder dan dat de omge–
keerde houding wordt aangenomen
en het kwaad wordt aangepakt waar
het wordt veroorzaakt, namelijk
binnen de arbeidsorganisatie.

Op grond van dit type waarne–
ming bleek vervolgens dat de
financiële neerslag binnen die
arbeidsorganisatie bij een bepaalde
omvang van het ziekteverzuim te
weinig gedifferentieerd en te veel
gecollectiviseerd is, waardoor daar
niet direct een actieve houding
tegenover staat. Dit is echter bezien
in relatie tot de
arbeidsongeschiktheidsregeling en
de werkloosheidsregeling. De vraag
die zich dan aandient, is hoe je
bestaande belangen kunt activeren,
waardoor men op een andere wijze
met het probleem van verzuim als

gevolg van ziekte om zal gaan. Als
wij dat doortrekken naar de
arbeidsongeschiktheidsregeling,
kunnen wij vaststellen dat het ook op
dat gebied kan lijken dat de
werkgever en de werknemer
tegengestelde belangen hebben.

Het onderzoek heeft een aanzien–
lijk ruimere periode beslagen dan de
periode 1980-1990 of de periode
1982-1992. Hetgeen zich in de
periode daarvoor en daarna heeft
voltrokken, is uiteraard niet buiten de
scoop van de commissie gebleven,
zij het dat het feitelijke onderzoek
zich meer heeft beperkt tot de jaren
tachtig. Wij konden waarnemen dat
binnen een arbeidsorganisatie op
basis van de behoefte aan reorgani–
satie en op basis van de behoefte
om de produktiviteit te verhogen,
vaak een gemeenschappelijk belang
kon ontstaan en ontstond voor de
werkgever en de werknemer,
namelijk om daar waar dat kon,
gebruik te maken van de
arbeidsongeschiktheidsregeling. In
veel situaties heeft een afwenteling
plaatsgevonden in de richting van
het uitkeringssysteem om daarmee
de bedrijfsorganisatie te ontlasten.
Uiteraard komt dit dan op een heel
andere wijze terug. Maar wat is nu
juist het kenmerk bij de arbeidsonge–
schiktheid? Als dat terugkomt in de
vorm van premie, is die premie niet
gedifferentieerd, maar uniform over
de hele linie.

Gezegd kan worden dat de
arbeidsongeschiktheidsregeling in
vergelijking met de werkloosheids–
regeling in Nederland zeer lang een
relatief gunstige regeling is geweest.
De commissie suggereert daarmee
niet dat mensen rechttoe rechtaan
hebben aangekoerst op de
arbeidsongeschiktheidsregeling.
Maar wanneer de mogelijkheid
bestaat om een positie in te nemen
tussen een arbeidsongeschiktheids–
regeling en een werkloosheids–
regeling, ligt het voor de hand dat er
een aanzuigende werking uitgaat van
een regeling die tot voor kort
onbeperkt van duur was. Het aan het
laatst verdiende loon gerelateerde
uitkeringspercentage kwam overeen
met dat van de WW, maar door de
langere duur was er een gunstiger
perspectief. Kortom, wij hebben hier
te maken met een regeling die het
kenmerk heeft van collectief gebruik
vanuit de arbeidsorganisatie, waarbij
in feite is geleund op de sociale
verzekering.

Bij de Werkloosheidswet is in veel
sterkere mate sprake van tegenge–
stelde belangen. Binnen de
arbeidsorganisatie kan grote druk
bestaan om kleiner te worden door
mensen te ontslaan. Daardoor wordt
werkloosheid gecreëerd. Omgekeerd
kan bij de werkloze veel sterker het
gevoel ontstaan dat dit hem niet
moet overkomen vanwege het
perspectief van de werkloosheid. In
het onderzoek hebben wij gronden
aangetroffen voor de veronderstel–
ling dat de balans tussen de krachten
van werkgever en werknemer in de
sfeer van de werkloosheid aanzienlijk
sterker is dan in de beide eerder–
genoemde regelingen. Ik zou dat een
redelijke ingebouwde balans willen
noemen. Als er echter sprake is van
samenspanning tussen werkgever en
werknemer, omdat het beide wel
goed uitkomt om er tussenuit te
gaan, heeft de uitkeringsorganisatie
en daarmee het uitkeringssysteem in
wezen ook het nakijken.

Het gebruik maken van de
werkloosheidsregeling gaat vaak
gepaard met een sociaal plan. Het
kenmerk van een sociaal plan is dat
dit zeer sterk gedifferentieerd kan zijn
per bedrijf. Daarover wordt in iedere
situatie afzonderlijk onderhandeld,
zodat je niet kunt zeggen dat het
sociaal plan, dat een beter perspec–
tief biedt dan alleen de WW, als
zodanig een aanzuigende werking
heeft. Het leidt hooguit in individuele
gevallen tot een betere situatie dan
alleen de WW. Vervolgens brengt het
een sterke differentiatie teweeg
tussen de verschillende arbeids–
organisaties.

Deze waarneming geef ik nu heel
kort weer, maar wij hebben haar veel
uitvoeriger beschreven in het
hoofdstuk analyse Op grond van
deze waarneming zeggen wij: als je
dit bij elkaar brengt en ordent, slaat
het neer in een uitvoering die sterk
gericht is op rechtmatigheid. Het
verstrekken en verzorgen van de
uitkering heeft daarin alle prioriteit.
Dat mag nooit een verwijt zijn aan de
uitkeringsverzorging. Als je op die
wijze wordt aangestuurd, heb je
geen andere keuze dan te zorgen dat
er een tijdige en kwalitatief goede
uitkering wordt verstrekt.

Op grond van deze waarnemingen
hebben wij vervolgens onze
aanbevelingen opgesteld. Daarin
hebben wij zichtbaar willen maken
dat er een samenhang is tussen de
situatie die ik net heb geschetst, en
de materiele inhoud van de wet. Wij

Tweede Kamer
Parlementaire enquête uitvoerings–
organen sociale verzekeringen

18 november 1993
TK27 27-2007



Buurmeijer

zijn wel eens tegengekomen dat
mensen als volgt redeneerden: de
commissie had als opdracht te kijken
naar het functioneren van de
uitvoeringsorganen, hoe kan zij dan
zulke verstrekkende aanbevelingen
doen op het punt van de wetgeving
en van de uitvoering? Waarom heeft
de commissie zich niet beperkt tot
uitsluitend aanbevelingen wat betreft
de uitvoering? Gisteren is hierover
vanuit de Kamer wel een enkele
vraag gesteld, maar ik heb niet
waargenomen dat de Kamer heeft
gezegd dat dit onjuist is geweest van
de commissie.

Ik zal dit nog even toelichten. Uit
de korte schets die ik zoëven gaf, valt
op te maken dat de inhoud van de
wet mede de ruimte bepaalt die
binnen een arbeidsorganisatie bij
sociale verzekeringen kan worden
genomen. Anders gezegd: als de wet
veel mogelijk maakt, mag je binnen
de arbeidsorganisatie eigenlijk niet
zeggen dat men, populair gezegd,
roomser moet zijn dan de paus,
omdat dat in het algemeen in deze
samenleving geen kenmerk is waarin
wij uitblinken. Dat drukt de een uit
met "de calculerende burger" en de
ander zal het op een andere wijze
uitdrukken. De commissie geeft daar
geen waardeoordeel over, maar
merkt gewoon op dat dit een
feitelijkheid is in onze samenleving.
Zij meent daarom ook dat het wel
degelijk van belang is om ook naar
de materiële inhoud van de wet te
kijken en om vervolgens de inhoud
van de wet en de wijze waarop die
wordt uitgevoerd in samenhang te
beoordelen. Ik kom daar straks op
terug, maar dit wilde ik in z'n
algemeenheid aangeven als de lijn
en de verbinding tussen onze
bevindingen en de wijze waarop wij
onze aanbevelingen vorm hebben
gegeven.

Straks kom ik daar per wet meer
in concreto op terug; ik denk dat het
nu verstandig is om in vervolg op
onze rapportage een aantal
opmerkingen te maken naar
aanleiding van vragen en opmerkin–
gen van gisteren en om te trachten
daar waar dat kan antwoord of
verduidelijking te geven. Ik volg
daarbij de lijn van ons rapport met
betrekking tot de rechtmatigheid, de
betekenis van de jurisprudentie, de
positionering van de bedrijfsvereni–
gingen, de Sociale verzekeringsraad
en het proces van wetgeving.
Vervolgens kom ik weer terug bij de
aanbevelingen.

Inzake de onderzoeksopdracht is
door de Kamer, met name door
mevrouw Brouwer en de heer
Leerling, gevraagd waarom de
uitkeringsgerechtigden niet zijn
gehoord. Wij hebben daar in onze
schriftelijke reactie naar aanleiding
van toen gestelde vragen al uitvoerig
op gereageerd. Het heeft veel te
maken met het feit dat wij vrij veel
wisten van de "beleving" van de
cliënten - men spreekt tegenwoordig
ook van "klanten" als men het heeft
over de gebruikers, de mensen die
zijn aangewezen op deze sociale
verzekeringen - doordat ten tijde van
ons onderzoek een uitvoerig
onderzoek bekend werd. Wij waren,
in november 1992, nauwelijks van
start gegaan, toen ter gelegenheid
van het 40-jarig bestaan van de
Sociale verzekeringsraad de
resultaten van een gedegen
onderzoek bekend werden. Dat
onderzoek was geïnspireerd door de
Sociale verzekermgsraad, maar was
uitgevoerd door het Sinzheimer
Instituut in Amsterdam. Wij vonden
dat daaruit een helder beeld naar
voren kwam van de beleving en
waardering bij de uitkeringsgerech–
tigden ten aanzien van de uitkerings–
organen. Wij hebben dat ook
beschreven in ons rapport. Dat kwam
kort gezegd hierop neer: voor wat
betreft de uitkeringsverzorging was
men zeer tevreden over de
uitvoeringsorganen. Zoals wij pas
later konden vaststellen, correspon–
deerde dat met het beeld dat wij van
de uitkeringsverzorging kregen.
Daarnaast betekende het dat velen
op het punt van bemiddeling,
begeleiding en ondersteuning zich te
kort voelden gedaan door de
uitvoeringsorganen.

Vervolgens was er een rapport van
de gezamenlijke WAO-platforms:
"Niets nieuws, luister beter". Dat
rapport was in feite specifiek voor de
enquêtecommissie geschreven, maar
werd vanwege onze positie destijds
in ontvangst genomen door de vaste
Commissie voor sociale zaken en
werkgelegenheid en daarna uiteraard
doorgeleid naar onze commissie.

Bovendien hebben wij ettelijke
honderden brieven van mdividueie
uitkeringsgerechtigden gekregen. Die
brieven hebben wij stuk voor stuk
beoordeeld. Daarvan gold voor een
groot gedeelte dat het zeer specifiek
met de eigen situatie te maken had.
Daarvan durf ik te zeggen dat men
daarmee bijna in de casuïstische
benadering van die problematiek

terechtkomt, zoals bijna ieder
kamerlid dat met de sociale
zekerheid te maken heeft, wel eens
heeft meegemaakt. Ook uit die
brieven vielen trouwens weer een
aantal elementen op te merken. Om
er eentje te noemen: zeer kenmer–
kend was dat nu, anders dan in het
verleden, ook mensen die vrij recent
met de arbeidsongeschiktheids–
regeling te maken kregen - dus niet
met de TBA, die immers pas na
augustus aan de orde was, maar
daarvoor, in de periode van ons
onderzoek - ons schreven dat zij
eigenlijk helemaal geen
arbeidsongeschiktheidsuitkering
wilden hebben. Deze mensen
schreven ons dat men het gevoel
had dat men in de richting van de
arbeidsongeschiktheid werd
gedreven. Dat was een opvallend
kenmerk van een groot aantal van
deze brieven. Ik denk dat wij
daarmee ruim aandacht hebben
gegeven aan hetgeen bij cliënten
aanwezig is.

Binnen de commissie is er
uiteraard zorgvuldig gesproken over
de vraag of wij cliënten wel of niet
moesten horen. Uiteindelijk is de
afweging gemaakt dat wij er niet wijs
aan deden om cliënten te horen. Wij
zouden immers bij het ontvangen en
horen van individuele uitkeringsge–
rechtigden het risico lopen om te
veel in de individuele casuïstiek
terecht te komen. Dat bleek op basis
van de brieven en dat bleek ook op
basis van andere onderzoeks–
gegevens. Wij hadden echter al
voldoende in huis, juist vanwege de
meer algemene betekenis van
hetgeen ik zoëven heb genoemd. Dat
is dus de afweging geweest
waardoor wij er niet toe zijn
overgegaan om individuele
uitkeringsgerechtigden te horen dan
wel in beslotenheid te ontvangen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
kan mij die laatste overweging
indenken. Ik denk dat ik dezelfde
beslissing zou hebben genomen als
het gaat om de individuele uitke–
ringsgerechtigden. Ik ben echter de
afgelopen tien jaar nogal onder de
indruk geraakt van een aantal
organisaties van uitkeringsgerechtig–
den, bijvoorbeeld het WAO-platform,
die zeer kritisch en ook anders dan
de sociale partners aankeken tegen
het hele uitvoeringsproces. Deze
organisaties hadden veel deskundig–
heid opgebouwd. Het heeft mij
verbaasd dat de commissie niet heeft
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gezegd dat zij naast de deskundig–
heid van de uitvoerders ook de
deskundigheid van de uitkeringsge–
rechtigdenorganisaties wilde
gebruiken. Ik doel dus niet op
individuele uitkeringsgerechtigden.

De heer Buurmeijer: Ik heb zoeven
al gezegd dat wij van de gezamen–
lijke WAO-platforms een uitvoerig
document hadden ontvangen. Dat
document was daarvoor samenge–
steld en wij hebben van dat
document ook goed kennis geno–
men. Nu kunt u zeggen dat wij nog
een gesprek met deze groep hadden
kunnen arrangeren. Wij hebben dat
niet gedaan, omdat wij meenden op
genoemde wijze voldoende inzicht in
een en ander te hebben. Nogmaals,
het beeld dat wij opmaakten uit het
onder de verantwoordelijkheid van
de SVR uitgevoerde onderzoek, bleek
in de loop van ons proces te
corresponderen met hetgeen ons
eigen onderzoek opleverde.

Ik kom te spreken over een aantal
opmerkingen van heren Wolters,
Linschoten en Leijnse, aangaande de
recente wetgeving. Hun opmerkingen
hadden allemaal een verschillende
betekenis. De heer Wolters merkte
op dat het goed was dat de
commissie niet naar de recente
wetgeving heeft gekeken. De heer
Leijnse zei - met zoveel woorden -
dat het onverstandig is dat de
commissie niet naar de recente
wetgeving heeft gekeken. De heer
Linschoten vroeg hoe het mogelijk
was dat de commissie helemaal
voorbijgaat aan de recente wetge–
ving.

De heer Wolters (CDA): Ik heb niet
gezegd dat het goed is dat de
commissie er niet naar gekeken
heeft. Ik heb er begrip voor
opgebracht dat de commissie
gestopt is op enig moment. Dat
stond ook in de opdracht. Ik heb er
dus begrip voor getoond dat de
commissie er niet naar gekeken
heeft. Dat is een iets juistere
formulering.

De heer Buurmeijer: De heer
Wolters heeft de term "terecht"
uitgesproken. Ik heb die term dus
iets te letterlijk genomen. Met deze
nuance komt het iets anders over. Ik
dacht dat "terecht" betekende dat de
heer Wolters het heel juist vond.

De waarheid ligt hierbij, als zo
vaak, in het midden. Het is niet zo
dat wij niet hebben gekeken naar de

recente wetgeving. Wij hebben
alleen vastgesteld - ook toen daar
een vraag over werd gesteld - dat
wij de effecten van de meest recente
wetgeving niet hebben kunnen
beoordelen. Dat moet iedereen
kunnen billijken Niemand in deze
zaal kan iets wat vanaf augustus dit
jaar in werking is getreden op zijn
werkelijke effecten beoordelen. Wij
hebben echter wel de tekst van de
wet, de tekst van de behandeling in
de Kamer en de tekst van de
memorie van toelichting, nog eens
doorgenomen op de overwegingen
die hebben geleid tot de uitkomst die
TBA heeft gekregen. Daarbij zijn wij
niet getreden in alle mogelijke
politieke verwikkelingen die zich rond
dit wetsvoorstel voltrokken. Dat was
voor de commissie niet interessant.
Wij hebben gezocht naar de
beweegreden, naar de inzet achter
het wetsvoorstel.

Zo troffen wij bijvoorbeeld bij de
TZ een redenering aan die ook in de
commissie aanwezig was. Die
redenering betrof het verleggen van
de verantwoordelijkheid en het
verscherpen van de verantwoorde–
lijkheid binnen de arbeidsorganisatie.
Zoiets troffen wij ook aan binnen de
discussie over de TBA. Daar was in
begmsel ook de vraag aan de orde
hoe kon worden bereikt dat de wet
een minder aanzuigende werking zou
hebben. Wij hebben daarbij
overwogen dat, als het om de
arbeidsongeschiktheidsregeling gaat,
nog een andere slag zou moeten
worden gemaakt. Als gevolg daarvan
hebben wij, mogelijk met dezelfde
uitgangspositie, een verdergaande
redenering toegepast dan in het
kader van TBA kon worden
aangetroffen. In schematische zin
kan worden geconstateerd dat wij in
beginsel dezelfde elementen
aantroffen bij de behandeling van
deze wetten - er waren mijns inziens
op dat punt ook geen tegenstellingen
in de Kamer - maar vervolgens
werden door de commissie andere
accenten gelegd. Dit leidde ertoe dat,
als men het oog op de toekomst
wilde richten en verder wilde denken
over een verantwoorde verdeling van
de verantwoordelijkheid en over het
toekennen van specifieke elementen
binnen de bedrijfsorganisatie, de
commissie tot een andere keuze
kwam. Voorzitter! Ik kom hierop later
nog terug maar het lijkt mij juist,
duidelijk te maken dat de commissie
niet voorbij is gegaan aan datgene
wat al vast !ag.

De heer Leijnse (PvdA): Voorzitter! Ik
kan deze redenering van de
voorzitter van de commissie goed
volgen. Het is ook mijn indruk
geweest dat de commissie bij haar
weging van de lessen die uit de jaren
tachtig te trekken waren, grosso
modo tot dezelfde analyse kwam als
het geval was met betrekking tot de
wetsvoorstellen TZ en TBA. Ik
constateer echter dat de Kamer op
basis van die analyse tot bepaalde
wijzigingen van de Ziektewet en van
de WAO kwam en dat de commissie
op basis van ruwweg dezelfde
analyse tot andere voorstellen is
gekomen. Wat zijn nu de oorzaken
van dit verschil? Waarom is de
commissie tot andere, in het geval
van de Ziektewet ook verdergaande
voorstellen gekomen dan de Kamer
heeft vastgelegd?

De heer Buurmeijer: Voorzitter! Ik
kom hierop terug bij de behandeling
van de redenering die wij hebben
gevolgd met betrekking tot de
Ziektewet en de
arbeidsongeschiktheidsregeling. Ik
heb nu even aandacht gevraagd voor
onze onderzoeksaanpak omdat het
beeld zou kunnen ontstaan dat wij
naar bepaalde aspecten niet zouden
hebben gekeken. Welnu, dat is wèl
het geval geweest.

Voorzitter! De heer Leerling vraagt
of wij in de sfeer van de uitvoering
niemand tegen zijn gekomen die
attent is geweest waar het ging om
het gebrek aan reïntegratie en om
fraudebestrijding. Natuurlijk hebben
wij niet al die 20.000 medewerkers
stuk voor stuk kunnen ondervragen
maar wij hebben hierover wel
degelijk mensen in het openbaar
horen spreken. Ik roep de verhoren
van de heren Bekema en De Boer in
herinnering. Tijdens deze verhoren
kwam de reïntegratie aan de orde.
Bij het verhoor van de heer
Molenaar, ook in de eerste of tweede
week, werd er gesproken over de
fraudebestrijding. Daarnaast hebben
wij hierover met veel andere mensen
gesproken. Men was dus wel degelijk
attent op deze zaken maar voor zover
dit bewustzijn op uitvoerend niveau
aanwezig was, had men geen
mogelijkheden om dit op een hoger
niveau in de steer van het beleid
doorgedrukt te krijgen. Omgekeerd
hebben wij op het niveau van het
management wel waargenomen dat
men van oordeel was dat er iets
moest gebeuren maar dat dit geen
prioriteit kreeg als gevolg van de
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cultuur en het feit dat primair de
uitkeringen moesten worden
verzorgd. Als gevolg daarvan hebben
die zaken niet op tijd de aandacht
gekregen die achteraf als gewenst
werd aangegeven.

Gesteld is dat tien jaar ISMO–
beleid weinig invloed heeft gehad op
de uitvoering. Voorzitter! Ik meen dat
de commissie heeft aangetoond dat
een aantal factoren hierop van
invloed is geweest. Allereerst noem
ik de verkokering in dit huis. Wij
hebben kunnen waarnemen dat er
vaak door de bijzondere Commissie
ISMO een forse discussie met de
regering werd opgestart waarbij ook
een bepaalde richting werd
aangegeven, maar dat dezelfde
woordvoerders in deze zaal,
sprekend over sociale verzekeringen,
niet de consequenties daarvan
trokken bij de behandeling van
wetsvoorstellen ter zake. Dat heeft
veel te maken met verkokering in
eigen huis.

In de tweede plaats had de
wetgever in de periode waarnaar wij
gekeken hebben veel belangstelling
voor het formuleren van het beleid,
maar weinig aandacht voor de
uitvoering en nog minder aandacht
voor de handhaving. Dat zijn
gegevenheden waarmee wij nu
verder zijn dan in onze onderzoeks–
periode.

Al met al heeft dat ertoe geleid,
dat de problematiek van ISMO,
oneigenlijk gebruik en fraude, hier
wel eerder aan de orde was, maar
dat de politieke doorvertalmg
eigenlijk pas integraal plaatsvond
toen maatschappelijk de druk zo
groot werd. Toen hebben wij wel
signalen uitgezonden naar de
uitvoeringsorganisaties.

Collega Wolters stelde een vraag
over de jurisprudentie en de positie
van de onafhankelijke rechter. De
heer Leerling heeft daar ook een
opmerking bij gemaakt. De heer
Wolters heeft niet geheel de
opmerking van onze zijde begrepen,
dat een ernstige tekortkoming in het
systeem is dat de onafhankelijke
rechter alleen fungeert als een vorm
van rechtsbescherming voor de
burger en niet als controlerende
instantie. De heer Leerling spreekt
over een vorm van countervailing
power door de introductie van een
vorm van cassatie door de toezicht–
kamer. Hij vraagt of die ook niet zou
moeten gelden in andere situaties.
Hij had het over de individuele
huursubsidie en de bijstand.

Over het laatste gaan wij niet, dus
daar wil ik ook maar niets over
zeggen. Als de heer Leerling
veronderstelt dat wat hier geldt ook
in soortgelijke systemen kan gelden,
is dat voor zijn verantwoordelijkheid.
Ik kan niet zeggen dat de enquête–
commissie dat vindt. Interessant is
wel dat collega Wolters in zijn eigen
tekst voor een deel al het antwoord
op de vraag gaf. Eerder merkte hij
namelijk op, dat het gebrek aan
vertegenwoordiging van het
algemeen belang een euvel is. Dat
hebben wij in feite beoogd te
zeggen. Wij bepleiten niet dat de
rechter in de positie van controle–
rende instantie komt, maar hoe is de
situatie wel? Wij hebben dat in het
rapport beschreven. De rechter heeft
nu eigenlijk alleen te maken met
mensen die in beklag gaan omdat zij
zich benadeeld voelen. Anders
gezegd, de rechter ziet het niet als
een uitkeringsorgaan te mild, te
ruimhartig of te slordig is geweest,
behalve als er puur procedureel in de
zaak van een kiager iets wordt
aangetroffen. Wij meenden dat het in
deze sector van belang is, dat vanuit
de positie van hetgeen de wetgever
beoogt ook het algemeen belang een
positie krijgt binnen die rechtspraak.
Vandaar, dat wij aanbevelen dat het
onafhankelijk toezichtorgaan bij wet
de mogelijkheid krijgt om een
beslissing van een uitvoeringsorgaan
aan te vechten. In die positie kan het
toezichtorgaan als een nieuwe
procespartij een beslissing waarbij
een belanghebbende die ten
onrechte een uitkering krijgt of te
weinig premie betaalt - het gaat om
beide aspecten - in naam van het
algemeen belang dit voor de rechter
aanvechten. Wij denken dat daardoor
de balans tussen de bescherming
van individueel en algemeen belang
meer in evenwicht wordt gebracht.

De heer Linschoten (VVD): Waarom
heeft de commissie op dit punt niet
voor een directere methode gekozen,
namelijk voor de mogelijkheid voor
het toezichthoudend orgaan om
direct in te grijpen? Als er dan
onenigheid zou ontstaan, zou degene
waarbij wordt ingegrepen alsnog
naar de rechter kunnen gaan, zodat
de zaak ook aan rechterlijke toetsing
onderworpen is. Ik kan mij voorstel–
len dat het efficiënter is om het
toezichthoudend orgaan rechtstreeks
te laten corrigeren.

De heer Buurmeijer Ik denk dat wij

nu in moeilijkheden komen. Op titel
van toezichthouder, controleur, krijgt
het nieuwe toezichtorgaan uiteraard
bepaalde instrumenten tot zijn
beschikking. Als binnen die
competentie bepaalde zaken worden
aangetroffen, moet zij ook de
mogelijkheid hebben om in te
grijpen. Ik neem aan dat de Kamer
over de positie en de bevoegdheden
van het toezichtorgaan verder praat
met de regering. Wij moeten alleen
voorkomen dat de toezichthouder op
de plaats van de rechter zou gaan
zitten. Vandaar dat wij die zaken
willen scheiden. Nu zijn wij toch al
snel geneigd om de rechter de
omzeilen, als wij denken dat het
anders te lang zou duren. Nu willen
wij wel de rechterlijke instantie
blijven gebruiken, maar wij willen er
ook voor zorgen dat de andere partij,
die het algemeen belang vertegen–
woordigt, in de OSV de mogelijkheid
krijgt om een beslissing aan te
vechten. De rechter moet daar dan
een oordeel over geven.

De heer Linschoten (WD): Ik kan
mij die positie wel voorstellen, maar
het gaat natuurlijk om zaken waarbij
de toezichthouder vindt dat de
regelgeving wordt opgerekt, dat er
strijd is met de wetgeving of met de
bedoeling van de wetgever. In een
dergelijke situatie kun je je voorstel–
len dat de toezichthouder over een
instrument beschikt om te corrige–
ren. Daarmee onttrek je de zaak niet
aan rechterlijke toetsing, want
degene die gecorrigeerd wordt, kan
het daarmee oneens zijn en naar de
rechter stappen. Een toezichthouder
die constateert dat een regel in strijd
met de wet wordt uitgevoerd, moet
naar mijn idee de mogelijkheid
hebben om corrigerend op te treden
tegenover het uitvoerend orgaan.

De heer Buurmeijer Maar heeft u
gisteren en ook al eerder niet gezegd
dat de wetgever niet altijd alles
sluitend kan definiëren? Als dit zo is,
kan het toezichtorgaan in zo'n
situatie ook niet onmiddellijk
aangeven of iemand verkeerd
handelt. Het zal dan juist de
beroepsrechter nodig hebben om
jurisprudentie te verkrijgen. Hoe
beter wij in de Kamer voor sluitende
wetgeving zorgen en hoe minder
ruimte wij overlaten voor interpreta–
tie, pseudo-regelgeving en pseudo–
wetgeving, des te minder reden is er
voor het toezichtorgaan om op te
treden in het algemeen belang. Maar
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dit is in ieder geval de samenhang.
En het lijkt mij van wezenlijk belang
om te voorkomen dat het toezicht–
orgaan in al die afzonderlijke
situaties onmiddellijk zou zeggen dat
men fout zit. Nee, het moet dan de
rechter een uitspraak laten doen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Voorzitter! Deze uitleg geeft mij toch
nog aanleiding tot een paar vragen.
Is het in onze rechtsstaat niet
onmogelijk om te voorkomen dat
cliënten naar de rechter stappen? Er
wordt soms gesuggereerd dat je de
gang naar de rechter zou kunnen
afsluiten als de toezichthouder wat
meer bevoegdheden kreeg. Het moet
duidelijk zijn dat de gang naar de
rechter altijd mogelijk is, welke
bevoegdheden de toezichthouder
ook zou krijgen. Dus is ontwikkeling
van jurisprudentie ook altijd
mogelijk. Dit is toch een juiste
interpretatie?

De heer Buurmeijer: Ja. Wij hebben
alleen gezegd dat er in dit opzicht
evenwicht moet zijn. Als het individu
bij de rechter kan klagen over de
toekenning, moet ook het algemeen
belang tot zijn recht komen.
Uiteraard zou het zeer slecht zijn, het
toezichtorgaan in een zodanige
positie te brengen dat individuele
uitkeringsgerechtigden niet meer de
mogelijkheid zouden hebben, in
beroep te gaan. Uiteraard blijft die
mogeiijkheid recht overeind.

De heer Leijnse (PvdA): Voorzitter!
Er is dus sprake van een verknoping
van twee suggesties van de
commissie: onafhankelijk toezicht op
de uitvoering en de constatering dat
de OM-functie in de rechtspraak in
feite ontbreekt. Wie zich bij een
beslissing van een uitvoeringsorgaan
te kort gedaan voelt, kan in beroep
gaan, maar er is niemand die
namens het algemeen belang in
beroep kan gaan. Ik heb deze
suggesties opgevat als goede
aanwijzingen voor verbetering van
de uitvoering. Nu is het even de
vraag of je ze kunt verknopen, en
onder welke voorwaarden. Kan een
toezichtorgaan op grond van zijn
interpretatie van de wet en als
vertegenwoordiger van het algemeen
belang tegen een bepaalde beschik–
king in beroep gaan? Of moet een
toezichtorgaan zijn interpretatie van
de wet ogenblikkelijk dwingend aan
een uitvoeringsorgaan kunnen
opleggen? Wat is de marge

waarbinnen een toezichtorgaan kan
zeggen hoe het de wet interpreteert,
maar waarbij het tegelijkertijd zo
onzeker daarover is dat het eerst
naar de rechter wil gaan om dat door
de rechter wederom te laten toetsen?

De heer Buurmeijer Zoals u het
schetst, is het ook binnen de
commissie ontstaan. Er kunnen
situaties zijn waarin duidelijk vanuit
een toezichtspositie, mits men
daarvoor competentie krijgt in de
wet, kan worden gezegd dat een
uitvoering volstrekt strijdig is met de
wet en dat men ingrijpt. Denk aan de
contra-legem-situaties die wij hebben
aangetroffen en die niet gecorrigeerd
werden. Als het duidelijk is, kan dit
vanuit een toezichtorgaan worden
gemeld. Dan kan worden ingegre–
pen. Wij hebben ons niet uitgespro–
ken over de mate waarin. Dat zal in
deze Kamer besproken moeten
worden, wanneer het nieuwe
toezichtorgaan aan de orde is in het
kader van de OSV.

Bij het tweede element is het
precies zoals de heer Leijnse zegt.
Ook het toezichtorgaan kan situaties
aantreffen waarin het niet de basis
heeft om in het algemeen te kunnen
zeggen dat men fout zit en het dus
behoefte heeft aan een oordeel van
de onafhankelijke rechter. Dat is de
positie die wij beogen. Wij denken
dat dit wel vanuit één situatie kan,
omdat daar die afweging op gemaakt
kan worden. Wij gaan ervan uit dat
het toezichtorgaan goed gaat
functioneren, het gehele veld
overziet en de werkzaamheden in de
praktijk kan volgen. Het kan dan ook
de rechtspraak en de uitvoerings–
praktijk volgen. Daarin moet het dan
zijn eigen positie bepalen. Daarom
hebben wij gezegd dat dit binnen
één en hetzelfde orgaan kan.

De heer Leijnse (PvdA): Dit kan ik
volgen, maar als u zover gaat heeft u
nog een positie nodig. Ik denk aan
de situatie waarin het uitvoerings–
orgaan op aanwijzing van het
toezichtorgaan zegt dat het er niet
mee eens en dat het naar de rechter
gaat om de interpretatie van de wet
aan te vechten. Dan is de cirkel rond.
Dan staan toezichtorgaan en
uitvoeringsorgaan in een verhouding
tot elkaar waarin beide naar de
rechter kunnen gaan om een
bepaalde interpretatie van de wet
aan te vechten, nog los van het feit
dat de uitkeringsgerechtigde zelf

naar de rechter kan gaan om een
beschikking aan te vechten.

De heer Buurmeijer: Die zienswijze
hebben wij ook op dit punt, zij het
dat ik herhaal dat er veel aan onszelf
is gelegen. Naarmate wij hier
scherper definiëren en minder ruimte
overlaten voor interpretaties elders,
zal er minder gebruik van moeten
worden gemaakt. Terecht wordt
opgemerkt dat er ook een
beroepsmogeüjkheid moet zijn voor
een instantie die belast wordt met de
uitvoering en die meent dat zij de
wet correct uitvoert, maar door het
toezichtorgaan op de vinger wordt
getikt en er vervolgens niet uitkomt.
Wij troffen ook de situatie aan dat
beroep vaak door het uitvoerings–
orgaan gestimuleerd is. Wij hebben
diverse malen gezien dat door de
uitvoeringsorganen cliënten zijn
gestimuleerd om het voor te leggen
aan de rechter om duidelijkheid te
krijgen hoe het moet worden
uitgevoerd.

De heer Linschoten (VVD): De vraag
is of daar het probleem zich heeft
voorgedaan. Ik denk aan de situatie
dat in de uitvoeringsorganisatie het
arbeidsongeschiktheidscriterium
wordt opgerekt. Betrokkenen hebben
daar geen belang bij. Het gaat om de
rechter. Dan is er een algemeen–
belangpositie nodig. Bij de contra–
legem-situaties die zijn aangetroffen,
is het de vraag in hoeverre een
toezichthouder zou kunnen opereren.
Als het gevolg van contra-legem–
uitvoering niet gelegen is in een
verschil in interpretatie van de wet,
maar te maken heeft met het feit dat
een regel die wij hier bedacht
hebben niet uit te voeren is, zit de
toezichthouder met hetzelfde
probleem als het uitvoerende
orgaan. In de contra-legem-situaties
die de commissie zelf heeft
aangetroffen, zie je dat er vaak
consensus was tussen de uitvoer–
ders, de bedrijfsverenigingen, de
Federatie van bedrijfsverenigingen
en de Sociale verzekeringsraad en
het departement over het feit dat de
regeling niet was uit te voeren en er
dus iets bedacht raoest worden.

De heer Buurmeijer: Als duidelijk
wordt dat het contra legem is, kan
zich de situatie aandienen dat door
het toezichtorgaan een aanwijzing
wordt gegeven hoe het moet worden
toegepast. Dat kenden wij niet. Er
werd onderling iets geregeld hoe
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men verder moest. Het toezicht–
orgaan moet in die situatie kunnen
ingrijpen. Veronderstel dat het
uitvoeringsorgaan er niet verder mee
kan, dan is er de rechter. Verder
heeft het toezichtorgaan nog een
andere mogelijkheid, als het zich
afvraagt of het wel of niet wil
ingrijpen. Het kan een signaal
afgeven aan het departement en,
zoals wij voorstellen, een rapportage
uitbrengen aan de Kamer. Daardoor
wordt de Kamer deelgenoot van een
situatie die is aangetroffen. Maar wij
hebben rond de contra-legem–
situaties die wij in ons onderzoek
hebben aangetroffen, niet precies
kunnen vaststellen in welke mate de
Kamer op de hoogte was en in welke
mate de Kamer mede deelgenoot
was of een gedoogbeleid heeft
geaccepteerd, want dat is nooit in de
debatten in de Kamer geëxpliciteerd.
Die situatie zou moeten worden
voorkomen door het toezichtorgaan
de mogelijkheid te geven zich
periodiek te richten tot de Kamer. Dat
moet evenwel wettelijk zijn voorge–
schreven. Maar er moet ook de
mogelijkheid zijn dat zij onmiddellijk
een signaal afgeeft.

Voorzitter! Ik kom dan op het punt
van de ordening van de huidige
uitvoeringsorganisatie. In termen van
de bevmdingen die wij hebben
gerapporteerd aan de Kamer,
constateer ik dat alle collega's in hun
bijdrage in de een of andere vorm de
huidige bedrijfstakgewijze ordenmg
als een probleem hebben ervaren en
ook onderkennen. Dat is van
vergaande betekenis voor de
uitvoering. Ik constateer dat
mevrouw Groenman stelt, dat er
geen plaats meer is voor bedrijfsver–
enigingen. Collega Leerling pleit voor
regionale kantoren sociale zekerheid.
Mevrouw Brouwer zegt dat de
opheffing van de bedrijfsverenigin–
gen en een regionale organisatie van
de uitvoering de goedkeuring van
haar fractie heeft. Collega Schutte
onderschrijft de aanbevelingen van
de commissie ten aanzien van de
uitvoeringsorganisatie. Collega
Wolters stelt dat op de wat langere
termijn de uitvoering meer op
regionaal en minder op sectoraal
niveau mag zijn. Collega Linschoten
ondersteunt de lijn van de commis–
sie dat de bedrijfsverenigingen geen
publiekrechtelijke taken meer moeten
hebben. Collega Leijnse stelt, dat de
conclusies van de commissie
onontkoombaar zijn dat de bedrijfs–
takgewijze uitvoering nauwelijks

meer waarde heeft en dat de
uitvoeringsorganisatie steeds meer
de vorm zal moeten krijgen van een
regionale structuur.

Voorzitter! Ik constateer dat in
deze Kamer vrijwel unaniem, want
de heer Van der Vlies heeft, naar wij
hebben kunnen waarnemen, in die
zin geen opmerkingen gemaakt in
zijn bijdrage, de keuze van de
commissie voor een decentrale
ordening onderschrijft.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ik zal het stenogram er
nog even op nalezen maar naar mijn
beste weten heb ik daar een
opmerking over gemaakt die spoort
met de grootste gemene deler van
wat de heer Buurmeijer samenvat–
tend zei over de andere fracties. Laat
daar geen misverstand over bestaan.
Ik dacht over de regionalisering
bepaald wel te hebben gesproken.

De heer Buurmeijer: Het kan aan
mij hebben gelegen. Het is ook
mogelijk dat ik uw reactie heb
uitgelokt - alleen mag u het zo niet
ervaren - om helder te krijgen dat
wij in de Kamer in dit opzicht
gelijkgezind denken. Dat is van groot
belang voor de toekomstige
ontwikkelingen.

Wel heeft collega Wolters nog
gevraagd of de commissie geen
onderbouwing heeft gevonden voor
de stelling dat de uitvoering aan
kwaliteit wint door de bedrijfstakge–
wijze uitvoering. Hij constateert dat
wij geen onderbouwing hebben
gevonden en hij vraagt aan de
commissie of dit ook geldt bij de
bouw en de landbouw. Ik meen dat
wij beschreven hebben dat in
bepaalde sectoren en uitgesproken
de sectoren die door de heer Wolters
zijn genoemd, specifieke bedrijfstak–
gewijze elementen een rol spelen
maar veel minder in de sfeer van de
werknemersverzekeringen sec dan in
het traject daaromheen binnen het
bredere kader van het
arbeidsvoorwaardenbeleid. Dat
algemene kenmerk dat er wel
degelijk sectorale belangen zijn,
troffen wij aan maar die zijn veel
meer vanuit de arbeidsvoorwaarden–
sfeer bepalend dan vanuit de lijn van
de werknemersverzekeringen. Het
gaat dan vooral om de boven–
wettelijke trajecten, de buiten–
wettelijke afspraken; niet in die zin
dat het strijdig met de wet zou zijn
maar het zijn afspraken die op een
andere manier zijn gemaakt. Daarin

kan wel degelijk een heel sterke
bedrijfstakgewijze invloed aanwezig
zijn. Dat beoordeeld hebbend, menen
wij echter dat dit niet betekent dat
het een meerwaarde inhoudt ten
aanzien van de uitvoering als
zodanig van de werknemers–
verzekeringen. Wij hebben ook op
dat punt bij de bouw en de
landbouw geen doorslaggevende
argumenten kunnen aantreffen. Ik
geef een voorbeeld uit de landbouw,
waarvoor het schitterende rapport
"Weer of geen weer" is verschenen
waarin de vraag wordt behandeld
hoe in die sector met uitkeringen en
dergelijke moet worden omgegaan.
Dat wil niet zeggen dat zo'n
probleem in die sector niet goed
verkend moet worden, maar dat
geeft op geen enkele wijze aan dat
het puur sectoraal moet worden
uitgevoerd. Ook als andere
uitvoeringsorganisaties daarmee
belast zijn, kan men met dat
specifieke probleem geconfronteerd
worden waarvoor een oplossing
gezocht moet worden.

De heren Van der Vlies en Leerling
hebben gevraagd, of de geconsta–
teerde gebreken niet inherent zijn
aan iedere complexe administratieve
organisatie. Ja en neen, zegt de
commissie dan. Wij hebben ons in
de fase van de subcommissie, die
voorafging aan de enquêtecommis–
sie, nog laten adviseren door prof.
Ringeling over het onderzoeken van
grote complexe administratieve
organisaties. Hij zei, dat wij dan
weinig relatie zouden aantreffen
tussen regelgeving en uitvoerings–
praktijk, dat wij zouden aantreffen
dat de regelgeving over het
algemeen weinig consistent was, dat
de uitvoeringsorganisaties hun eigen
ritmiek hadden en dat er sprake was
van een gebrekkige terugkoppeling
tussen uitvoerders en beleidsmakers.
Dat zei prof. Rmgelmg toen wij daar
als subcommissie met hem over
spraken, dus nog voordat wij aan
een onderzoek waren begonnen. Dat
zijn dus algemene kenmerken, van
toepassmg op elke organisatie. Wij
hebben dus getracht om de
dieperliggende oorzaken aan te
geven, waardoor een en ander in
deze sector een specifieke inkleuring
heeft gekregen. Ik ben van mening,
dat ons rapport gaat over het
belichten van die achtergronden.
Vandaar uit hebben wij verklarende
factoren aangegeven ten aanzien van
de uitvoeringsorganisatie. Omge–
keerd kun je overigens niet zeggen:
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omdat het elders ook aanwezig is,
zou dat de stelling wettigen, dat het
in deze sector gaat, zoals het is
gegaan.

Collega Van der Vlies heeft nog
gevraagd, met betrekking tot de
thematiek van hoe de zaak is
geordend, of er wel of niet sprake is
van een zekere bepaling door de
tijdgeest. In de commissie begonnen
wij destijds ook met de opmerking:
het is de tijdgeest. Vervolgens
hebben wij tegen elkaar gezegd, dat
wij dat woord niet meer zouden
gebruiken, omdat alles daarmee al
gauw vergoelijkt en verklaard zou
kunnen worden. Het omgekeerde kan
ook voorkomen, in die zin dat men
zegt: de commissie heeft geen
rekening gehouden met de omstan–
digheden. Ik ben van mening, dat wij
dat wel hebben gedaan. Wij hebben
terdege naar de maatschappelijke en
de omgevingsfactoren gekeken die
van invloed waren. Naar mijn
mening hebben wij die zeer
evenwichtig in ons verslag naar
voren gebracht. Je kunt echter niet
zeggen: omdat toen een andere
geest in deze samenleving waarde,
kan daaruit worden verklaard dat de
dingen zijn gelopen, zoals ze zijn
gelopen. Er zit meer achter. Wij
hebben factoren kunnen aanwijzen
binnen die ordening die daarmee te
maken hebben. Ik wijs dan op de
verantwoordelijkheidsverdeling, de
bevoegdheden en de wijze waarop
belangen kunnen samengaan.
Daardoor heeft men zich lang
uitsluitend gericht op de uitkerings–
verzorging, waardoor er een te
beperkte aandacht was voor wat wij
nu volumebeleid noemen.

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Ik heb die vraag niet
ingebracht om een en ander in een
soort vergoelijkende sfeer te
brengen, in die zin dat het zo
gelopen is en toe maar! Berusting
dus. Neen, ik heb willen verwijzen -
zo ervaar ik het - naar waar de heer
Buurmeijer aan het begin van zijn
analyse ook naar verwees, namelijk
naar de cultuur die heerste, buiten
de politiek en in de politiek. Op dat
punt is een omslag gekomen. Het
werd bespreekbaar. De Kamer kwam
onder druk. Dat heeft daar dan toch
precies mee te maken?

De heer Buurmeijer Dan zijn wij het
eens. Ik had ook niet de indruk dat
wij het oneens waren, maar omdat u
daar zo expliciet naar heeft

gevraagd, wilde ik daar nog eens op
terugkomen.

De heer Linschoten heeft over het
door ons uitgevoerde onderzoek
gevraagd, of er meer toelichting is te
geven op de uitvoeringsproblemen.
Hij wees daarbij op de meldingen of
signalen van de uitvoeringsorganen
en de wijze waarop die zijn
geïnterpreteerd door kamerleden en
ambtenaren van Sociale Zaken. Dat
is niet doenlijk in die zin, dat wij dit
verder zouden kunnen concretiseren.
Wij troffen aan, als men van de kant
van de uitvoeringsorganisaties
langskwam bij kamerleden om te
zeggen dat op dat punt een geweldig
probleem in uitvoeringstechnische
zin zou ontstaan, dat de uitvoering er
dan van werd verdacht, dat men de
inhoud van de wetgeving in feite niet
wilde steunen en dit toedekte met de
opmerking: er komen uitvoerings–
problemen. Dezelfde houding troffen
wij bij ambtenaren aan. Daardoor
kun je stellen dat mogelijk heldere
signalen over uitvoeringstechnische
problemen niet scherp overkwamen
bij de beleidsambtenaren en bij de
kamerleden, omdat daar dus het
gevoel achter zat van: men kan daar
een heel andere bedoeling mee
hebben. Dat heeft er weer mee te
maken dat die signalen kwamen
vanuit een uitvoeringsorganisatie die
beheerd werd door sociale partners.
In dat opzicht valt er niet meer of
minder over te zeggen dan wat ik nu
doe. Uiteraard hebben wij meerdere
mensen dit signaal horen afgeven.
Zo heeft de heer Weijers dit ook in
het openbare verhoor naar voren
gebracht. Onze waarneming in dezen
moet zo worden begrepen, dat de
Kamer op dit punt in het vervolg bij
wetgeving zeer attent moet zijn, dat
zij mogelijk zelfs scherper moet
nagaan of wanneer zo'n signaal
komt, het ook daadwerkelijk
betrekking heeft op een uitvoerings–
probleem, en dat zij mogelijk iets
minder snel moet denken dat er een
ander belang achter zit.

De heer Linschoten heeft gisteren
gevraagd of de wetgever, gezien de
geconstateerde niet voorziene
problemen bij de WW, toch niet een
bescheidener opstelling bij het
maken van regels moet innemen. Ik
heb gisteren al bij interruptie
verwezen naar het verhoor op dit
punt met collega Linschoten en met
prof. Noordam. De heer Linschoten
betrok tijdens zijn verhoor de stelling
dat de samenleving ingewikkeld is en
dat niet voor alle ins en outs een

oplossing in de wetgeving geregeld
kan worden. Prof. Noordam heeft
zich vergeleken bij die forse
opstelling van de heer Linschoten,
toch wat bescheidener uitgedrukt.
Noordam zegt in feite: als je dat in
zijn algemeenheid zegt, gaat het
altijd op, maar ga je het nuanceren
en kijk je naar de specifieke situatie
in de wetgeving, dan blijft daar toch
niet zoveel van over. Ik heb er
behoefte aan te zeggen, dat het niet
zo mag zijn dat wij in dit huis er
eigenlijk op voorhand van uit moeten
gaan dat wij hier de zaak niet
sluitend kunnen regelen. Doen wij
dat wel, dan zal er vervolgens een
geweldige jurisprudentie gaan
ontstaan en dan belasten wij de
uitvoerders, in de zin van: wij weten
het ook niet, dus zoeken jullie het
maar uit. Vervolgens worden wij hier
dan weer met de problemen
geconfronteerd. Een en ander vergt
ook veel te veel tijd. Ik wijs bijvoor–
beeld op de nieuwe Werkloosheids–
wet. Die werd ingevoerd in 1987,
maar er is nog steeds sprake van
reparatiewetgeving, terwijl een
aantal elementen eerder bekend kon
zijn. Ik hoop dat er helderheid over
is, dat wij als commissie met onze
aanzet op dit punt hopen dat de
Kamer bij toekomstige wetgeving
wel degelijk nagaat of ze uitvoerbaar
en handhaafbaar is. Daar zit tot nu
toe namelijk de misser in het
optreden van de Kamer bij sociale–
zekerheidswetgeving. Meer aandacht
op dat punt zal ons in de toekomst
ook behoeden voor reparatie–
wetgeving en voor het leggen van
druk op uitvoeringsorganisaties en
op jurisprudentie die eigenlijk niet
wenselijk is.

Voorzitter! Dit waren een aantal
opmerkingen en antwoorden op
vragen ter zake van de bevindingen
van de commissie. Ons is opgevallen
dat er betrekkelijk weinig over die
bevindingen is opgemerkt. Wij
maken daaruit op, dat de bevindin–
gen zoals die zijn vastgelegd in ons
rapport, ook door de collega's hier in
de Kamer als een reële beschrijving
van de situatie die is aangetroffen
worden ervaren. Een enkeling heeft
bijvoorbeeld nog iets gezegd over de
positie van het ministerie, zonder
echter te vragen om een nadere
verduidelijking. Ik zeg dit, omdat
natuurlijk de positie van het
ministerie in het geheel van dat veld
als kwetsbaar naar voren komt. Ik
meen dat het van groot belang is dat
gezegd kan worden dat de Kamer

Tweede Kamer
Parlementaire enquête uitvoerings–
organen sociale verzekeringen

18 november 1993
TK27 27-2013



Buurmeijer

daarop niets afdingt. Ook is door de
Kamer niet weersproken wat wij
hebben opgemerkt over de SVR.
Hetzelfde geldt voor de situaties van
contra legem die wij hebben
aangetroffen. Overigens maken wij
daaruit op, dat de collega's in de
Kamer menen dat er wel degelijk
sprake is geweest van situaties van
contra legem. Ik zeg dit omdat dit
zaken zijn die wij ons rnoeten
aantrekken. De Kamer is verantwoor–
delijk voor de wetgeving. Als wordt
geconstateerd dat de wet niet wordt
uitgevoerd zoals wij hebben bedoeld,
behoren wij er als eersten op toe te
zien dat dit wel gebeurt. Los van de
aanbevelingen zijn er nog talloze
andere onderwerpen uit ons rapport
die als een soort leidraad kunnen
dienen voor de Kamer als mede–
wetgever.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): De
positie van het ministerie is
inderdaad cruciaal, zowel in het
wetgevingsproces als in het
controlerend proces. Heeft de
commissie nagedacht over de vraag
of de Kamer zelf, los van het
ministerie, controle-instrumenten zou
moeten hebben? Wij zijn erg
afhankelijk van informatie van het
ministerie. Ik heb hier in eerste
termijn niet over gesproken, maar
het is wel een zeer belangrijk punt.

De heer Buurmeijer: De commissie
heeft opgemerkt dat het onafhanke–
lijk toezichthoudend orgaan jaarlijks
zou moeten rapporteren. Deze
rapportage zou niet alleen aan het
departement moeten worden
gezonden, maar ook aan de Kamer.
De Kamer kan dan, bijvoorbeeld bij
de jaarlijkse begrotingsbehandeling,
met de minister of de staatssecreta–
ris over de bevindingen van het
toezichthoudend orgaan spreken. Als
dat niet gebeurt, zijn herhalingen van
situaties zoals wij nu hebben
aangetroffen niet uit te sluiten. Het is
van groot belang dat deze suggestie
wordt gevolgd. Na de invoering van
nieuwe wetgeving zou er in feite
gerapporteerd moeten worden aan
de hand van de volgende vragen:
welke effecten treden er op en wordt
de beoogde doelstelling wel
gehaald? Daarvoor is het toezicht–
houdend orgaan heel goed te
gebruiken, gelet op het instrumenta–
rium dat dit orgaan ter beschikking
gesteld zal worden. Verder heeft de
commissie zich hierover geen
gedachten gevormd, maar ik kan mij

voorstellen dat hier in de Kamer
nader over gesproken zal worden.

Voorzitter! De aanbevelingen. Uit
onze bevindingen en uit de analyse
volgt dat de centrale vraag bij
wetgeving en bij uitvoering van de
sociale verzekeringen in wezen de
vraag is naar de verdeling van de
verantwoordelijkheden. Collega
Leijnse sprak over de lokalisering
van de verantwoordelijkheden. De
commissie heeft, kennis nemend van
haar bevindingen, zich beziggehou–
den met de vraag op welke wijze de
verantwoordelijkheden binnen de
wetgeving zijn gedefinieerd. Daarbij
speelt het verzekeringselement een
rol. Wat geeft de wet materieel aan
en wat mag de potentiële aangewe–
zene verlangen, dus wat zijn de
polisvoorwaarden? Het gaat ook om
de verhouding tussen hetgeen bij
wet wordt geregeld en hetgeen aan
ar.deren wordt overgelaten; de
verhouding tussen het wettelijke en
het private gedeelte. Daarnaast is de
verantwoordelijkheidsverdeling
inzake de uitvoering tussen overheid
en andere organen van belang, in de
huidige situatie zijn dat de bedrijfs–
verenigingen en daaraan gelieerde
organisaties. Op deze elementen
heeft de commissie zich bezonnen.
De conclusie is dat er een samen–
hang is op het punt van de materiële
verantwoordelijkheidsverdeling
tussen hetgeen in de wet gewaar–
borgd wordt, de taak van particulie–
ren en de uitvoering. Het een kan
niet losgemaakt worden van het
ander, maar uiteraard bestaan er
gradaties.

Wij hebben ons daarbij afgevraagd
of de verdeling van de verantwoor–
delijkheid binnen de wettelijke
kaders, in de zin van de materiële
rechten, zodanig kan worden
gewijzigd dat er een dynamiserende
werking uitgaat van de te treffen
regelingen. Vroeger werd wel eens
gezegd: het vangnet moet een
trampoline worden. In wezen gaat
het dan altijd om de trampoline aan
het eind van het traject. Dan denk ik
in het bijzonder aan de Algemene
bijstandswet, de situatie waarin
iemand van andere voorzieningen is
uitgesloten. De commissie wil nu dat
het dynamiserende effect eerder in
het voortraject dan in het natraject
tot ontwikkeling komt. In het
natraject is er namelijk al sprake van
een verloren positie. Op het moment
waarop iemand geen deel meer
uitmaakt van de arbeidsorganisatie,
is het veel moeilijker om die

trampolinefunctie te laten werken
dan wanneer iemand nog in de
organisatie werkzaam is. Wij hebben
geconstateerd dat er een eenzijdige
werking uitgaat van collectieve en
daardoor vaak anonieme arrange–
menten. Er is dan vaak sprake van
het afwentelen van de lasten door
mensen in de sfeer van de sociale
zekerheid te plaatsen. De prijs
daarvoor wordt via bijna anonieme
premies betaald en dat slaat weer
neer in de arbeidskosten.

Volgens de commissie staan wij
bij dit type afweging voor een keuze.
Of wij doen er alles aan om de
afwenteling tegen te gaan, of het
gevolg is steeds hogere premies en
steeds meer mensen buiten het
arbeidsproces. De commissie heeft
gekozen voor de eerste mogelijkheid:
geen afwenteling. Er moet omge–
schakeld worden van de huidige
situatie waarin iemand te gemakke–
lijk in aanmerking komt voor een
uitkering naar een situatie waarin
slechts in uiterste nood een uitkering
wordt verstrekt en waarin ernaar
gestreefd wordt iemand zo lang
mogelijk aan het werk te houden. Het
gaat er in de visie van de commissie
om dat er minder mensen gebruik
hoeven te maken van de voorzienin–
gen volgens de Ziektewet en dat er
ook minder lang gebruik van wordt
gemaakt. Het gaat erom dat het
bedrijfsleven alleen wanneer er in
hoge mate sprake is van arbeidson–
geschiktheid ontlast wordt. Wanneer
daar geen sprake van is, moet het
bedrijfsleven zijn verantwoordelijk–
heid behouden. Ook wat de
werkloosheid betreft moet er sprake
zijn van uiterste nood. Dat onder–
scheid is binnen de commissie sterk
naar voren gebracht. Binnen de
bedrijfsorganisaties zijn er meer
mogelijkheden tot beïnvloeding als
het gaat om ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid dan wanneer
het gaat om werkloosheid. Om die
reden is er door de commissie voor
de Ziektewet en de
Arbeidsongeschiktheidswet veel
meer in samenhang naar oplossin–
gen gezocht dan voor de
Werkloosheidswet. Wat de laatste
wet betreft zijn wel enkele wijzigings–
voorstellen gedaan, maar de
commissie heeft vervolgens de
constatering moeten doen dat de
arbeidsorganisatie er niet meer op
aangesproken kan worden als er
sprake is van uiterste nood. Dan is
een volwaardige sociale–
zekerheidsregeling nodig.
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De commissie heeft zich dus laten
leiden door de centrale vraag of de
participatiegraad in dit land omhoog
kan. Welke functie vervult de sociale
zekerheid als je die doelstelling
nastreeft? Ik heb zojuist al gezegd
dat de neerwaartse spiraal van meer
uitkeringen, hogere premies, hogere
arbeidskosten en daardoor meer
uitstoot gekeerd zal moeten worden.
De commissie heeft gezocht naar een
oplossing voor deze niet eenvoudige
problematiek als het gaat om de
beperkte werkingssfeer van de
sociale zekerheid. Uiteraard moet er
daarnaast nog heel wat rneer
gebeuren. De commissie is ook
gevraagd naar haar mening over de
totale werkgelegenheidssituatie, de
totale arbeidsmarktsituatie in dit
land. Hier hebben wij ons uiteraard
niet mee bezig kunnen houden. Laat
hierover geen misverstanden
bestaan. Je kunt in de sfeer van de
sociale zekerheid heel wat doen.
Maar als het elders niet ook wordt
opgepakt, als er niet in de breedte
wordt gezorgd dat er werkgelegen–
heid gecreëerd wordt in ons land,
dan blijft de sociale zekerheid hierin
een marginale functie vervullen.

Maar het omgekeerde mag ook
niet het geval zijn. Men mag, zo zegt
de commissie, als dit zo is, daarom
niet binnen de sfeer van de sociale
zekerheid als het ware bij de pakken
neer gaan zitten en zeggen: het is
toch water naar de zee dragen, laten
we het houden zoals het is. Ik zeg
niet dat deze reactie van de zijde van
de fracties in de Kamer is waargeno–
men. Volgens mij heeft niemand dit
opgemerkt, maar ik breng over wat
wij als commissie hierbij als
Leitmotiv hebben gehad.

Ik keer nu weer terug naar de
beperkte sfeer van de sociale
zekerheid. Wij denken dat het om
deze twee elementen gaat: verminde–
ring van uitstroom uit arbeid en
daarnaast een verkleining van de
toegangspoort daar waar dit
verantwoord kan. Het een is niet
hetzelfde als het ander. Soms lijkt het
erop. Je kunt zeggen: een vermin–
derde uitstroom is alleen maar te
bereiken door verkleining van de
toegangspoort, maar dit is niet de
visie van de commissie. Je moet
beide doen. Dit betekent dat er, wil je
een verminderde uitstroom bereiken,
binnen de arbeidsorganisatie de
nodige druk moet komen, dat de
mensen daar aan het werk kunnen
blijven.

Dit betekent ook dat er op die lijn,
een vermindering van uitstroom uit
arbeid, door de commissie gekozen
is voor een positie van een verdere
versterking van de verantwoordelijk–
heid binnen de arbeidsorganisatie.
Dat is niet alleen een verantwoorde–
lijkheid van de werkgever, dat is ook
de verantwoordelijkheid van de
werknemers. Die gezamenlijkheid
beogen wij, als wij spreken over een
arbeidsorganisatie. Alleen zeggen wij
in bepaalde aanduidingen die wij in
onze aanbevelingen geven, in
formele zin: het is de verantwoorde–
lijkheid van de werkgever. Maar dit is
puur omdat het heel moeilijk is om,
als er in formele zin een partij moet
worden aangewezen, beide partijen
aan te wijzen. Ik doel hier op onze
voorstellen inzake de Ziektewet.

Collega Leijnse merkte op dat hij
de analyse waar ik nu - zij het in wat
andere woorden dan in het rapport
beschreven –over spreek, op dit punt
goeddeels overtuigend acht. Uit de
bijdragen van de overige deelnemers
aan het debat valt ook op te maken,
dat zij in die zin de zienswijze van de
commissie onderschrijven. Ik denk
dat dit van groot belang is, omdat
we dan vanuit een zelfde uitgangspo–
sitie in deze Kamer kunnen zoeken
naar oplossingen voor wat we willen.
Ik vind het verheugend dat er op dit
punt geen verschil van inzicht
bestaat tussen de fracties in dit huis
en de commissie over datgene wat
de commissie naar voren heeft
gebracht.

We komen nu bij de consequen–
ties van deze uitgangspositie en deze
redenering. Waar ligt nu de beste
mogelijkheid om tot beïnvloeding
van de situatie te komen, waardoor
de mensen aan het werk kunnen
blijven? We weten dat het op dit
moment zo is dat, als het gaat om
arbeidsverzuim als gevolg van ziekte,
90% van de gevallen in feite al
binnen de periode van de eerste zes
weken hierin aanwezig is. Ik betrek
hierin nu even de redenering van TZ
en de gevolgtrekking die je hieruit
mag maken. De heer Leijnse voegde
hier gisteren nog aan toe dat dit ook
inhoudt dat hierin in feite 50%
aanwezig is van het geclaimde risico,
wat potentieel te claimen is op basis
van de huidige omvang.

Ik denk dat dit juist is. We horen
ons dan echter de vraag te stellen:
valt er op dit punt nog meer te
bereiken? Kunnen we, juist daar
waar het gaat om het 50% deel, nog
verdere vorderingen maken? Het

gaat er dan om, hier twee elementen
te beschouwen. Zo heeft de
commissie dit althans gedaan. Deze
liggen in de directe sfeer van wat nu
"de ziektewetperiode" heet, maar
hierin dient vooral betrokken te
worden het lange-termijneffect juist
van dat deel van de mensen dat ook
na zes weken nog ziek is, wat in
potentie kan doorgroeien naar de
arbeidsongeschiktheidsregeling. Hier
zit de overgang. Deze zit niet in de
kortlopende ziekte, maar bij de
mensen die langer ziek zijn en die
terecht kunnen komen in de
perspectiefloze situatie van "nog een
tijdje in het bedrijfsleven zitten en
dan aangewezen zijn op de
arbeidsongeschiktheidsuitkering". De
commissie meent dat dit perspectief
gekeerd moet worden. Het perspec–
tief zou moeten worden dat je in het
bedrijfsleven blijft en er alleen maar
uitgaat als het echt niet anders kan.
Dat is de grondtoon van onze
redenering. Vanuit dat perspectief
vinden wij het dan ook in eerste
instantie gewenst om de ZW-periode
van een jaar te verlengen. Wij
hebben immers kunnen waarnemen
dat het perspectief op de
arbeidsongeschiktheidsregeling als
het ware al in het eerste jaar voor
ogen komt als de mensen langer ziek
zijn. Daarom moet je die periode
verlengen. Ook als je verder niets
wilt weten van de gedachtengang die
de commissie naar voren heeft
gebracht, moet worden afgewogen
of de ZW-periode moet worden
verlengd. Dat is ook een zelfstandige
afweging binnen de boezem van de
commissie geweest. Waarom? Om
daarmee de betrokkenheid van de
werkgever langer te laten duren dat
nu het geval is. In formele zin heeft
de werkgever nu wel een betrokken–
heid in de eerste twee jaar, maar in
feite is hij er na een ZW-periode van
een jaar niet meer echt bij betrokken.
Dan wordt immers een uitkering
verstrekt in het kader van de
arbeidsongeschiktheidsregeling en
daardoor is de directe relatie tussen
de werkgever en de werkgever, ook
in financiële zin, op dat moment
over. Vanuit die uitgangspositie
hebben wij voorgesteld de periode te
verlengen tot anderhalf jaar.

Daarmee zeg ik niet, dat dit van
het ene op het andere moment moet
gebeuren, maar het is wel een
zelfstandig element in onze
redenering geweest. De druk op het
dienstverband dient te worden
vergroot en er dient duidelijk te
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worden gemaakt dat er een
verplichting tot loondoorbetaling is.

Mevrouw Groenman (D66): Ik
begrijp het niet helemaal. De
commissie stelt dat de periode moet
worden verlengd tot anderhalf jaar.
Bij de huidige overgang van de
Ziektewet naar de WAO is de periode
van een jaar te kort omdat de WAO
zo'n aanzuigende werking heeft.
Volgens de voorstellen van de
commissie over de WAO schijnt die
aanzuigende werking niet te bestaan.
Waarom wordt die periode dan toch
op 78 weken gesteld? Waarom niet
korter? De redenering is niet
consistent.

De heer Buurmeijer: Het antwoord
zit al in de woorden van mevrouw
Groenman. Juist door de periode te
verlengen, kun je de werkgever en
de gehele arbeidsorganisatie meer
op de eigen verantwoordelijkheid
aanspreken. Het is onze veronderstel–
ling, dat alleen al als gevolg van het
feit dat de aanzuigende werking van
een arbeidsongeschiktheidsregeling
een langere periode zal beslaan, het
bewustzijn binnen de arbeids–
organisatie groter zal worden. Het
gegeven dat men in de uitwerking
die wij aangeven, zelf verantwoorde–
lijk is, dient daaraan echter gekop–
peld te zijn. Maar zelfs als je dat niet
doet, is er veel aan gelegen die
periode te verlengen, juist om te
bereiken wat mevrouw Groenman
zegt, namelijk dat die aanzuigende
werking pas op termijn aanwezig is.
Als zich dat al voordoet in het eerste
jaar, weet de werkgever dat hij er in
feite van afkomt. Als je de periode
verlengt, hebben de betrokkene en
de werkgever, en in feite iedereen, er
eerder belang bij om hun best te
blijven doen om de arbeidssituatie te
handhaven.

Mevrouw Groenman (D66): Die
werkgever gaat al van zes weken
eigen risico naar 78 weken eigen
risico. Daar komt het op neer. Dat is
een ontzettende klap.

De heer Buurmeijer: Daar kom ik
nog op. Ik vermeldde eerder dat je
ook bij het intact laten van de
huidige Ziektewet kunt beredeneren
dat de periode verlengd moet
worden. Bij handhaving van de
huidige Ziektewet wordt de periode
van een jaar dan anderhalf jaar. Dat
was het eerste deel. Het antwoord op
de vraag hoe wij tot het totale

voorstel inzake de Ziektewet zijn
gekomen, bouw ik op. Daar was dit
het eerste element van: accentueren
dat het er vooral om gaat, de
verantwoordelijkheid van de
werkgever over een langere periode
zichtbaar te maken.

Nu ga ik in op de mate waarin je
die verantwoordelijk nog verder kunt
aanscherpen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Vanuit de redenering die de
commissie opbouwt - grotere
verantwoordelijkheid bij de
werkgever, zodat je de aanzuigende
werking in feite uitstelt - kan ik mij
de verlenging van de ZW-periode
voorstellen. Maar er spelen natuurlijk
meer redeneringen bij de vraag hoe
lang de Ziektewet moet gelden. De
vraag is bijvoorbeeld wat er gebeurt
met iemand die ernstig ziek is en bij
wie zonder meer vaststaat dat hij in
de WAO komt. Is het wel zinnig om
anderhalf jaar Ziektewet aan te
houden? Dat is een invalshoek die
moet worden meegewogen bij het
besluit of de Ziektewet al of niet
wordt verlengd.

Als er sprake is van reïntegratie en
van een grote aanpassing die een
kleine werkgever niet aan kan, moet
er meer gebeuren in de ZW-periode
dan alleen het uitstellen van de
aanzuigende werking van de WAO.
Dan moet er heel snel een verband
worden gelegd met de organisatie
voor de arbeidsongeschiktheid die
gaat reïntegreren, de Arbodiensten
en dergelijke.

Ik leg deze twee invalshoeken
ernaast, omdat ik denk dat je drie
invalshoeken moet hebben om te
besluiten tot verlenging van de
ZW-periode. Daarbij kun je tot
verschillende afwegingen komen.

De heer Buurmeijer: Dat lijkt mij
volstrekt correct. Ik gaf aan waardoor
wij op een verlenging uitkomen. De
eerste opmerking van mevrouw
Brouwer is van groot belang, omdat
je de situatie van de betrokkene in
die periode in acht moet nemen. Als
iemand aan onze omschrijving van
arbeidsongeschiktheid voldoet,
hebben wij niet gezegd dat hij er
onmiddellijk uitgetrokken kan
worden. In antwoord op de vragen
hebben wij wel een zekere suggestie
in die richting gedaan. Waarom zeg
ik dat nu niet zo hard? Omdat wij
onmiddellijk het risico lopen dat er
na een of twee maanden weer een
aanzuigende werking aanwezig is, als

wij daarmee gaan beginnen. De
redenering van onze voorstellen is,
in de tijd gezien, dat eerst de periode
in de Ziektewet moet worden
verlengd. Daaraan wil ik het element
van het niveau toevoegen.

De heer Linschoten (VVD): Dat
wordt een ander element.

De heer Buurmeijer Dat heb ik er
eigenlijk bij nodig.

De heer Linschoten (VVD): Als het
voorstel van de commissie was om
de ZW-periode uit te breiden van een
jaar naar anderhalf jaar, zou ik deze
discussie met mevrouw Brouwer
willen voeren, maar dat gebeurt niet.
Er is geen sprake van het verlengen
van de ZW-periode, maar de
Ziektewet wordt afgeschaft. Daarvoor
in de plaats komt een doorbetalings–
verplichting van de werkgever. Dan
komen er natuurlijk heel andere
elementen in beeld. Dan kun je je
afvragen of het redelijk is om tegen
een werkgever te zeggen dat hij de
komende anderhalf jaar het loon
moet doorbetalen van iemand die
zich ziek meldt en bij wie helaas
binnen een of twee weken vaststaat
dat hij met absolute zekerheid
binnen afzienbare tijd moet worden
afgekeurd. Dat is een heel andere
situatie dan bij de Ziektewet. Op dat
verschil wil ik even wijzen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Met deze redenering ben ik het niet
eens. Het gaat om de vraag hoe je
de WAO-periode voor je uit kunt
schuiven. Dat is in beide situaties het
geval. Als je de oude Ziektewet zou
handhaven en verlengen, zou die
periode opschuiven. Bij het laten
vervallen van de Ziektewet en het
doorbetalen van loon door de
werkgever schuif je de WAO-periode
ook op. Dat is niet de kern van het
verhaal. De kern van de vraag is of
het alles afwegend redelijk en goed
is om die periode te verlengen, of
het nu gaat om loondoorbetaling
door werkgevers of om de Ziektewet,
niet alleen vanwege de financiële
verantwoordelijkheid, maar bezien
vanuit de zieke werknemer en zijn
mogelijkheden. Als de heer
Linschoten een en ander door elkaar
haalt, krijgen wij geen heldere
discussie. Het is het één of het ander.
Of je zegt anderhalf jaar en dan
betaalt de werkgever volgens het
voorstel van de commissie. Dan gaat
het om een loondoorbetalings–
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verplichting. Of je houdt de
Ziektewet. Maar je kunt niet zeggen
dat er een loondoorbetalings–
verplichting is en bij ernstige
gevallen kijken wij hoe wij het
anders gaan doen. Dan krijg je
casuïstiek. Je moet een heldere lijn
trekken.

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Het kan in het belang van
de betrokkene zijn om snel tot een
afkeuring te komen, bijvoorbeeld
wanneer datgene wat er bovenop de
arbeidsongeschiktheidsregeling is
geregeld, beter is dan de door–
betalingsverplichting. Er kunnen aan
beide kanten belangen zijn.

De heer Buurmeijer: Ik denk dat het
moment is gekomen om mijn betoog
voort te zetten. Toen ik het verder
wilde opbouwen, zei de heer
Linschoten dat hij erin moest komen.
Vervolgens ging hij al uit van
datgene waar ik aan het eind bij
uitkom, namelijk dat de Ziektewet
niet meer nodig is. Sta mij toe dat ik
de redenering van de commissie
even opbouw. De voorzitter zal dat
vast goed vinden.

Ik herhaal wat ik heb gezegd. De
discussie over de verlenging van de
periode kun je voeren binnen de
huidige Ziektewet.

Vervolgens komt de vraag aan de
orde op welk niveau je bescherming
biedt aan degenen die daarop zijn
aangewezen. Nu is er een formule
van 70% van het laatst verdiende
loon. De commissie zegt dat wij naar
een situatie toe kunnen met een
bescherming op het niveau van het
wettelijk minimumloon. Ik merk
daarbij op dat dit ten aanzien van
een niet gering gedeelte van de
werkende bevolking geen essentieel
verschil uitmaakt met de huidige
formule. Ruwweg gezegd: de
mensen die onder de ƒ 36.000 zitten,
gaan er niet op achteruit. Nee, als je
dit goed op je laat inwerken, zijn er
zelfs mensen die met deze formule
als wettelijk gewaarborgde uitkering
zelfs meer krijgen dan in de huidige
situatie. Ik zeg dit omdat het vaak zo
wordt afgeschilderd dat wij
geweldige ingrepen plegen, maar als
je het goed naast elkaar legt en kijkt
naar de door de commissie
gehanteerde formule, is er slechts
een deel dat het nadrukkelijk kan
merken, namelijk het deel dat boven
het inkomen van ongeveer
ƒ 36.000 zit.

Waarom zeggen wij dat die
afweging moet worden gemaakt?
Nogmaals: ook binnen de huidige
Ziektewet zou het percentage
verlaagd kunnen worden. Wij troffen
echter aan dat het bedrijfsleven op
dit punt - het was de heer Linscho–
ten die het gisteren zei - een
vergevorderde en ver uitgebouwde
eigen verantwoordelijkheid heeft
genomen. Nu klinkt het alsof wij
zeggen dat wij, doordat men in het
kader van het CAO-overleg bijna
overal op 100% zit, het daarom
willen afnemen. Dat is niet de
redenering. Wie zijn wij als commis–
sie om te zeggen dat wij dat willen
afnemen? Men mag zich dan echter
wel afvragen of de wettelijke
waarborg op het huidige niveau
moet blijven, zeker als je de
onderkant ook nog de bescherming
geeft die ik zojuist in deze formule
heb weergegeven. Dat is echter een
tweede afweging en die afweging en
het streven om daarop uit te komen,
kunnen worden versterkt als wij de
werkgever uiteindelijk zelfstandig op
die verplichting willen wijzen van
doorbetaling van het loon, zodat
men niet in een groot, collectief
geheel verzekerd is.

Dan kom ik op de derde factor die
ons in deze redenering doet
uitkomen op een overdracht van de
huidige Ziektewet naar het BW. Dat
heeft te maken met het feit dat een
bedrijfsorganisatie in de huidige
Ziektewet gebonden is aan een
bedrijfsvereniging. De bedrijfsvereni–
ging heeft een monopoliepositie. Een
bedrijf kan niet zelfstandig de
afweging maken dat het niets te
maken wil hebben met een
bedrijfsvereniging en is in de
formulering van de huidige Ziektewet
dus, voor wat betreft de mogelijkheid
tot beïnvloeding op het punt van
verdergaande premiedifferentiatie
om eruit te halen wat eruit te halen
is als men zelf een adequaat beleid
voert, gebonden aan de bedrijfsvere–
niging waaraan het bedrijf is
toebedeeld. Daardoor is het bedrijf
zeer beperkt in het vinden van de
eigen marges.

Dit heeft ons gebracht tot een
eindafweging waarbij wij zeggen dat
men buiten de Ziektewet moet
treden en een BW-formule moet
toepassen zodat de eigen verant–
woordelijkheid daadwerkelijk wordt
verscherpt. In die zin had collega
Leijnse niet helemaal gelijk: daarin
gaat het voor de commissie niet
uitsluitend om de afweging tussen

publiekrechtelijk en particulier
verzekerd. Als men op een eigen
manier eigen vormen gaat ontwikke–
len die niet worden gekenmerkt door
die monopoliepositie en als een
X-aantal bedrijven gezamenlijk
zeggen dat zij in staat zijn om dit of
dat te bereiken en zelf voor een
verzekering zorgen, zeggen wij dat
wij ons daarmee niet moeten
bemoeien. Laat dat over aan die
bedrijven. Juist die monopoliepositie
heeft tot gevolg dat de marges nu in
de volle breedte van de bedrijfsvere–
niging worden bepaald. Wij hebben
aangetroffen dat de differentiatie op
dat punt te gering is.

Uiteraard moet je dan in de
uiteindelijke afweging weer rekening
houden met de vraag hoeveel risico
ergens komt te liggen. Daar hebben
wij als commissie geen uitspraak
over gedaan, maar wij vinden dat
daarnaar moet worden gekeken als
je op deze lijn doorredeneert. Ik heb
hiermee in feite ook aangegeven hoe
het concept dat wij in onze aanbeve–
lingen hebben geëtaleerd, vroegtijdig
tot ontwikkeling kan komen. Dat is
niet onbelangrijk. Van onze stelling in
onze aanbevelingen dat de Ziektewet
wordt afgeschaft, ging de werking uit
alsof wij morgen zouden zeggen dat
de Ziektewet is afgeschaft. Ik denk -
en dat denkt de gehele commissie -
dat je hier heel gefaseerd naartoe
kunt werken. Dan ligt het in het
verlengde van hetgeen wij met TZ op
gang hebben gebracht. Dan komt er
steeds weer een moment waarop je
kunt nagaan of je de volgende stap
wel of niet zal zetten. Dat is echter
gericht op het versterken van de
eigen verantwoordelijkheid.

De heer Leijnse (PvdA): Uit de
beantwoording blijkt dat er in de
discussie twee lagen bestaan.

Ik ga in op eerste laag. In de
discussie komt onmiddellijk de
ambivalentie naar voren van de
directe verantwoordelijkheid van de
werkgever voor de kosten van het
ziekterisico. Die directe verantwoor–
delijkheid kan immers tot twee zaken
leiden. Zo kan de werkgever een
preventief beleid gaan voeren om
iets aan het ziekteverzuim te gaan
doen. De werkgever kan echter ook
tot de opstelling komen dat hij een
werknemer die langdurig ziek blijkt te
zijn, zo snel mogelijk kwijt wil raken
omdat die werknemer te veel geld
gaat kosten. In dat opzicht vind ik de
opstelling van de heer Linschoten
verhelderend. Die heeft gezegd dat
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met toevoeging van een mogelijk–
heid tot vervroegde afkeuring in de
WAO de sluis opengezet wordt. Bij
een werkgever die geconfronteerd
wordt met hoge kosten voor een
langdurig verzuim, zal immers de
neiging toenemen om iemand dan
maar snel te laten afkeuren. Dat kan
dus een averechts effect hebben op
het volumebeleid.

Ik ga in op de tweede laag, het
verzekeringssysteem. Daarover zegt
de voorzitter van de commissie dat
men naar een situatie toe wil waarin
in feite vrijheid heerst en de
monopolieposities zijn doorbroken.
Daar ligt precies mijn twijfel.
Waarom hebben wij een systeem
van verplichte verzekering? Dat
hebben wij om een zekere mate van
solidariteit binnen het systeem te
kunnen handhaven, zodat "slechte
risico's" een verzekerings–
mogelijkheid kan worden geboden.
Het element van de verplichte
verzekering is altijd bedoeld om te
voorkomen dat slechte risico's
worden uitgesloten dan wel dat zij
met zo'n hoge premie worden
geconfronteerd dat zij niet meer in
de verzekering kunnen komen. Wij
praten hier dus niet over de vraag of
monopolieposities van bepaalde
bedrijfsverenigingen zouden moeten
worden gehandhaafd. Ik denk dat
terecht wordt geconstateerd dat hier
over de positie van de bedrijfsvereni–
gingen consensus bestaat. De
bedrijfsverenigingen zullen op den
duur verdwijnen. Wij praten hier
over de vraag of wij een systeem
van verplichte verzekering willen
handhaven, met alle vrijheidsgraden,
premiedifferentiaties en eigen risico's
die daarbinnen bestaan, om de
deelname van slechte risico's te
kunnen blijven afdwingen.

De heer Buurmeijer De opmerking
van de heer Leijnse over de eerste
laag is een juiste opmerking. Daarom
zeggen wij ook dat de uitruil tussen
de verantwoordelijkheid van de
werkgever en het uitkeringsorgaan
niet vroegtijdig gemaakt moet
worden. Als men echter in de tijd
"doordenkt" en als blijkt dat wij in
staat zijn om tot een beheersbare
arbeidsongeschiktheidsregeling te
komen - daar is het van afhankelijk -
en als wij weten te voorkomen dat
de regeling op zich zoveel aanzui–
gende werking heeft dat men de
beheersbaarheid niet meer in de
hand heeft en men een goede poort
en een goede poortwachter heeft

gedefinieerd - het maakt dan niet uit
of dat gebeurt via de lijn TBA, de lijn
die wij voorstellen of wat iemand
ook maar kan bedenken - dan is er
niet zoveel op tegen om die uitruil te
laten plaatsvinden bij iemand die na
twee of drie maanden helder en klaar
in aanmerking komt voor een
uitkering in die verzekeringssituatie.
Zolang dat niet het geval is, zeggen
wij ook niet dat nu al die geleidelijke
overgang mogelijk gemaakt moet
worden. Dan trek je de zaak naar
voren en houdt men de aanzuigende
werking.

Niettemin - ik kom nu terug op het
voorstel dat ik net in zijn totaliteit
hier heb neergezet - moeten wij wel
bekijken of wij van de huidige
situatie in die eindsituatie terecht
kunnen komen door daar fasegewijs
mee gaan te werken. Dan moet ook
bekeken worden hoe er wordt
omgegaan met de werknemers die
dan nog aanwezig zijn, onder de
verantwoordelijkheid van de
werkgever. Worden die werknemers
inderdaad aan het werk gehouden -
de opmerking van mevrouw Brouwer
- of zitten zij anderhalf jaar thuis om
vervolgens in de WW terecht te
komen? Als alleen dat het effect is,
dan moeten wij niet tevreden zijn. Er
is dus vrij veel voor te zeggen om
een en ander procesmatig en
volgtijdig tot ontwikkeüng te brengen
en zo deze versterking van verant–
woordelijkheid te verkrijgen.

De heer Leijnse maakte een
opmerking over de tweede laag.
Over het element van de verzekering
zeggen wij dat men er niet van uit
moet gaan dat er in de eindsituatie
sprake is van een verplichte
verzekering. Dat wil niet zeggen dat
als er ergens onaanvaardbare risico's
worden neergelegd, waardoor dat in
een bepaalde sector leidt tot een
gigantische premiedruk en dus tot
uitstoot van arbeid, er dan niet over
nagedacht moet worden. Van dat
element hebben wij gezegd dat het
goed onder ogen moet worden
gezien. Dat moet dan wel gebeuren
via twee lijnen. Binnen die arbeids–
organisatie of die sector moet meer
gebeuren vanuit de arbeidsomstan–
digheden. Die moeten verbeterd
worden. Als blijkt dat dit niet kan, is
een nieuwe afweging mogelijk
waardoor in een bepaalde fase van
het traject opnieuw gediscussieerd
kan worden over de vraag of het
element van de verplichte verzeke–
ring al dan niet moet worden
gehandhaafd. In het verhaal dat ik nu

schets, wordt er uitgegaan van de
verplichte verzekering. Als de
monopoliepositie van de bedrijfsver–
enigingen ophoudt te bestaan, kan er
een moment komen waarop de
vraag wordt gesteld of al dan niet de
verplichting inzake deze verzekering
moet worden opgeheven. Ik geef
nogmaals aan dat dit perspectief kan
worden bereikt door deze weg stap
voor stap te volgen. Het lijkt de
commissie niet wijs om in één keer
alle problemen tegelijk aan te vatten.

De heer Leijnse (PvdA): U verlangt
een proces dat in fasen verloopt en
pas bij het afsluiten van dit proces
gaat het erom, na te gaan of de
verplichting tot het deelnemen in de
ziekteverzekering kan worden
afgeschaft of niet. Dat brengt mij bij
mijn eerder gepleegde interruptie. In
het wetsvoorstel TZ is er sprake van
zowel een fors eigen risico als van
een forse premiedifferentiatie per
bedrijf. Voorts is er de vraag of, als
er in een bedrijf sprake is van een
hoge premie, dit ligt aan het
gevoerde beleid zodat getracht moet
worden de premie autonoom omlaag
te krijgen. Het is ook mogelijk dat dit
op het collectief wordt afgewenteld.
De discussie hierover kan in de
komende jaren plaatsvinden aan de
hand van de premiedifferentiatie en
pas daarna, als blijkt dat dit niet
werkt, kan de vraag worden gesteld
of men van het verplichte
verzekeringssysteem af moet.

De heer Buurmeijer: Voorzitter! Ik
begrijp waarom de heer Leijnse deze
opmerking maakt. Gisteren heeft hij
al naar TZ verwezen en gesteld dat
TZ moet worden gevolgd. Gelet op
de manier waarop de commissie hier
tegenaan kijkt, heb ik geschetst waar
zij wat dit betreft op uit wil komen.
Volgens mij zijn de doelstellingen
niet verschillend maar wij zijn van
oordeel dat dat wijde perspectief, dat
ons bij de BW-formule brengt,
volgtijdig moet worden nagestreefd.
Tijdens dat proces doet zich het
moment voor waarop er kan worden
gesproken over de verplichting van
het aansluiten bij de bedrijfsvereni–
gingen. Wij hebben waarschijnlijk
nog de komende twee jaar met die
bedrijfsverenigingen te maken. Dat is
morgen niet allemaal al voorbij. Dat
kan ook niet omdat er verzekerings–
arrangementen aanwezig moeten
zijn. Toch zou dit een eerste stap
kunnen zijn. Als de bedrijfsverenigin–
gen niet meer de enige verzekeraars

Tweede Kamer
Parlementaire enquête uitvoerings–
organen sociale verzekeringen

18 november 1993
TK27 27-2018



Buurmeijer

zijn, moet vervolgens goed worden
geregeld dat de administratiekanto–
ren van de huidige bedrijfsverenigin–
gen worden verzelfstandigd. Dat
moet wellicht gebeuren voordat men
de bedrijfsverenigingen geheel hun
wettelijke grondslag ontneemt Al
met al is er een heel uitvoerig traject.
Natuurlijk heeft de commissie niet al
deze aspecten overdacht. Zij geeft
het signaal, dat hierover nadere
gedachtenvorming moet plaatsvin–
den en onderstreept dat wat haar in
dit verband voor ogeri staat, geen
radicaliteit met zich brengt in die zin
dat er ondoordachte stappen zouden
worden gezet. Het is mogelijk om dit
alles fasegewijze te blijven controle–
ren.

De heer Leijnse (PvdA): Over dat
procesmatige karakter van deze
veranderingen zijn wij het eens.
Echter, essentieel is de vraag of bij
het einde van dit proces voor de
commissie hoe dan ook de afschaf–
fing van de verplichte publieke
verzekering tegen het ziekterisico aan
de orde is. Of is het denkbaar dat in
de loop van het proces blijkt dat dit
niet nodig is en dat het goed is om
deze verplichting al dan niet
gedeeltelijk te handhaven?

De heer Buurmeijer: Voorzitter! De
zienswijze van de commissie houdt
in dat er uiteindelijk geen sprake
meer is van een verplichte verzeke–
ring en van het publiekrechtelijke
karakter van deze verzekering. Echter,
de commissie zou wel bijzonder dom
zijn wanneer zij met oogkleppen
hierop aan zou blijven koersen terwijl
zich verschijnselen zouden voordoen
zoals u ze nu schetst. De commissie
legt een concept neer en geeft de
richting aan waarin naar haar
oordeel het proces zich moet gaan
ontwikkelen. Vervolgens is de Kamer
er zelf bij om na te gaan of volgende
stappen ook werkelijk moeten
worden genomen, of er geen
onaanvaardbare risico's worden
genomen enz. In alle vrijheid durf ik
wel namens de commissie te zeggen,
dat het verplichtende element er wat
ons betreft niet inzit, maar niet
zonder dat wij goed kijken hoe wij
daarop kunnen uitkomen.

De heer Linschoten (VVD): Ik kom
graag even terug op de eerste laag.
Mijn interruptie was toch tijdig. Wat
ik aan de orde wilde stellen kwam in
het verhaal van de heer Buurmeijer
niet voor. Dat heeft te maken met de

duur van de doorbetalings–
verplichting die er is.

Er is een heel duidelijke reden
waarom de periode verlengd zou
moeten worden, maar wat hij wil
bereiken heeft geen betrekking op
twee categorieën mensen die ziek
zijn. De ene categorie is die van de
mensen waarvan vaststaat dat zij
binnen zes weken toch weer terug
zijn op het werk, de griepjes en de
bulk van de ziektegevallen. De
andere categorie is die van de
gevallen waarin evident is dat het
leidt tot afkeuringen. Hij wil de
tussengroep hebben.

Als dat zo is, moet de
poortwachtersfunctie heel goed
worden ingevuld. Dat realiseer ik mij
best. Als wij een systeem hadden
waarin de werkgever de mogelijkheid
had om als hem dat uitkwam iemand
te laten afkeuren, zou het toch
dweilen met de kraan open blijven.
Als je kiest voor een doorbetalings–
verplichting is de vraag echter
gerechtvaardigd in hoeverre het
redelijk is, die op te leggen in
situaties waarin het ziektegeval
evident moet leiden tot afkeuring.
Dat kan vaak heel duidelijk liggen.

Waarom heeft de commissie niet
gesteld dat er sprake is van een
doorbetalingsverplichting van
bijvoorbeeld maximaal 78 weken,
maar in ieder geval tot het moment
waarop het uitvoeringsorgaan
besloten heeft dat de betrokkene
moet worden afgekeurd? Dat had ik
in haar eigen redenering een
logischer conclusie gevonden.

De heer Buurmeijer: Ik zeg niet dat
wat de heer Linschoten zegt niet
logisch is, maar wij moeten ook hier
weer beoordelen vanuit een volgorde
in de ontwikkeling. Ik heb zoëven al
aangegeven dat wij niet de zekerheid
hebben dat op dat punt de nieuwe
dan wel de bestaande
arbeidsongeschiktheidsregeling de
functie vervult die wij met z'n allen
willen en een strenge beoordeling en
beperkte toelating heeft. Zolang dat
niet het geval is loop je risico's.
Vandaar dat wij dat traject in ieder
geval moeten verlaten. Je zou het als
een schuif kunnen zien, uitgaande
van het proces van verzelfstandiging
op het punt van de Ziektewet, door
sommigen privatisering genoemd. Ik
doel op het buiten het publiekrechte–
lijke brengen, op basis van een
verplichting in het BW. Als je dat
traject volgt, kun je een afnemende
verplichting aan de werkgever

opleggen, door van 70% naar een
lager niveau te gaan. Je kunt nagaan
hoe in dezelfde periode de werking
van de arbeidsongeschiktheids–
regeling is. Dan kan er een moment
komen waarop de heer Linschoten
gelijk krijgt. Op dat punt wordt de
arbeidsongeschiktheidsregeling
zodanig beheerst, dat het aanvaard–
baar is dat voor iemand waarvoor na
twee of drie maanden wordt
vastgesteld dat er maar een uitkomst
denkbaar is, namelijk arbeidsonge–
schiktheid, er gekeurd en beoordeeld
wordt. Dat behoeft echter niet op
voorhand te worden gedaan. Hoe dat
in de tijd tot ontwikkeling wordt
gebracht, kan opengehouden
worden.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Over dat laatste komen wij misschien
nog wel te spreken, want zo ontstaat
een grijs gebied. Ik kom even terug
op de financiële verantwoordelijk–
heid. De heer Buurmeijer heeft
terecht geconstateerd, dat overigens
ook mijn fractie voor een vergroting
van de verantwoordelijkheid bij de
werkgevers is. De discussie beweegt
zich echter tussen de financiële
verantwoordelijkheid en het niet
nemen van onaanvaardbare risico's.
Dat heeft hij ook gezegd namens de
commissie. Onder onaanvaardbare
risico's versta ik, dat er geen mensen
buiten de boot mogen vallen die er
zelf, ook van tevoren, niets aan
hebben kunnen doen, bijvoorbeeld
risico's die heel moeilijk verzekerbaar
zijn.

Heeft de commissie, nu de
discussie zich beweegt tussen die
twee polen, ook nagedacht over de
vraag of het niet verstandig zou
kunnen zijn de Ziektewet te
handhaven, met daarbinnen de
mogelijkheden van grotere financiële
verantwoordelijkheid, premie–
differentiatie en wellicht zelfs de
keuzen van verzekeringsmaatschap–
pijen en dergelijke? Dat is, met
andere woorden, een variatie van
mogelijkheden binnen de uitgangs–
punten van de commissie. Ik hoor er
maar één.

De heer Buurmeijer In de door ons
opgebouwde redenering gaan wij
ervan uit, dat je het vanuit de
huidige Ziektewet doet. In de
eindsituatie moet dan geen Ziektewet
meer nodig zijn, ook omdat wij
vinden dat over de uitvoering niet
allerlei dingen vastgelegd moeten
worden die op dit moment wel zijn
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vastgelegd Dit had ik nog niet
genoemd, het is een component van
de wetgeving die naar onze mening
niet meer nodig is. Maar tot nog toe
heb ik de zaak toegespitst op het
verzekeringsdeel van de huidige
Ziektewet. Uiteindelijk kom je dan in
feite terecht bij de eerste zes weken
TZ, de lijn van de gecertificeerde
Arbodiensten, die daarin een functie
moeten vervullen. Wij schrijven ook
in onze rapport dat deze lijn nog veel
meer aandacht vergt dan wij er nu al
aan geven. Wij denken dat deze
gedachtengang beter is, omdat er op
deze manier binnen de arbeids–
organisatie al het nodige wordt
gedaan om ervoor te zorgen dat de
werkomstandigheden beter worden,
dat er beter wordt gekeken naar de
sociale omstandigheden enz.
Daarmee kan immers worden
voorkomen dat iemand langdung in
de Ziektewet terechtkomt. Ik gebruik
de term "Ziektewet" nog, maar in
onze formule kunnen mensen ziek
blijven, ook als de zaak op een
WW-verplichting wordt geënt. Dit
element van de druk en de verant–
woordelijkheid zal in onze voorstel–
len binnen de bedrijfsorganisatie
worden aangezet. Zo zal het in onze
redenering gaan, tenzij er zich
onaanvaardbare risico's aandienen.
Maar in dit verband heb ik al gezegd
dat wij geen commissie met
oogkleppen op vormen. Als dit alles
beheersbaar blijkt te zijn, kun je
uitkomen bij een situatie die wij
wenselijk achten, juist omdat op die
manier de verantwoordelijkheden
duidelijk versterkt worden.

Mevrouw Brouwer (Groen Lmks):
Neem nu even de situatie van de
oude Ziektewet. Op basis daarvan
zou de commissie ook kunnen
aangeven dat ze een grotere
verantwoordelijkheid voor de
werkgevers wil en dat die meer
moeten doen op het gebied van de
arbeidsomstandigheden. Daar moet
een prikkel aan worden gegeven,
maar de goede elementen van het
systeem, die een zekere solidariteit
inhouden, willen wij niet opgeven.
Zo zou de commissie ook hebben
kunnen redeneren. U legt nu een
sterk accent op de verantwoordelijk–
heid van de werkgevers en als het
misloopt, moet er maar weer iets
geregeld worden. U redeneert dus
vanaf de andere kant. Ik zou mij gelet
op de samenstelling van de
commissie kunnen voorstellen dat zij
ervan zou uitgaan dat de solidariteit

in dit verband niet moet worden
losgelaten en dat de zaak over vijf
jaar opnieuw geregeld moet worden.
Zouden wij dan vanuit de huidige
Ziektewet niet iets beters kunnen
bereiken? Is daar niet over gediscus–
sieerd?

De heer Buurmeijer: Ik meen nu
juist heel duidelijk gemaakt te
hebben, hoe wij geleidelijkaan
zouden willen toewerken naar een
eindsituatie en hoe wij daarbij
kunnen bijhouden, welke stappen er
steeds gezet moeten worden. Ik heb
zowel de situatie volgens de
Ziektewet aangegeven als de situatie
waarin die wet niet meer nodig zou
zijn. Wij achten die laatste stap
denkbaar om de flexibiliteit die wij in
het geheel willen brengen - de
verantwoordelijkheid voor de situatie
op de werkplek bij de arbeids–
organisatie - na te streven. Maar ik
heb ook laten merken dat die stap
niet gezet zal worden - maar daar
gaan wij niet over, dat is een zaak
van dit huis - als dat op grond van
risico's zoals de door u aangeduide
niet verantwoord zou zijn. Het gaat
dus niet om binnen of buiten de
Ziektewet, maar om de vraag waar je
uiteindelijk terecht wilt komen. Wij
menen dat de schets die wij hebben
gegeven, toereikend is en waarbor–
gen biedt voor het ondervangen van
de risico's. Nogmaals, als dit niet zo
blijkt te zijn, kun je in iedere fase die
daaraan voorafgaat zeggen: tot hier
en niet verder. Ik zeg dit ook omdat
er zo vaak is gevraagd hoe zich dit
verhoudt tot hetgeen nu al op gang
gekomen is. Ik heb aangegeven dat
wij daar goed op gelet hebben en
dat wij onze voorstellen in het
verlengde daarvan zien, dus in het
geheel niet als haaks daarop.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Maar het afbreken van de monopo–
liepositie van de bedrijfsverenigingen
is dus het centrale punt geweest. Dat
is nodig, want daarmee geef je
inhoud aan de eigen verantwoorde–
hjkheid, omdat men zich kan
verzekeren zoals men wil. Dat is de
dynamiek die de commissie
nastreeft, dat is het centrale punt?

De heer Buurmeijer: Ik heb zojuist al
gezegd waar het ons om gaat. Het
gaat om het verlengen van de
periode. Over dat niveau waarop die
aanspraken worden geregeld, zeggen
wij dat je uiteindelijk kunt uitkomen
op het niveau van het wettelijk

minimumloon. Vervolgens gaat het
om de monopoliepositie. Ten slotte
willen wij voor de uitvoering een
veel grotere vrijheid, zoals wij die
ook al kennen binnen de eerste zes
weken die in de TZ zijn geformu–
leerd. Als je daar uiteindelijk op
uitkomt, heb je ook geen Ziektewet
meer nodig. Je moet echter wel
regelen dat de categorieën die thans
allemaal in de Ziektewet zijn
omschreven als waarop de Ziektewet
van toepassing is, ook in het BW
worden omschreven. Anders krijg je
meteen een categorie van mensen
die vervolgens niet onder die
verplichting zouden vallen

De heer Leijnse (PvdA): Ik waardeer
de redelijkheid van de voorzitter van
de commissie. Wij moeten echter
duidelijkheid hebben. In het rapport
begint de paragraaf over de
Ziektewet met de zin: "De Ziektewet
wordt afgeschaft." U zegt nu dat met
de TZ een proces is ingegaan waarbij
het eigen risico is vergroot en de
Ziektewet wat later begint en over
een kleiner deel van het traject. De
commissie stelt voor om dat project
verder op te rekken. Uiteindelijk kan
in de loop van dat proces de
conclusie zijn dat de Ziektewet kan
worden afschaft. Dat is meer het
eind van het proces en de uitkomst
ervan dan een vooropgezette
bedoeling, zoals oorspronkelijk in het
rapport het geval is. Ik vind het
essentieel om dat vast te stellen.

Ik blijf vervolgens de vraag stellen
wat u tot de conclusie leidt dat het
eigen risico en de premie–
differentiatie die wij nu al hebben
aangebracht, onvoldoende zal blijken
te zijn.

De heer Buurmeijer Het huidige
kader waarbinnen de bedrijven
moeten werken, wordt bepaald door
de bedrijfsverenigingen. Er wordt
dus niet door het bedrijf zelf
uitgemaakt welke marge men wil
nemen. Het gebeurt binnen de
beleidskaders van de bedrijfsvereni–
gingen, waardoor het ene bedrijf
sterk afhankelijk wordt van de inzet
van andere bedrijven om het
ziekteverzuim naar beneden te
krijgen. Wij kennen nu al de
bedrijfsverenigingen met de huidige
risicogroepen. Het is ook niet zo dat
elk bedrijf voor zichzelf kan uitmaken
hoeveel premie het zal betalen. Dit
zal door het orgaan dat als premie–
beheerder optreedt, de bedrijfsvere–
niging, bepaald worden. Ik koppel
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daaraan dat bedrijven niet zelf
kunnen uitmaken bij welke bedrijfs
vereniging zij zitten. Wij willen dat
die prikkel helder gaat werken
binnen de bedrijfsorganisaties en dat
zichtbaar wordt in welke mate
bedrijven meer of minder hun best
doen om het ziekteverzuim terug te
dringen. Dat moet op de arbeidsplek
zelf zichtbaar worden.

De heer Leijnse (PvdA): Het punt is
niet de verplichte aansluitmg bij een
bepaalde bedrijfsvereniging. Wij zijn
het erover eens dat wij moeten
toegroeien naar een systeem waarin
de bedrijfsverenigingen er tussenuit
zijn. Dan rijst de vraag van de
verplichte aansluiting bij een
bepaalde ziekteverzekering. Daarvoor
hebben wij reeds in de Ziektewet een
premiedifferentiatie per bedrijf
ingevoerd. Er komt dus wel degelijk
een enorme differentiatie van de
premies naar het risico per bedrijf.
Het is alleen niet helemaal aan het
bedrijf om dat te beslissen, omdat
wij een element van verevening
houden. Ik blijf zeggen dat dit
element van verevening nodig blijft,
in een marge, om de solidariteit in
het systeem te handhaven. Als u dat
element van de verevening eruit wilt
hebben, verdwijnt de solidariteit uit
het systeem.

De heer Buurmeijer Hier lopen
twee vooronderstellingen door
elkaar. Collega Leijnse zegt dat hij de
zekerheid heeft dat als die lijn wordt
gevolgd, de solidariteit doorbroken
wordt. De commissie heeft gezegd
dat je dat traject nu eens moet
beginnen. Ik heb een– en andermaal
geschetst hoe je dat traject kunt
ingaan en wat de eindsituatie is. De
commissie zegt niet dat de situatie
van een doorbreking van de
solidariteit zich zal aandienen. Ik heb
het volgende gezegd. Als zich de
situatie zou voordoen dat onaan–
vaardbare risico's worden genomen,
is iedereen daarbij betrokken. Dan
kan in zo'n proces van geleidelijke
uitbouw worden gezegd: tot hier en
niet verder. Maar om er nu op de
voorhand al van uit te gaan, gaat
misschien wat ver. In de commissie
is daarover ook al gesproken.
Waarom zou het niet mogelijk zijn
dat per bedrijf zodanig wordt
gewerkt dat men daadwerkelijk dat
verzuim weet terug te dringen en
daardoor tot lagere premies weet te
komen en dat de vraag van de
onderlinge verevening zich niet eens

meer aandient, behalve als men dat
onderling in een bepaalde sector
vaststelt? Ik neem even de bouw als
voorbeeld. Als men daar zou zeggen,
het ziekteverzuim niet verder te
kunnen terugdringen zodat men een
zekere breedte nodig heeft in de
verzekering, dan moet je, zoals ik
zoëven al heb gezegd, zo'n sector
blijven aanspreken De bouw is in
dat opzicht nu al zeer breed
samengesteld. De verevening op dat
punt, waar de heer Leijnse op doelt,
zal ook met de situatie die door TZ is
gecreëerd, niet meer plaatsvmden
Als het gaat zoals de heer Leijnse
zegt, dat daar overal differentiatie
gaat komen, dan kan ook de bouw
niet meer verevend worden met heel
andere sectoren. In die zin zitten wij
in de eindsituatie op de gelijke
noemer.

De heer Leijnse (PvdA): Nee,
voorzitter, in de huidige Ziektewet is
er al geen verevening tussen de
bouw en de banken omdat er een
bedrijfstakgewijze premie is. In de TZ
wordt binnen de bouw en binnen
alle andere sectoren, de verevening
teruggedrongen ten gunste van de
eigen verantwoordelijkheid door de
premiedifferentiatie per bedrijf. De
vraag is alleen of wij de mogelijkheid
voor een bedrijfstak houden om toch
in enige mate verevening toe te
passen, vanwege het feit dat men
een aantal bedrijven heeft die
onontkoombaar met zo'n hoog risico
zitten dat dat afgedekt moet worden.
Ik verwijs dan naar de discussie over
het Waarborgfonds in de WAO. Er
zijn nu eenmaal risico's die collectief
afgedekt moeten worden. Of wil de
commissie de mogelijkheid voor zo'n
bedrijfstak om in enige mate
verevening toe te passen, afschaf–
fen? Dat gebeurt namelijk op het
moment waarop de verplichte
verzekering wordt afgeschaft.

De heer Buurmeijer: Dat is een
verkeerde weergave van wat zich kan
voordoen. U zegt dat verevening
alleen aanwezig is als het bij wet
verplicht is. De commissie zegt dat
zij geenszins uitsluit dat zo'n sector
voor zichzelf iets gaat regelen. Ik
kwam daarop toen ik kennis nam van
wat nu al de ontwikkeling in zo'n
sector is - daarom nam ik de bouw
als voorbeeld - met vergaande
differentiatie. Als men in zo'n sector
doordrongen is van de eigen situatie,
waarom zou men dat dan niet zelf
kunnen regelen? Waarom is het

nodig dat dit per definitie in de wet
moet worden geregeld? Ik heb ook
aangegeven dat iedereen,
terugredenerend, daarin altijd nog
kan ingrijpen. U zegt alleen dat de
wettelijke verplichting op voorhand
moet blijven. De commissie zegt dat
dit traject ingegaan kan worden.
Door de vergaande differentiatie die
zich nu al ontwikkelt, zullen wij
komen in een situatie waarin men
zich daarvan bewust is en waarin
men de voordelen gaat ervaren van
vergaande differentiatie. Ook in
bepaalde verbanden, waar nu nog
sprake is van een zekere gemeen–
schappelijkheid in de premiestelling
en in het beleid dat men voert, zal
men dat vervolgens op vrijwillige
basis overeind houden.

De heer Leijnse (PvdA): Voorzitter!...

De voorzitter: Nee, er is nog een
tweede termijn en de standpunten
zijn helder. Ik heb het idee dat er
enige reflectie moet plaatsvinden
alvorens wij op dit onderdeel verder
gaan en dat kan in de tweede
termijn.

Ik heb een vraag aan de voorzitter
van de commissie. Hoe lang denkt
hij nog nodig te hebben voor het
antwoord?

De heer Buurmeijer Ik denk,
voorzitter, dat ik, gelet op de tijd die
ik nu heb gehad, nog wel drie
kwartier nodig zal hebben.

De voorzitter: Het lijkt mij dan het
beste om nu te onderbreken voor de
lunchpauze, want er zal toch ook nog
enige ruimte moeten zijn voor
interrupties. Na de lunchpauze zullen
wij verder gaan.

De beraadslaging wordt geschorst.

De vergadering wordt van 12.50 uur
tot 13.45 uur geschorst.

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die op de
tafel van de griffier ter inzage ligt. Op
die lijst heb ik voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als
aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan, dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.
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Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Na overleg met de
vaste Commissie voor sociale zaken
en werkgelegenheid stel ik voor, de
behandeling van de begroting
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
één week te verplaatsen naar de
week van 7, 8 en 9 december. Door
deze verschuiving wordt in de week
van 30 november en 1 en 2
december ruimte geschapen voor
ruimere spreektijden bij het
Vraagpuntendebat en voor de
behandeling van enkele zeer urgente
wetsvoorstellen.

Ik stel voor, toe te voegen aan de
agenda van 30 november en 1 en 2
december de plenaire afhandeling
van:
- het wetsvoorstel Wet brutering
overhevelingstoeslag lonen (23269).

Verder stel ik voor, aan de agenda
van die week toe te voegen, indien
daarvoor nog tijd beschikbaar is:
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Werkloosheidswet (wijziging
wekeneis) (23415), indien de
voorbereiding zal zijn voltooid.

Hierbij is door de commissie
toegezegd, dat met een beperkte
spreektijd genoegen zal worden
genomen.

Ook stel ik voor, aan de agenda van
die week toe te voegen:
- het wetsvoorstel van de leden De
Korte en Van Rey tot wijziging van
de Wet op de inkomstenbelasting
1964 en de Wet op de loonbelasting
1964 met het oog op een verhoging
van het arbeidskostenforfait in het
kader van het werkgelegenheids– en
inkomensbeleid (23138);
- het wetsvoorstel Wijziging van
bepalingen van de Mediawet in
verband met de verlenging van de
experimentele reclameregeling voor
de lokale en regionale omroep en
enkele andere wijzigingen (23426);
- het wetsvoorstel Privatisering van
het Spoorwegpensioenfonds (Wet
privatisering Spoorweg–
pensioenfonds) (23305).

Ik stel voor, de maximumspreektijden
bij het Vraagpuntendebat kiezer–
gekozene nader vast stellen als volgt:
CDA en PvdA 50 minuten, VVD 45
minuten, D66 40 minuten, Groen
Links 30 minuten, SGP en GPV 25
minuten, RPF en Centrum–

democraten 15 minuten en mevrouw
Ockels 5 minuten.

Ik stel voor, te behandelen in de
vergadering van 14, 15 en 16
december:
- het verslag van de Europese Raad,
met maximumspreektijden voor
CDA, PvdA en VVD 10 minuten, D66
en Groen Links 7 minuten, SGP, GPV,
RPF en Centrumdemocraten 5
minuten en mevrouw Ockels 2,5
minuut;
- de Najaarsnota;
- de suppletore begrotingen naar
aanleiding van de Najaarsnota;
- het wetsvoorstel Regels inzake
beëindiging mogelijkheid vergoeding
sportterreinen en houdende regeling
vergoeding aan Rijk van waarde
sportterreinen, waarvoor reeds
vergoeding voor stichtingskosten is
verleend (Tijdelijke wet vergoeding
waarde sportterreinen voortgezet
onderwijs) (23190);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek in
verband met verhoging en differen–
tiatie cursusprijzen Open Universiteit
(23262);

de gezamenlijke behandeling van:
- het wetsvoorstel Voorzieningen ter
bevordering van de totstandkoming
van regionaal bestuur in daartoe
aangewezen gebieden (Kaderwet
bestuur in verandering) (23048);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet gemeenschappelijke regelingen
in verband met aanpassing en
uitbreiding van de bepalingen inzake
verplichte samenwerking (23139).

Ik stel voor, te behandelen donder–
dag 25 november bij de aanvang van
de vergadering:
- het wetsvoorstel Vervanging van de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf door
de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
1993 (23199);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Woningwet en de Woonwagenwet
(23248);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
wet van 13 mei 1993, Stb. 283, tot
uitbreiding en wijziging van de Wet
milieubeheer (afvalstoffen) en enige
andere wetten (23431).

Ik stel voor, toe te voegen aan de
agenda voor de volgende week -
indien daarvoor tijd beschikbaar is -
de afhandeling van:
- het wetsvoorstel Financiële
compensatie voor langdurige

militaire dienst (Uitkeringswet
KNIL-dienstplichttijd) (23091).

Door de voorzitter van de
commissie is mij verzekerd, dat het
gaat om spreektijden van hooguit
twee minuten.

Tot slot stel ik voor, de behandeling
van de wetsvoorstellen 23315
(Welzijnswet) en 22539, 19073 en
22553, R1427 (Binnentredingsbepa–
lingen) te verplaatsen naar de week
van 14, 15 en 16 december.

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter: Ik bepaal, dat
uitgebreide commissievergaderingen
zullen worden gehouden op:

maandag 6 december:
I. van 11.15 uur tot uiterlijk 19.00 uur
van de vaste Commissie voor
verkeer en waterstaat over de PKB
Betuweroute (22589) (vervolg van de
UCV van 22 november);

maandag 13 december:
I. van 11.15 uurtot uiterlijk 19.00 uur
van de vaste Commissie voor
onderwijs en wetenschappen over de
Lerarenopleidingen;
II. van 11.15 uur tot uiterlijk 19.00 uur
van de vaste Commissie voor
landbouw en natuurbeheer over de
derde fase mestbeleid.

Op verzoek van de VVD-fractie
benoem ik in:
- de vaste Commissie voor het
midden– en kleinbedrijf het lid
Remkes tot lid in de bestaande
vacature;
- de vaste Commissie voor onderwijs
en wetenschappen het lid Remkes tot
lid in de bestaande vacature;
- de vaste Commissie voor het
wetenschapsbeleid het lid Remkes
tot lid in de bestaande vacature;
- de vaste Commissie voor het
minderhedenbeleid het lid Remkes
tot lid in de bestaande vacature;
- de bijzondere Commissie voor het
jeugdwelzijnsbeleid het lid Remkes
tot plv. lid in de bestaande vacature;
- de vaste Commissie voor economi–
sche zaken het lid Remkes tot plv. lid
in plaats van het lid Te Veldhuis;
- de vaste Commissie voor verkeer
en waterstaat het lid Remkes tot lid
in plaats van het lid Korthals.
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Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:

- het rapport van de Enquête–
commissie uitvoeringsorganen
sociale verzekeringen (22730,
nrs. 7 t/m 10).

De beraadslaging wordt hervat.

Voorzitter: Van Erp

De voorzitter De heer Buurmeijer,
de voorzitter van de commissie,
vervolgt zijn betoog.

D

De heer Buurmeijer Mijnheer de
voorzitter! De redenering voortzet–
tend vanuit het vraagstuk van de
verantwoordelijkheidsverdeling, kom
ik nu te spreken over de Wet op de
arbeidsongeschiktheid. Onze
voorstellen op dat punt hangen
nauw samen met de voorstellen op
het punt van de Ziektewet. Die liggen
in elkaars verlengde. Ik heb uitgelegd
dat de commissie binnen de sfeer
van de Ziektewet het lange verzuim
over een langere periode tot de
verantwoordelijkheid van de
arbeidsorganisatie vindt behoren. Wij
realiseren ons wel dat dit in absolute
zin niet kan. Er komt een moment
waarop je moet zeggen: hier is niet
meer de verantwoordelijkheid van de
arbeidsorganisatie, in formele zin de
verantwoordelijkheid van de
werkgever, aan de orde maar zal
elders een oplossing moeten worden
gezocht. Dat is in wezen ook het
echte kenmerk van een sociale–
verzekeringsregeling. Anders gezegd:
er kunnen situaties zijn van een
zodanige arbeidsongeschiktheid dat
de arbeidsorganisatie hierop niet
blijvend kan worden aangesproken.
Maar ook op dat punt is het een
kwestie van maatvoering.

Collega Leijnse haalde in dit
verband een aardig citaat aan van
collega Willems, lid van de commis–
sie, uit een interview in de Volkskrant
van jongstleden zaterdag. De
commissie bezon zich inderdaad op
de vraag hoe de poort naar de
arbeidsongeschiktheidsregeling kan
worden verkleind. Als dat kan, kan er
dan een stringentere keurings– en
beoordelingsprocedure worden
ontwikkeld? Wij hebben ons daarbij
gerealiseerd dat de TBA die
inmiddels van kracht is, op dat punt
al zeer ver gaat. Ook recent is in het
overleg tussen Kamer en regering op

dat punt gebleken, dat er daadwerke–
lijk sprake van is. Toch hebben wij
ons als commissie afgevraagd of wij
er niet meer aan zouden kunnen
doen om de poort te vernauwen.
Daarom hebben wij geformuleerd
dat in de werkwijze en in de
procedurele gang van zaken een
zodanige situatie zou moeten worden
gecreëerd dat ook daar van
verbetering sprake is. Daarbij zou
onzes inziens de keuringsprocedure
opgesplitst moeten worden in delen
en zou er een sociaal-medisch
toezicht moeten komen vanuit het
uitvoeringsorgaan.

Desalniettemin blijft de vraag
waarom het bedrijfsleven ontlast
moet worden van gedeeltelijk
arbeidsgeschikten, de betere
beoordeling daarbij in acht nemend.
Dat bracht ons op het uitgangspunt
dat als de toegang nauwelijks nog
verder kan worden verkleind, wij dan
moeten kijken of de uitstroom uit de
arbeidsorganisatie verkleind kan
worden, of, zoals collega Willems het
formuleert, die uitstroom kan worden
dichtgeschroeid als het gaat om
mensen die wel degelijk een
capaciteit tot arbeid hebben. Dat is
ook de reden waarom wij stelselma–
tig spreken over gedeeltelijk
arbeidsgeschikten en niet over
gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Hoe zou het zoëven omschreven
doel zijn te bereiken? Dat is een
vraagstelling waarmee wij ons
langdurig hebben beziggehouden.
Het beeld naar buiten is nu, dat wij
de WAO afgrendelen voor een
bepaalde categorie, terwijl wij
beogen de uitstroom uit arbeid tegen
te gaan. In dat kader is ons gevraagd
over welke instrumenten wij denken
te kunnen beschikken om dat ook
daadwerkelijk te realiseren. Ik kan nu
geen uitputtend arsenaal van
dergelijke instrumenten geven. Wel
is de commissie tot de conclusie
gekomen dat op dat punt de
ontslagbescherming in stand moet
blijven. Wij hebben kennis genomen
van de discussie die minister De
Vries heeft gevoerd met een aantal
mensen die thuis zijn op het gebied
van arbeidsverhoudingen. Het blijkt
dat er nu al een volledige rechtsbe–
scherming is, gelet op de uitspraken
van de Hoge Raad op dit terrein.
Toch meen ik dat de handhaving van
de rechtsbescherming in verband
met ontslag nader moet worden
verkend.

Wij hebben geconstateerd dat
artikel 30 van de Ziektewet,

gerelateerd aan de WAGW, in het
verleden een zeer slechte, zo niet
onvoldoende, toepassing heeft
gekregen. Een en ander is geactuali–
seerd in het kader van de discussie
die wij recent hebben gevoerd in het
kader van de eerdergenoemde
wetsvoorstellen. Ook op dat punt
moet er meer worden bereikt.

Ook valt te denken aan een
plaatsingstoelage. Dit begrip komt uit
de sfeer van de regelingen voor
overheidspersoneel. Vorige week zijn
in de Kamer tijdens een discussie
met staatssecretaris Wallage
elementen van een dergelijke
benadering naar voren gebracht.
Mevrouw Groenman heeft zich in dit
verband afgevraagd of een vorm van
verzekeringsplicht op dit punt
gewenst zou zijn. De commissie stelt
dit niet voor. Zij suggereert alleen,
deze aanbevelingen te betrekken in
de afwegingen. Het gaat om de
cruciale vraag op welke wijze bereikt
kan worden dat gedeeltelijk
arbeidsgeschikten hun arbeidsplaats
kunnen blijven houden. De commis–
sie zegt niet dat zij recht moeten
blijven houden op een gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zij
moeten recht blijven houden op de
arbeidsplaats. In de huidige situatie -
omdat men meent dat wij daarin niet
verder kunnen komen - wordt de
redenering gevolgd dat er daarom
een gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheidsuitkering
moet zijn. De commissie stelt voor,
de zaak om te draaien. Met nadere
condities moet getracht worden, het
zodanig in te richten dat de
arbeidsplaats behouden blijft.

De heer Leijnse (PvdA): Er wordt
een drietal instrumenten genoemd
waarmee bewerkstelligd kan worden
dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten
niet worden ontslagen. In de eerste
plaats is er de ontslagbescherming.
In de tweede plaats is er de regeling
conform artikel 30 van de Ziektewet,
waarbij de bedrijfsvereniging de
werkgever kan opdragen, passend
werk aan te bieden. In de derde
plaats is er de plaatsingstoelage.
Indien men zijn werk hervat bij de
eigen werkgever kan het loon in
enige mate gesuppleerd worden.
Deze drie instrumenten zijn al
opgenomen in de huidige wetgeving
of zijn al voorgenomen in het beleid.
Geconstateerd moet worden dat de
Kamer het, gegeven deze drie
instrumenten, niettemin nog altijd
noodzakelijk acht dat er een
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gedeeltelijke arbeidsongeschiktheids–
uitkering is voor degenen die
desondanks hun arbeidsplaats niet
behouden. Op welke gronden acht
de commissie het mogelijk om die
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheids–
uitkering af te schaffen? Zij noemt
geen aanvullende instrumenten om
mensen bij de eigen werkgever in
dienst te houden.

De heer Buurmeijer De commissie
heeft zich gebogen over de vraag of
er meer druk uit te oefenen is op
bedrijven om gedeeltelijk arbeidson–
geschikten hun arbeidsplaats te laten
behouden. In dit debat kwam
vervolgens de vraag naar voren aan
welke instrumenten de commissie
dan denkt. Ik wijs in dit verband op
het instrument dat vorige van
regeringszijde is genoemd. Dan heb
ik het niet over het klassieke opstapje
dat wij in de jaren tachtig kenden. Er
moet wel degelijk gezocht worden
naar een andere manier om iemand
aan het werk te houden. Ik zeg niet
dat de commissie dit onderwerp
uitputtend behandeld heeft. Zij heeft
niet over alle mogelijke oplossingen
doorgedacht. Het uitgangspunt is
echter dat de gedeeltelijk arbeidson–
geschikte zijn arbeidsplaats kan
behouden en dat een onafhankelijk
uitkeringsorgaan daarop moet
toezien. Er moet geen sprake zijn van
de redenering - want daar zit precies
de crux - dat eerst de partiele
ongeschiktheid wordt vastgesteld en
dat daarna pas bekeken wordt of er
sprake kan zijn van aanvullende
arbeid. In de visie van de commissie
moet eerst bekeken worden of er in
verregaande mate sprake is van
verlies aan verdiencapaciteit. Zo
kwamen wij op het criterium van een
derde. De werkgever moet vervol–
gens op zodanige wijze gestimuleerd
worden dat de gedeeltelijk arbeids–
ongeschikte zijn arbeidsplaats kan
behouden, ook wanneer de
werkgever weet dat hij volgens de
huidige Ziektewet zeker nog
anderhalf jaar met een werknemer te
maken heeft die niet onder een
arbeidsongeschiktheidsregeling valt.
Voor die inzet kiest de commissie. De
commissie gaat dus niet uit van de
redenering dat er geen recht is op
uitkering, maar van de redenering
dat de arbeidsplaats kan worden
behouden.

De heer Linschoten (VVD): Dat is
maar een deel van het verhaal. Dat
geldt alleen wanneer er binnen een

bedrijf mogelijkheden zijn om
iemand te herplaatsen. Dan kun je
inderdaad stimuleren. Je kunt
verplichtende elementen inbouwen.
Al die zaken zijn echter uitsluitend
relevant in de situaties waarin er
feitelijk gesproken mogelijkheden zijn
binnen een bedrijf. Dat is een van de
problemen waar wij voortdurend
tegenaan lopen, omdat er bedrijven
zijn die deze mogelijkheden niet
hebben. Het is mogelijk dat mensen
wel geschikt zijn om te werken, maar
voor hun oude baan arbeidsonge–
schikt zijn en het bedrijf niet de
mogelijkheid heeft om te voorzien in
een andere arbeidsplaats. In zo'n
situatie doet uw argumentatie geen
opgeld. Je kunt prikkelen tot je een
ons weegt, maar als de mogelijkhe–
den ontbreken, hebben die prikkels
geen zin.

De heer Buurmeijer: Dat onderkent
de commissie. Zij heeft verschillende
malen gesteld, onder andere in het
rapport, dat er een situatie van
uiterste nood kan ontstaan, waarin
van de werkgever in redelijkheid niet
verwacht kan worden dat hij
betrokkene in dienst houdt. Als
betrokkene die het aangaat zich
daartegen verzet, kan via een toets
bij de rechter uitspraak worden
gedaan dat de werkgever niet
gehouden is aan de verplichting om
deze persoon in dienst te houden. In
die situatie kan het moment van het
wegvallen van de werksituatie en
van de ontslagbescherming zich pas
na anderhalf jaar aandlenen. Daaruit
kan voortvloeien dat betrokkene
ontslag krijgt en dientengevolge voor
WW in aanmerking komt. Op dat
moment moet er onmiddellijk
bemiddeld worden, gelet op de wijze
waarop de commissie de WW
geregionaliseerd parallel met de
arbeidsvoorziening wil laten
uitvoeren. Wat is er dan op tegen als
er van de zijde van de arbeids–
organisatie al eerder contacten
worden gelegd met arbeidsvoorzie–
ningen om te bezien of zo iemand
elders aan de slag kan?

De heer Linschoten (VVD): Ik wil
met u niet discussiëren over de
vraag wat ervoor of wat ertegen is. Ik
wil boven water hebben wat precies
de consequenties zijn. Uit de
voorbeelden die u naar voren haalt
gaat het om mensen die nog veel
mogelijkheden hebben, terwijl die
mogelijkheden binnen het bedrijf
waaruit zij afkomstig zijn er niet zijn.

Het gaat dus om mensen voor wie
functies te duiden zijn en voor wie
dit in geen van die gevallen tot een
arbeidsongeschiktheidsuitkering kan
leiden, maar die, indien de werkge–
ver van ze af zou kunnen, vanaf dit
moment in de Werkloosheidswet
zitten, waar de mogelijkheid van
arbeidsongeschiktheidsregeling,
geheel of gedeeltelijk, niet meer
aanwezig is. Dat wilde ik graag
helder boven water hebben.

De heer Buurmeijer: Maar nu moet
u dit eens afwegen tegen de huidige
situatie. Stel dat hier sprake is van
een gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheidsuitkering,
waarbij wij ons niet moeten
voorstellen dat het hier nog om
geweldig grote uitkeringen gaat. Als
je dit afmeet ten aanzien van de
werking die wij nu kunnen signale–
ren, omdat er nu gegevens boven
tafel komen over de uitwerking van
TBA, dan zeg ik dat de marge,
zonder dat we dat nu in precisie
kunnen vaststellen, tussen wat de
commissie voorstelt en de uitwerking
van TBA waarschijnlijk veel minder
groot is dan nu vaak gesuggereerd
wordt.

De heer Linschoten (VVD): Nee,
natuurlijk niet. Want in uw situatie
betekent het aanwezig zijn van
functies die je kunt duiden, dat de
betrokkene de facto niet meer in een
arbeidsongeschiktheidsregeling
terecht kan komen. In het TBA–
voorstel van de regering in combina–
tie met het schattingsbesluit,
betekent het duiden van die functies
dat de betrokkene inderdaad
arbeidsongeschikt kan zijn. De mate
van die arbeidsongeschiktheid heeft
niet met de betrokkene te maken,
maar met het verschil tussen het
vroegere loon en het nieuwe loon
dat hij zou kunnen verdienen. Dit kan
inderdaad tot heel andere uitkomsten
leiden. Ik maak hier geen keuze in,
maar ik stel vast dat hier een
relevant verschil tussen bestaat.

De heer Buurmeijer Ik had het nu
over de categorie mensen die
volgens TBA beoordeeld worden. Bij
deze groep vindt uiteindelijk een
"afschatting" - om die vervelende
term te gebruiken - plaats. Bij hen
heeft de nieuwe normering van de
functie waarmee vergeleken wordt–
dat bleek vorige week en dat is van
de zijde van de regering ook gesteld
- een zodanige uitwerking dat ook
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hierdoor minder functies beoordeeld
worden en vervolgens de hoogste
waarde van de functie, althans het
gemiddelde van de drie functies
waar het om gaat, leidt tot een
verminderde kans op de toetreding
tot de arbeidsongeschiktheid. We
kennen daar niet de feitelijke,
volledige effecten van. Ik wijs er
alleen op dat het ook in die situaties
thans zo is dat, als betrokkene dan
desalniettemin niet binnen de
huidige arbeidssituatie kan blijven, -
wat ook denkbaar is met een
dergelijke partiële arbeids–
geschiktheid en met een mogelijk
deel arbeidsongeschiktheid dat niet
gewaardeerd wordt in termen van de
schattingsprocedure van TBA - hij
dus bij de werkgever niet te
handhaven is. Wij hebben het dan
over een vergelijkbare situatie.
Vervolgens gaat het erom of de
marge die door ons wordt genomen
tussen een derde en twee derde,
zoveel groter is dan datgene wat nu
binnen TBA aan de orde is.

De heer Linschoten (VVD): Mijn
stelling is dus, dat dit het geval is,
even los van de situatie waarin de
betrokkene bij de eigen werkgever
op een andere plek terechtkomt.
Daar is een ander instrument voor,
ook in het schattingsbesluit van de
staatssecretaris. Het gaat om die
gevallen waarin de betrokkene
verdiencapaciteit heeft, maar waarin
de verdiencapaciteit niet te gelde kan
worden gemaakt bij zijn oude
werkgever. Mijn stelling is dat in het
voorstel dat de commissie nu op
tafel heeft gelegd, in alle gevallen
waarin op zijn minst de drie functies
aan te wijzen zijn die iemand nog
wel kan doen, er een situatie ontstaat
waarin de betrokkene nooit een
arbeidsongeschiktheidsuitkering kan
krijgen. Dat is de situatie die ontstaat
als het voorstel van de commissie in
combinatie met het schattingsbesluit
op tafel wordt gelegd. In het
TBA-voorstel van de regering met
het schattingsbesluit begint na het
moment dat je de drie functies
geduid hebt pas de vraag aan de
orde te komen: tot welke arbeidson–
geschiktheid leidt dat? Dit heeft met
die functies in zoverre te maken dat
je gaat kijken wat je met de
middelste van die drie functies kunt
verdienen. Dit verdienen vergelijk je
met wat je in je vorige baan
verdiende. Het verschil daartussen is
de mate van arbeidsongeschiktheid.
Dat kan op dat moment dus leiden

tot een partiële arbeidsongeschikt–
heid. Dat is het wezenlijke onder–
scheid en dat zal dus naar twee
kanten toe heel veel verschil
uitmaken, namelijk in de richting van
de betrokkenen en de mate waarin
hij verzekerd is, maar het zegt ook
wat over het reïntegratie–
instrumentarium dat bijvoorbeeld
arbeidsdeskundigen tot hun
beschikking hebben. Want hoe wij
het ook wenden of keren, de
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheids–
regeling - waar voor– en nadelen aan
zitten - heeft in het kader van het
pogen mensen weer uit de WAO te
halen een belangrijke rol gespeeld in
het verleden en zou dat in de
toekomst eventueel nog kunnen
doen.

De heer Buurmeijer: U gebruikt nu
uitgesproken het element van het
instrumentarium waarover je
beschikt. Ik vind dit even een
afzonderlijk discussiepunt. Laten wij
het eerst even tot het eerste gedeelte
beperkt houden. Ik bestrijd uw
zienswijze niet. Vanuit de redenering
die wij als commissie hebben
opgezet, kan er een situatie ontstaan
dat betrokkene niet bij de werkgever
in dienst kan blijven, omdat de
werkgever in redelijkheid niet
gehouden kan worden om betrok–
kene in dienst te houden. Dat vinden
wij de minst wenselijke situatie,
maar wij sluiten die niet uit. Dan is
er sprake van een recht op een
werkloosheidsuitkering. Volgen wij
onze redenering, dan moet de
betrokkene wel degelijk worden
ondersteund bij het zoeken van
nieuw werk. Dat instrumentarium,
dat wij dus bij de een of bij de ander
kunnen neerleggen, bevindt zich wat
ons betreft binnen de sfeer van de
arbeidsvoorziening en het is
gekoppeld aan de werkloosheidsuit–
kering.

Nu even terug. Daar zette ik
immers op in. Hoe groot is dat
verschil? Omdat wij de feitelijke
uitwerking van de TBA niet kennen,
kunnen wij dat moeilijk te bepalen.
De heer Linschoten zegt alleen dat er
met de TBA kans is op een uitkomst
doordat er wel geschat wordt op
basls van de functies. Dat ontken ik
niet, maar daaraan voeg ik het
volgende toe. Door de TBA zijn zeer
veel functies wel geschikt. Dat aspect
is aanzienlijk verruimd. Het begrip
"passende arbeid" is immers op een
andere wijze in de nieuwe wet
terechtgekomen. Voorts worden de

hoogste-inkomensklassen genomen.
Daardoor is het verschil in toene–
mende mate verkleind. Wij moeten
niet vergeten, dat in deze afweging
een heel grote groep - men heeft het
recht wel, ook in onze redenering
heeft met het recht, maar bij ons
geldt dan de beoordeling een
derde/twee derde, volgend op het
proces van TBA binnen de TBA–
systematiek - niet meer toekomt aan
de laagste arbeidsongeschiktheids–
klasse. Ik heb dat zo uit het
mondeling overleg van vorige week
begrepen.

De heer Linschoten (VVD): Dat
laatste is waar. Het is alleen de vraag
hoeveel het voorstel van de
commissie daar nog aan toevoegt.

Gisteren heb ik een stelling op
tafel gelegd. Voor alle mensen die
niet terug kunnen naar hun oude
werkplek, is er op geen enkele
manier meer ruimte voor een
arbeidsongeschiktheidsregeling als
de arbeidskundige in staat is om drie
soorten functies aan te wijzen - dat
staat dan nog los van het antwoord
op de vraag of die banen beschik–
baar zijn - die zo iemand nog zou
kunnen vervullen. In alle gevallen
waarin de arbeidskundige op z'n
minst drie van die banen weet te
bedenken, is het in de systematiek
van de commissie uitgesloten dat tot
een afkeuring wordt overgegaan.

Mevrouw Groenman (066):
Waarom? Ik wil graag dat de heer
Linschoten dat hard maakt. En kan
de heer Buurmeijer dat onderschrij–
ven?

De heer Buurmeijer Deze uitleg
onderschrijf ik niet.

De heer Linschoten (VVD): Dan
verzoek ik de heer Buurmeijer die
dan eens te weerleggen.

De heer Buurmeijer: De interpretatie
die de heer Linschoten nu geeft, is
niet correct. De commissie heeft
gezegd dat zij de beoordelings–
procedure TBA volgt. Dan vindt de
beoordeling plaats op basis van de
drie functies. Als de drie functies
waarmee vergeleken kan worden, er
zijn, vindt een afweging plaats. Wat
is er met die functies te verdienen en
wat is de oorspronkelijke verdien–
capaciteit van betrokkene? Dat wordt
dus onverkort gehandhaafd, ook in
onze redenering. Wij stellen alleen
dat, als dat verschil minder is - en
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nu moet ik het goed zeggen, want dit
is een moeilijk aspect in dit verhaal -
dan twee derde van hetgeen
betrokkene verdiende, dan heeft hij
geen recht op een uitkering. Als dat
verschil groter is, heeft hij wel recht
op een uitkering.

De heer Linschoten (VVD): Daar zijn
wij het over eens.

Maar nu is het de vraag wat de
materiële betekenis daarvan is.
Volgens mij geldt dan voor het
overgrote deel van de betrokkenen -
ik let hierbij op het grootste deel van
de arbeidsmarkt, de hoogte van de
salarissen en de verschillen die er
maximaal kunnen zijn - de interpre–
tatie die ik zojuist heb aangegeven.
Voor een heel kleine groep mensen
met heel hoge inkomens kan er ook
in de door de commissie voorge–
stane situatie nog een
arbeidsongeschiktheidsuitkering
bestaan. In alle andere gevallen - ik
schud het nu even uit de mouw;
volgens mij is het meer dan 80% van
de arbeidsmarkt - geldt dat dus niet.
Het voorstel van de heer Buurmeijer
leidt inderdaad tot de theoretische
mogelijkheid van een
arbeidsongeschiktheidsregeling. In
de praktijk van alledag zal dat voor
de meeste mensen geen opgeld
doen.

Mevrouw Groenman (D66): Maar
dat is toch in de TBA en het
schattingsbesluit precies hetzelfde?
Op welk gebied is dat erger bij de
commissie-Buurmeijer? Dat vraag ik
mij af.

De heer Leijnse (PvdA): Voorzitter! Ik
meen dat wij nu de kern raken en het
geeft ook de paradox in de voorstel–
len aan. De algemene interpretatie
die vorige week werd gegeven, toen
wij spraken over het schattings–
besluit, was dat een en ander
linksom of rechtsom leidt tot meer
gedeeltelijk arbeidsongeschikten en
minder volledig arbeidsongeschikten.
De reden daarvoor is dat de
uitvoering van het schattingsbesluit,
met name de verruiming van het
begrip "passende arbeid" tot
"algemeen aanvaarde arbeid", ertoe
leidt dat je nog meer werkloosheids–
elementen uit het
arbeidsongeschiktheidsbegrip
zuivert. Het wordt dus nog zuiverder
dan na het verdwijnen van de
verdiscontering. Het materiële gevolg
van TBA en de toepassing van het
schattingsbesluit is dat er meer

partieel arbeidsongeschikten zijn en
minder volledig arbeidsongeschikten.
Vervolgens zegt de commissie dat zij
de partieel arbeidsongeschikten, voor
zover zij niet boven de grens van
twee derde uitkomen, niet meer tot
de arbeidsongeschikten rekent.

Dan ontstaat de volgende paradox.
Wij scherpen de wetgeving aan om
zoveel mogelijk werkloosheids–
elementen uit het
arbeidsongeschiktheidsbegrip te
halen. Daardoor komen er meer
gedeeltelijk arbeidsongeschikten.
Vervolgens schaft de commissie voor
die arbeidsongeschikten de
arbeidsongeschiktheidsuitkering af
en verwijst ze naar de WW, voor
zover zij niet aan het werk kunnen
blijven. Er zit een merkwaardige
paradox in deze redenering. Je kunt
niet het een doen en het ander ook.
Als je het voorstel van de commissie
vclgt, moet je niet die verruiming
van het begrip passende arbeid
toepassen die in de Wet TBA staat,
of andersom.

De heer Buurmeijer: Ik vond dat
zich in de zaal een interessante
discussie voltrok, omdat de
uitwerking van TBA hiermee helder
is geworden. Daarover bleken nog
misverstanden te bestaan. De
weergave dat er een sterke mate van
uitzuivering plaatsvindt op basis van
de beoordeling, lijkt mij correct. Je
kunt het voorstellen alsof de Kamer
de werkloosheid eruit heeft gehaald
en de commissie deze weer invoegt,
maar dat is niet de redenering. Wij
gaan er ook van uit dat het puur gaat
om de beoordeling van de arbeids–
ongeschiktheid. Ook wij gaan uit van
het onderdeel arbeidsongeschiktheid,
maar wij gaan een stap verder.

Wij zeggen dat de problematiek
een derde tegenover twee derde aan
de orde is; anders kom je niet in
aanmerking. Er zullen nog mensen
volgens het huidige stelsel partieel
arbeidsongeschikt zijn, omdat zij in
de klasse tussen 15% en 80% zitten.
Wij gaan ervan uit dat de groep
80%-100% kleiner is geworden. Er
zakken mensen door de zeef, die
terechtkomen op de lagere etages
van de klassen. Ik zei zoëven: de
groep die nu nog naar 15% kan, zal
door het schattingsbesluit ook al
aanzienlijk kleiner worden. Dat is tot
op dit moment niet weersproken,
want dat is de feitelijke uitwerking
van het schattingsbesluit.

Dat is gelijk, maar vervolgens
hebben wij het over de categorie die

er tussenin zit. Ik heb niet ontkend
dat het om dezelfde categorie gaat.
Maar wij zeggen dat wij door moeten
gaan met de redenering dat deze
mensen hun arbeidsplaats moeten
behouden. Zij moeten er niet uit,
maar zij moeten hun arbeidsplaats
behouden. Ik ontken niet dat dan de
vraag aan de orde kan komen of een
werkgever gehouden kan worden om
die persoon aan het werk te houden.
Dan hebben wij het over ontslagbe–
scherming en dergelijke. Als dat niet
kan, zeggen wij dat de consequentie
is dat er een werkloosheidsuitkering
wordt verstrekt. Ik herhaal mij, dus
hierover hoeven wij niet verder te
spreken.

Over de positie van die persoon
zeggen de collega's nu: een persoon
die een partiële
arbeidsongeschiktheidsuitkering
heeft, is beter uit dan in de redene–
ring van de commissie, volgens
welke hij deze uitkering niet heeft.
Dat is de materiële redenering. Wij
zeggen: zorg er nu voor dat die
persoon bemiddelbaar is, als hij niet
in zijn arbeidssituatie kan blijven,
met alle steun van de arbeidsvoorzie–
ning, het instrumentarium waarover
wij het hadden en waarvan wij nog
moeten bedenken hoe het uitgebreid
kan worden.

Door de collega's wordt het
voorgesteld alsof de reïntegratie van
de arbeidsongeschikten in de
afgelopen periode zo succesvol is
geweest. Uit ons onderzoek is echter
gebleken dat zij absoluut niet
succesvol is geweest.

De heer Linschoten (VVD): Dat zegt
toch ook niemand.

De heer Buurmeijer Dat is de
vooronderstelling van de redenering.
Wij zeggen dat dit niet het geval is.
Wij komen dan uit op een koppeling
aan de WW. Daardoor zou iemand
die vanwege partiële arbeidsonge–
schiktheid uit een arbeidssituatie
komt, wel eens beter bemiddelbaar
kunnen zijn dan in de huidige
situatie, waarin hij op voorhand het
stigma heeft van arbeidsongeschikt–
heid. Dat is de redenering van de
commissie en daar kan ik weinig aan
toe– of afdoen.

De heer Linschoten (VVD): U hebt
het nu weer over dingen waar wij
het wel over eens zijn. U hoeft mij
niet te overtuigen van het gegeven
dat het makkelijker is om vanuit een
WW-situatie weer aan de slag te
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komen dan vanuit een WAO-situatie.
De vraag is - en dat is waar wij het
in eerste instantie over hadden - hoe
groot op de arbeidsmarkt de groep
mensen tussen de twee derde en de
15% is. Is dat de bulk van de mensen
of gaat het om een betrekkelijk kleine
groep? Wat ik graag boven water wil
hebben, is de precieze omvang van
die groep. Ik denk dat dit nodig is
om tot een oordeel te komen over de
voorstellen van de commissie en
over de vraag of die ten opzichte van
de TBA en de rest van de regerings–
voorstellen redelijk zijn. Ik denk
namelijk dat het gaat om de bulk van
de mensen op de arbeidsmarkt
omdat je in de situatie van die twee
derde al een behoorlijk hoog
inkomen moet hebben om nog in de
termen te vallen.

De heer Buurmeijer: Voor zover wij
daarover een scherp oordeel hebben
kunnen vormen en het inzicht
volledig hebben, zal het, ook nadat
het CPB er nog eens naar heeft
gekeken, naar alle waarschijnlijkheid
gaan om ongeveer een kwart van het
huidige bestand en niet om de bulk.
Gelet op de meest recente ontwikke–
lingen waarin de door de heer
Leijnse geschetste beweging
plaatsvindt van de geheel arbeidson–
geschikten naar de partieel arbeids–
ongeschikten, kan ik daar nog aan
toevoegen dat dit in de laatste drie
kwartalen, waar nu de cijfers van
bekend zijn, een zeer partiële
verschuiving is. Verreweg de
grootste groep zit nog in de
volledige arbeidsongeschiktheid.

De heer Leijnse (PvdA): Dat is in
zoverre een misverstand dat gekeken
wordt naar het totale bestand. Er
moet naar de instroom worden
gekeken. Het is al een aantal jaren zo
dat het grootste deel van de
instroom, nu al meer dan 50%,
partieel arbeidsongeschikt is. Dat wil
zeggen dat de groep partieel
arbeidsongeschikten in het totale
bestand groeit en de groep volledig
arbeidsongeschikten afneemt.
Bovendien weten wij dat de groep
van de partieel arbeidsongeschikten
als gevolg van het nieuwe
arbeidsongeschiktheidscriterium en
het daarbij horende schattingsbesluit
zal toenemen. Het is dus een
groeiende groep. Het zijn nu al ruim
300.000 mensen en dat worden er in
de toekomst aanmerkelijk meer. Het
kernpunt is voor mij: als wij dit
bereiken door een steeds verdere

uitzuivering van het
arbeidsongeschiktheidsbegrip en
door steeds meer werkloosheids–
elementen in de keuring en de
schatting eruit te halen, hoort
iemand die op dat moment als
gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt
beschouwd, niet meer in de WW,
linksom of rechtsom. Wij zijn het
erover eens dat hij in zijn eigen
bedrijf behoort te blijven en dat wij
alles moeten proberen om die
mensen aan het werk te houden. Als
dat echter niet kan - over die
gevallen praten wij nu - moet de
door ons ingezette lijn om het
arbeidsongeschiktheidsbegrip zo
zuiver mogelijk te krijgen, ook tot de
conclusie leiden dat dit een andere
categorie is dan de werklozen–
categorie en dat die categorie niet in
de WW thuishoort. Ik blijf het
paradoxaal vinden dat wij eerst zo
zuiver mogelijk proberen vast te
stellen in welke mate iemand
arbeidsongeschikt is en hem
vervolgens op een werkloosheidsuit–
kering aanwijzen.

De heer Buurmeijer De redenering
dat het uitgezuiverd wordt, wordt
door ons niet bestreden. De heer
Leijnse voegt daar echter aan toe dat
wij de werkloosheid eruit hebben
gehaald. Je kunt ook gewoon zeggen
dat wij het in deze redenering over
reële arbeidsongeschiktheid hebben
en niet over het wel of niet
bestaande werkloosheidselement.
Het verschil is dat wij de norm op
een derde/twee derde leggen. In de
huidige systematiek, zoals die ook bij
TBA gehandhaafd is, zit er nog de
klasse-opbouw in van 15% oplopend
tot 80%-100% als de hoogste klasse.
Ik heb er ook op gewezen dat die
verschuiving erin zit, maar wij gaan
dan door doordat die verschuiving
erin zit. Het kan immers ook niet de
bedoeling van de heer Leijnse zijn
dat het nu zo is uitgezuiverd dat
dezelfde mensen die vroeger volledig
arbeidsongeschikt waren en die nu
de echte, gedeeltelijke arbeidsonge–
schikten zijn, eruit moeten. Dat moet
worden omgedraaid en laten wij met
elkaar doordenken over de vraag of
die mensen aan het werk kunnen
blijven. Ik heb daarbij alleen
geschetst dat de commissie als
uiterste consequentie daarvan ziet
dat dan een situatie kan ontstaan
waarin de werkloosheidsregeling van
toepassing moet worden verklaard,
maar dat is dus geen argumentatie
om te zeggen dat de werkloosheids–

regeling, nu het de echte gedeeltelijk
arbeidsongeschikten zijn, niet mag
worden toegepast.

De heer Leijnse (PvdA): De discussie
over de vraag hoe wij de mensen bij
de werkgever in dienst kunnen
houden, hebben wij net gevoerd.
Toen heb ik moeten constateren dat
de commissie geen andere instru–
menten noemt dan degene die wij
nu al in de wet en de regelgeving
hebben vastgelegd. Dan blijft er dus
een vrij grote groep partieel
arbeidsongeschikten - dat is
waarschijnlijk een groeiende groep -
die niet bij de eigen werkgever in
dienst kan blijven. Dan is de vraag
ten principale of men die mensen op
de werkloosheidsregeling aan mag
wijzen. Ik blijf daarvan zeggen dat
men dat niet mag doen. Die
redenering gaat alleen op als de
commissie kans zou zien om
instrumenten aan te reiken waardoor
wij de mensen bij de werkgever in
dienst kunnen houden en dat ook
redelijk waterdicht kunnen maken.

De voorzitter: Het woord is aan de
voorzitter van de commissie.

De heer Buurmeijer. Ik heb hier
niets op te zeggen.

De heer Linschoten (VVD): Wij zijn
nu inmiddels bezig met een politiek
debat en niet meer met mijn
interruptie om boven water te krijgen
wat de precieze betekenis is van de
voorstellen van de commissie.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Een politiek debat is toch niet
verboden?

De heer Linschoten (VVD): Een
politiek debat is niet verboden. Een
dergelijk debat voer ik echter liever
met de regering dan met de heer
Buurmeijer.

De heer Buurmeijer: Dat is weer een
teleurstellende opmerking.

Mevrouw Groenman (D66): Ik heb
altijd begrepen dat er in de
voorstellen van de commissie
geschat wordt en dat er dus een
percentage wordt vastgesteld. De
commissie geeft echter wel aan dat
bij zo'n percentage, helaas, formeel
geen arbeidsongeschiktheids–
uitkering hoort. Men wordt dan
doorgestuurd naar het arbeidsbureau
met het schikkingsbesluit. In dat
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schikkingsbesluit staat dat men voor
een bepaald percentage arbeidson–
geschikt en voor een bepaald
percentage arbeidsgeschikt is. Men
heeft echter geen titel waarop men
een uitkering kan verkrijgen. Men
gaat dus met twee dingen naar het
arbeidsbureau: het ene is formeel en
het andere is materieel.

De heer Buurmeijer Nee, men gaat
eerst terug naar de werkgever. Die
kan vaststellen dat er gedeeltelijke
arbeidsgeschiktheid aanwezig is, al is
er wel iets aan de hand. Die zal zijn
uiterste best gaan doen om de
arbeidsplek aan te passen, enzo–
voorts, juist mede op basis van de
indicatie van gedeeltelijke arbeids–
geschiktheid. Als er een situatie
optreedt waarin dat niet mogelijk is,
dan gaat men inderdaad naar het
arbeidsbureau. Dan moet het
arbeidsbureau wel een instrumenta–
rium hebben dat daarop is toege–
past.

Wat is nu het verschil met de
redenering die de collega's tot nu tot
hebben laten horen? In de redene–
ring van de collega's gaat iemand
die niet bij zijn werkgever kan
blijven, met een gedeeltelijke
uitkering naar de arbeidsmarkt en
dan zal men bekijken hoe hij weer
aan de slag kan komen. Dat is dus
een materieel verschil.

Men moet zich op de "long run"
afvragen waarmee de betrokkene
uiteindelijk meer geholpen is. Is hij
geholpen met een partiële uitkering
op zak en een niet gering verlies aan
capaciteit? Hij heeft immers zijn werk
verloren en voor het urenverlies
krijgt hij een werkloosheidsuitkering.
Is hij dan echt geholpen?

Vanuit de Kamer klinkt moedeloos–
heid door in de redenering dat men
het niet kan draaien en dat men niet
kan zorgen dat de mensen binnen de
arbeidsplicht worden gehouden. Ik
vind het dan iets te makkelijk om te
zeggen dat wij niets nieuws bedacht
hebben. Als dat versterkt moet
worden, laten wij daar dan op
inzetten. Dan kunnen wij vanuit de
huidige situatie denken aan het
schetsen van een alternatief. Wij
kunnen bijvoorbeeld - de uitwerking
volgend van TBA - naar de mate
waarin blijkt dat mensen meer aan
het werk kunnen blijven, de
arbeidsongeschiktheidsklassen van
onderaf opschonen tot een situatie
van een derde/twee derde. Ook hier
moet weer niet gelden dat het
vandaag zus en morgen zo is. Wij

moeten de druk verhogen. Dat is het
punt van waaruit de commissie
steeds redeneert.

Wij moeten de mensen binnen de
arbeidsplicht houden en wij moeten
ook de werkgever in dit land
aanspreken op zijn verantwoordelijk–
heid. Wij zeggen daarom in ons
rapport - ik herhaal dat hier - dat als
wij willen dat er meer dynamiek in
moet komen om de mensen vast te
houden, dit dan in zekere mate een
daling van de arbeidsproduktiviteit
betekent. Dat moeten wij aandurven
in dit land. Anders weten wij zeker
dat de mensen stuk voor stuk in deze
categorie van de
arbeidsongeschiktheidsregeling
terechtkomen.

Mevrouw Brouwer (Groen Links): Ik
ben het met de redenering van de
commissie eens. Ik ben het niet eens
met de collega's die zeggen dat een
gedeeltelijke WAO-uitkering socialer
zou zijn dan het houden van de
verantwoordelijkheid in het bedrijf. Ik
denk dat de commissie gelijk heeft
als zij stelt dat ook de mensen in
kwestie meer geholpen zijn met een
dergelijke gedachtengang dan met
een gedachtengang in de trant van
de mensen op straat sturen met een
gedeeltelijke WAO-uitkering om het
verder zelf maar uit te zoeken.

De heer Linschoten (VVD): Dat is
ècht onzin. Dat heeft u werkelijk
niemand horen zeggen. Er wordt hier
gewoon een karikatuur gegeven.
Mijn bedoeling was om het een en
ander boven water te krijgen, zonder
een oordeel uit te spreken over de
consequenties. Wij komen nu in de
fase waarin er een politiek debat
ontstaat. Nogmaals, u heeft hier
niemand horen zeggen: stuur ze
maar de WAO in, doe er niks aan en
laat ze maar...

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Dat heb ik niet gezegd. Misschien vat
ik het verkeerd op maar ik zie hier
een massale aanval op de gedachten
van de commissie.

Mevrouw Groenman (D66): Dat
geldt in elk geval niet voor de fractie
van D66.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Oké. Misschien heb ik dat te snel
geconcludeerd maar er is toch
sprake van de suggestie dat de
huidige wetgeving met de TBA voor
gedeeltelijke WAO'ers zoveel beter

zou zijn dan wat de commissie
voorstelt. Welnu, dat bestrijd ik. Ik
vind dat de commissie gelijk heeft
met haar gedachtengang. Vervolgens
rijst de vraag om welke instrumenten
het gaat. Dat is een andere discussie.

De heer Linschoten (VVD):
Misschien is het u niet opgevallen
maar de fractie van de VVD heeft
tégen die wet gestemd. U zult in mij
geen groot verdediger van de
huidige opzet aantreffen. Waar het
mij om gaat, is dat de verschillen
boven water komen. U weet ook wel
dat de VVD een heel ander, veel
beter voorstel heeft. Wellicht komen
wij daar de volgende week over te
spreken.

Mevrouw Brouwer (Groen Links):
Laten wij het maar afwachten.
Overigens heb ik u bepaalde
opmerkingen horen maken, zoals: als
iemand ernstig arbeidsongeschikt is,
wat moet de werkgever daar dan
mee? Ik ben dus wat argwanend.

Voorzitter! Ik vind de gedachten–
gang van de commissie goed en
denk dat dit een zekere dynamiek
kan opleveren. Echter, het criterium
van een derde/twee derde vind ik
nogal hard. Het is mogelijk dat dit
criterium te streng uitwerkt. De vraag
rijst of niet een wat soepeler
criterium kan worden aangehouden,
bijvoorbeeld 50/50. Of meent de
commissie dat die discussie later aan
de orde moet komen en dat het nu
om de hoofdlijnen gaat?

De heer Buurmeijer Voorzitter! Wij
menen dat deze discussie over
mogelijkheden nu niet aan de orde
is. Wij zijn er overigens wel voor dat
een duidelijke scheidslijn wordt
aangebracht tussen wel en niet, juist
om de beoordeling scherper te laten
plaatsvinden. Ik doel op het
onderscheid tussen degenen die wel
recht hebben om een uitkering en
degenen die aan het werk moeten
blijven. Ik ontken overigens niet dat
er een arbitrair aspect aan de orde
komt bij die opzet van een derde/
twee derde. Echter, wij hebben in dit
verband naar de totale populatie
gekeken en gebleken is dat dit
grosso modo wel klopt, zeker als er
wordt gekoppeld aan de beoordeling
van de verdiencapaciteit. Ik
onderstreep nog eens dat de
commissie nooit heeft gesuggereerd
dat zij het probleem van de
onomkeerbare gevallen zou
oplossen. Ook heeft zij nooit gezegd
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dat het hierbij om de èchte arbeids–
ongeschikten gaat. Immers, uit de
discussie die eerder is gevoerd over
wijzigingen van de arbeidsonge–
schiktheidsregelgeving, blijkt
duidelijk dat je het niet rnoet wagen
om dat te zeggen. Echter, de mate
van arbeidsongeschiktheid is dan
toch zodanig dat een uitkering op
haar plaats is en dat de arbeids–
situatie hiermee niet meer moet
worden belast. Degenen die, goed
lezend, hieruit de conclusie trekken
dat wij van mening zijn dat voor
deze groep van mensen het aspect
van reïntegratie niet de prioriteit
heeft waaraan vaak wordt gedacht,
trekken die conclusie terecht.

De heer Bolkestein (VVD): Voorzit–
ter! Het gaat ons hierbij niet om het
antwoord op de vraag wat het beste
integratie-instrument is maar louter
en alleen om de consequenties van
het voorstel van de commissie, in
combinatie met het schattingsbesluit
van staatssecretaris Wallage. Dat
nieuwe besluit betekent dat het
buitengewoon moeilijk zal zijn om
een inkomensverlies van meer dan
twee derde aan te tonen. Waar dat
wèl het geval is, zullen betrokkenen
voornamelijk in de hogere–
inkomensklassen vallen. Met andere
woorden: wij concluderen aan de
hand van de genoemde combinatie
dat bijna niemand meer arbeidson–
geschikt zal worden verklaard en dat
de weinigen die dat nog wèl zullen
worden, uit de hogere–
inkomensklassen zullen komen. Ik
vraag de commissie of die conclusie
juist is.

De heer Buurmeijer Dat heeft de
heer Linschoten gisteren ook naar
voren gebracht, maar een nadere
bestudering in de commissie
gisteravond leidde ertoe dat wij niet
op die conclusie uitkwamen.

Wij hebben al twee of drie keer
uitgewisseld dat het verschil wordt
veroorzaakt doordat de heer
Linschoten ervan uitgaat dat er al bij
de eerste beoordeling op basis van
TBA een zodanige selectie is, dat er
niets meer overblijft als je er het
criterium van een derde/twee derde
op toepast. Dat is volgens mij een
onvolledige weergave, juist doordat
de beoordeling op basis van de
beschikbare functies onverkort geldt
voor wie dan ook die beoordeeld
moet worden. Daarbij zeggen wij
overigens nog, dat er beoordeeld
wordt op volledige functies.

De heer Linschoten (VVD): Laten wij
dan eens een concreet voorbeeld
nemen, want u zegt nu weer wat
anders dan u zojuist zei. Neem
iemand met een modaal salaris die
ziek wordt en afgekeurd dreigt te
worden. Er valt in redelijkheid bij de
werkgever waar hij vandaan komt
niets meer te vinden. Die oplossing
is uitgesloten. Men moet dan
indachtig zijn het verschil tussen een
modaal salaris en maximaal het
minimumloon. Zo iemand komt na
de medische keuring bij de arbeids–
kundige terecht, die vaststelt dat er
op z'n minst drie banen te bedenken
zijn die de betrokkene met zijn
restcapaciteit aan zou kunnen. Is het
theoretisch mogelijk dat zo iemand,
met een modaal salaris en waarvoor
drie functies te duiden zijn, nog in de
arbeidsongeschiktheidsregeling
terechtkomt?

De heer Buurmeijer: Voordat ik ga
antwoorden: wat is in de huidige
beoordelingssystematiek de uitkomst
voor deze persoon?

De heer Linschoten (VVD): Dat kan
ik alleen maar weten als ik weet welk
salaris er achter de drie geduide
functies staat. In het geval dat u
noemt, betekent dat het verschil
tussen het modale salaris en het
minimumloon. De variaties die
daarin mogelijk zijn laten al geen
ruimte voor een loonverschil dat
leidt tot de conclusie, dat er sprake is
van bijvoorbeeld twee derde
arbeidsongeschiktheid, dus twee
derde loonderving.

De heer Buurmeijer: Nu geeft u een
verkeerde voorstelling van zaken. U
zegt dat er moet worden vergeleken
op basis van de schattings–
methodiek, het FIS, waardoor drie
functies zichtbaar worden. Die
functies hebben een verdien–
capaciteit, die wordt afgemeten
tegen de oorspronkelijke verdien–
capaciteit. Als het verschil geringer is
dan twee derde van wat oorspronke–
lijk werd verdiend, is er recht op een
uitkering. Is dat niet het geval...

De heer Bolkestein (VVD): Dat
gebeurt toch bijna nooit?

De heer Buurmeijer: Wat is dan het
verschil met de huidige systematiek?
Men wil interrumperen terwijl ik het
probeer uit te leggen!

De voorzitter: Laat de voorzitter van

de commissie even uitpraten! Het is
een heel ingewikkelde materie.

De heer Buurmeijer: In de huidige
systematiek worden de functie die
bekleed is en de drie beschikbare
functies volgens de methodiek van
het schattingsbesluit vergeleken. Als
daar een verschil uitkomt in de orde
van grootte van / 1000 of ƒ 2000 zal
dat gewaardeerd worden in een
arbeidsongeschiktheidsklasse. Wij
moeten ons dan wel realiseren dat er
dientengevolge al een hele groep is
die niet eens toekomt. Die zal met
een kleiner verschil uitkomen dan de
15% arbeidsongeschiktheidsklasse.

Je moet dan reële situaties
tegenover elkaar stellen. In beide
redeneringen wordt uitgegaan van
dezelfde beoordeling en dezelfde
functies ten opzichte van de
oorspronkelijke functie. In onze
redenering gaat het linea recta om
het verschil in verdiencapaciteit.
Daarop wordt de sleutel van een
derde toegepast.

De heer Van Mierlo (066): Een
vraag van een volstrekt ondeskun–
dige! Uit de drie functies die
beschikbaar zijn zal toch altijd het
minimumloon moeten komen. Is
denkbaar dat iemand die een modaal
loon verdient een minimumloon zal
krijgen dat minder is dan een derde
van wat hij verdiende?

De heer Buurmeijer: Dit werkt
anders uit en niet zoals u zegt. Er
wordt vergeleken op basis van
volledige functies. U spreekt over
iemand met een minimumloon. Maar
laten wij elkaar niets wijsmaken, als
de minimumloner in de huidige
situatie vergeleken wordt...

De heer Van Mierlo (D66): Ik bedoel
iemand met een modaal inkomen:
ongeveer ƒ 45.000.

De heer Buurmeijer: Diens functie
wordt nu ook vergeleken met andere
functies. U gaat steeds uit van de
veronderstelling dat de afstand
tussen wat er verdiend werd en wat
er in de huidige systematiek van
overblijft, geweldig groot zou zijn en
dat die afstand met de toepassing
van de sleutel een derde geweldig
klein zou worden.

De heer Van Mierlo (D66): Ik zeg
helemaal niet dat het systeem van de
commissie zoveel slechter zou
uitpakken dan toepassing van het
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schattingsbesluit op de TBA. Ik vraag
me alleen af of het voor iemand met
een modaal inkomen uberhaupt nog
mogelijk is om in de WAO terecht te
komen, of het nu volgens de TBA of
volgens het systeem van de
commissie is.

De heer Buurmeijer: Dat kan
natuurlijk wel, want er zijn altijd voor
iedereen functies aan te duiden. Als
dat zo is, komt er zowel in de huidige
systematiek als in onze systematiek
niemand meer in aanmerking voor
een volledige
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het
verschil is het deel tussen 15% en in
de huidige beoordeling 65%. Dat
verschil moeten wij niet opblazen,
maar daar gaat het om. En wij gaan
uit van een verdeling in een derde en
twee derde. Zowel in de oude als in
de nieuwe Arbeidsongeschiktheids–
wet geldt een indeling in klassen,
maar die indeling mag je niet zonder
meer enten op de verdiencapaciteit
van een derde of twee derde, want
iedereen weet hoe die berekend
wordt, waardoor je al dan niet op
15% of 65% uitkomt. Die zaken lopen
niet helemaal parallel, maar voor de
discussie spreken wij af dat wij het
over de categorie hebben die
grofweg tussen 15% en 65% ligt.

De heer Linschoten (VVD): Maar het
is toch duidelijk dat er in het
inkomenstraject van minimumloon
tot modaal een heleboel functies aan
te duiden zijn met salarissen die
15%, 25% of 35% verschillen. Meer
zal het niet zijn, verder kom je dus
niet. In het voorstel van de regering
- voor de goede orde, daarmee zijn
wij het niet eens - leidt dit in alle
gevallen tot een beoordeling van de
partiële ongeschiktheid, met een
heleboel consequenties, ook voor
bovenwettelijke verzekeringen enz. In
het voorstel van de commissie kan
dit niet meer. En nu wil ik alleen
weten of dit waar is, zonder dat ik er
een oordeel over zou willen
uitspreken. Ik heb van de commissie
nog geen enkel argument gehoord
dat mij tot de conclusie zou leiden
dat het niet waar is.

De voorzitter: Ik wijs de leden erop
dat wij nu drie kwartier met dit
onderwerp bezig zijn. Het lijkt mij
goed als de voorzitter van de
commissie nu nog op de interruptie
van de heer Linschoten reageert en
daarna zijn betoog vervolgt.

De heer Buurmeijer: Voorzitter! Ik
wil er nog wel op ingaan, maar ik
krijg de indruk dat mijn collega's
achter de interruptiemicrofoons
behoefte aan schorsing hebben...

De heer Linschoten (VVD):
Voorzitter! Ik zou een procedure–
voorstel willen doen. Wellicht is het
goed om hier niet verder op door te
gaan, maar aan de regering te
vragen om nog voor het debat van
volgende week eens precies op een
rijtje te zetten wat de verschillen en
de consequenties zijn. Dan zijn wij in
ieder geval van een welles/nietes–
discussie af.

De heer Buurmeijer: Het zou voor
het eerst zijn dat een uitwerking door
de regering zonder meer wordt
overgenomen. Ik behoud mij dan wel
namens de commissie het recht voor
om te beoordelen of het allemaal
goed is gedaan.

De voorzitter: Ik stel voor, in ieder
geval het deel van het stenografisch
verslag dat op deze kwestie
betrekking heeft, aan de regering toe
te zenden, om zo mogelijk een nieuw
debat erover te voorkomen.

Daartoe wordt besloten.

De heer Buurmeijer. Voorzitter! Ik
weet dat de regering met rode
oortjes zit te luisteren, maar
toezending van het verslag kan toch
nog wel raadzaam zijn. Maar goed, ik
zal hier verder geen exegese aan
wijden, want het punt waarom het
gaat, is eigenlijk wel duidelijk. Het
gaat om degenen die nog enige
arbeidscapaciteit hebben. Ik heb
uitgelegd hoe een en ander zich in
de zienswijze van de commissie kan
voltrekken.

Voorzitter! Ik denk er goed aan te
doen om nu in te gaan op een enkele
vraag die over de
arbeidsongeschiktheidsregeling is
gesteld en die niets te maken heeft
met het onderwerp dat wij zojuist
uitvoerïg hebben besproken, maar in
het verlengde van de Ziektewet en
de Arbeidsongeschiktheidswet ligt.
Mevrouw Groenman vroeg namelijk
wie de zieke werknemer bemiddelt
die niet voor een
arbeidsongeschiktheidsregeling in
aanmerking komt. Ik heb duidelijk
gemaakt dat dit in onze visie het
orgaan is dat belast wordt de
uitvoering van de Werkloosheidswet.
Immers, in het eerste anderhalf jaar

is er, volgens onze redenering, geen
ontslag en is die werknemer in
dienst bij die werkgever. Moet er
bemiddeld worden, dan is dat een
taak van de arbeidsvoorziening.

Mevrouw Groenman (D66): Maar ik
heb een situatie geschetst waarin
veel eerder duidelijk was dat de man
wel arbeidsgeschikt was maar niet
bij de eigen werkgever kon blijven. In
zo'n situatie is in uw optie het
arbeidsbureau nog niet aan de orde.
Er moet een tussenperiode zijn
waarin het arbeidsbureau ook al kan
worden ingeschakeld.

De heer Buurmeijer Als wij het
instrumentarium bij de arbeidsvoor–
ziening leggen, dan houdt dat in
onze visie niet in dat men daar pas
moet beginnen zodra iemand
formeel staat ingeschreven als
werkloze. Je hebt bijvoorbeeld een
keuringsprocedure gehad en je ziet
aankomen dat het vrijwel zeker is dat
die persoon niet bij de werkgever
kan blijven: dan vinden wij het
redelijk om voor deze positie te
kiezen.

Er is nog een opmerking gemaakt
over vluchtroutes die door werkge–
vers zouden kunnen worden
genomen om onder de ontslagbe–
scherming uit te komen, door het
afsluiten van bepaalde contracten. Ik
heb vanmorgen al even laten blijken
dat wij van oordeel zijn dat datgene
wat nu onder de werkingssfeer van
de Ziektewet valt - daar is een heel
aanhangsel bij - ook van toepassing
moet zijn in de regeling die wij op
basis van het BW hebben geformu–
leerd. Dat betekent dat er nog wel
wat moet gebeuren. In feite gaat het
dan alleen om de transplantatie
vanuit het ene kader naar het andere.

Ik wil nog een opmerking maken
over de al dan niet bestaande
aanzuigende werking van onze
voorstellen voor de
arbeidsongeschiktheidsregeling. De
heer Wolters sprak over een
magneetwerking. Dat is nog veel
sterker uitgedrukt dan een aanzui–
gende werking, want in het eerste
geval werkt het per definitie al als
men in een bepaalde verhouding en
op een bepaalde afstand zit. Wij zijn
er, gelet op het volgende, niet van
overtuigd dat dit het geval is. Aan de
ene kant gaan wij immers in geval
van ziekte de periode van de
verantwoordelijkheid van de
werkgever verlengen waardoor men
minder gemakkelijk de
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arbeidsongeschiktheidsregeling als
het ware onder handbereik heeft.
Aan de andere kant gaan wij een
scherpere indicatie toepassen,
waarover wij zojuist hebben
gesproken. Naar ons oordeel is dan,
hoe je het ook wendt of keert, de
categorie die nog voor het criterium
van een derde in aanmerking komt,
aanzienlijk kleiner dan de groep die
zich nu al kan melden vanuit een
zekere wetenschap dat het een heel
laag uitkeringspercentage kan zijn, te
weten de groep die nu eventueel
15% krijgt. Het bereik daarvan is
aanzienlijk veel groter dan datgene
wat wij hebben. Wij denken dat als
gevolg van wat wij voorstellen, er
geen verhoogde aanzuigende
werking plaatsvindt ten opzichte van
de huidige systematiek. Wij gaan er
overigens van uit, dat we in beide
systemen over dezelfde
beoordelingswijzen spreken. Als die
beoordeling goed in afzonderlijke
delen wordt gesplitst en als een
onafhankelijk orgaan ervoor
verantwoordelijk is dat met centrale
sturing overal in het land op dezelfde
wijze wordt beoordeeld, dan
redeneren wij - wij hebben dat
omschreven en wij hebben een
vraag daarover uitvoerig beantwoord
- dat die aanzuigende werking niet
versterkt zal worden.

De heer Schutte heeft een vraag
gesteld over de verzekerings–
deskundige en de arbeidsdeskundige
die onafhankelijk van elkaar werken.
Ook de heer Wolters heeft gesproken
over de strenge keuringsrichtlijnen.
Er is nu sprake van een team–
beoordeling en wanneer de persoon
die iemand fysiek medisch objectief
beoordeelt met de arbeids–
deskundige gaat praten die de
situatie vanuit de arbeidsmarkt
bekijkt, dan kan hij beïnvloed worden
door een opmerking als "ik raak hem
niet kwijt". Dat kan leiden tot een
zeker mate van "opdruk" bij de
medische beoordeling. Daarom
zeggen wij dat dit volstrekt geschei–
den moet zijn. Als je daar goed
toezicht op houdt en als je daarvoor
goede procedurele voorschriften
weet te ontwikkelen - dat heeft de
commissie uiteraard niet gedaan -
dan bereik je daarmee dat die
onafhankelijkheid versterkt werkt en
minder kwetsbaar is dan wat wij
daarover in het verleden hebben
aangetroffen.

De heer Wolters heeft nog
gesproken over de psychische
klachten. Volgens hem zouden die

mensen snel voor een uitkering
krachtens onze regeling, de
arbeidsongeschiktheidsregeling, in
aanmerking kunnen komen. Ik zie
niet in waarom het in ons voorstel
anders zou gaan dan wat nu gebeurt.
Wij baseren ons namelijk op dezelfde
beoordelingsmethodiek, zij het in een
iets verscherpte vorm qua procedure.
Als men de psychische arbeidsonge–
schiktheid nu niet weet te scheiden
van arbeidsongeschiktheid, waarbij
iets anders aan de hand is, dan geldt
dat ook voor de situatie die wij
beschrijven. Wij hebben bekeken -
dat staat ook in het rapport - of dat
uit te sluiten is, maar wij hebben
daar geen mogelijkheden toe
gevonden.

Mevrouw Groenman zegt dat de
arbeidsongeschiktheidsregeling
langer duurt dan de TBA. Dat is
onjuist. Uit het rapport is dat niet
heider op te maken, maar bij de
beantwoording van de vragen
hebben wij gezegd, dat wij ook
uitgaan van een periodieke herkeu–
ring. Als zodanig is de
arbeidsongeschiktheidsregeling niet
langer van duur dan de TBA.

Mevrouw Groenman (D66): Het
gestelde over de herkeuring begrijp
ik wel, maar als je iets blijkt te
hebben, dan duurt de uitkering in
principe wel langer dan bij de TBA
en dan blijft die ook hoger. Ik heb het
dan over de echte arbeidsongeschik–
ten, zij die voor meer dan 66%
arbeidsongeschikt zijn.

De heer Buurmeijer: In tijd is die
niet langer. Als je bij de huidige
beoordelingsmethodiek na drie jaar
opnieuw beoordeeld wordt en als
dan blijkt dat je tot activiteiten in
staat bent, terwijl dat bij de vorige
beoordeling nog niet het geval was,
dan kan dit leiden tot een aanpassing
van de uitkomst. Dat kan zelfs leiden
tot de mededeling, dat er geen recht
meer is op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering in
de huidige systematiek. Dat geldt
ook voor ons voorstel.

Mevrouw Groenman (D66): Als er
bij de herkeuring niets veranderd is,
dan loopt uw uitkering voor de
mensen met weinig verdiencapaciteit
wel langer door, namelijk tot de
volgende herkeuring. Als er bij de
herkeuringen niets gebeurt, dan
heeft iemand tot zijn 65ste jaar een
uitkering van 70%.

De heer Buurmeijer: Dat is geen
differentiatie ten opzichte van de
huidige Arbeidsongeschiktheidswet,
zoals die in het kader van de TBA
vorm heeft gekregen. Daar gebeurt
het ook. Als er geen sprake is van
gewijzigde omstandigheden, dan
leidt een herbeoordeling niet tot een
andere uitkomst.

Dan iets over de Werkloosheids–
wet. Mevrouw Brouwer vroeg om
een nadere onderbouwing van de
noodzaak van strengere sancties in
de WW. Er is pas in een zeer laat
stadium een sanctiebeleld via de
Federatie van bedrijfsverenigingen
tot stand gekomen. Uit rapportages,
die nog zijn opgevraagd door de
vorige staatssecretaris, mevrouw Ter
Veld, blijkt dat er nog steeds sprake
is van differentiatie op dat punt,
terwijl daar eigenlijk geen doorslag–
gevende redenen voor zijn. Als wij
vroegen wat de verschillen op dat
punt waren, werd ons keer op keer
voorgehouden, dal de bediende in
een horecabedrijf die een pilsje te
veel drinkt, anders beoordeeld moet
worden dan de buschauffeur die een
pilsje te veel drinkt. Daarmee werd
aangegeven, dat dit verschil moest
uitmaken, maar de commissie was
daar niet echt van onder de indruk,
in die zin dat dit type bedrijfstak–
eigene tot verschillen in sancties zou
moeten leiden. Hel is van groot
belang, daadwerkelijk in de gaten te
houden welke activiteiten iemand
zelf onderneemt wat betreft het weer
zoeken van werk in het kader van de
sollicitatieplicht. Dat is ook de reden
waardoor wij een afstemming tussen
arbeidsvoorziening en de uitvoering
van de WW willen. Als iemand zelf
geen activiteiten onderneemt, dan
moeten sancties worden getroffen.
Dat beeld dat wij hebben gekregen,
was niet toereikend. Vandaar dat wij
zeggen dat het op een betere wijze
geformuleerd kan worden, waardoor
er meer druk van uitgaat.

Bijna alle woordvoerders hebben
gevraagd naar de retatie tussen de
Werkloosheidswet qua uitvoering en
de Arbeidsvoorzieningswet, dus de
RBA's. Wat wij als commissie niet
hebben kunnen en mogen doen, is
een onderzoek instellen naar het
functioneren van de huidige
arbeidsvoorziening. Ik wil er wel bij
zeggen dat daar waar nu door
sommigen twijfel wordt geuit, de
arbeidsvoorziening op basis van een
nieuwe ordening pas zeer recentelijk
vorm heeft gekregen. Bij herhaling
neem ik zelf ook waar dat er zeer
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grote verschillen bestaan in den
lande. Daarmee is niet gezegd dat de
formule niet deugt, maar dat er
binnen de eigen organisatie per
regio wel eens problemen kunnen
zijn. Onzes inziens moest een
aanhaakpunt gezocht worden voor
die regionale structuur. Nu kan men
overwegen om daarbij uit te gaan
van een zelfstandige uitkerings–
structuur.

Ik kom hiermee op de opmerking
van de heer Wolters op dat punt, die
heeft gezegd: als de wil tot samen–
werking er is, moet het lukken.
Welnu, waarom gaan wij nu dan de
GMD's opheffen? Omdat die niet tot
samenwerking konden komen met
de bedrijfsverenigingen. Die zaten
helemaal op elkaars lip. Wij hebben
dat proces jarenlang gevolgd. De wil
bleek mogelijk aanwezig te zijn, maar
de effectiviteit van de samenwerking
ontbrak. Dat is nu juist het doorslag–
gevende argument voor de partijen
zelf geworden om te komen tot één
bestuurlijk regime. Dat is ook de
reden waarom wij pleiten voor één
bestuurlijk aansturingspunt op
regionaal niveau. Dat bestuur is
tripartiet samengesteld. Ik wil hierbij
tevens aangeven dat het er nooit om
ging: wel of niet de werkgevers in
die setting. Wel kan hun verantwoor–
delijkheid voor het arbeidsmarkt–
beleid gekoppeld worden aan de
verantwoordelijkheid voor de
uitkeringsverzorging. Kortom, wat
kun je eigenlijk beter bedenken dan
dit waarbij je er tevens voor zorgt
dat de uitkeringsverzorging als
zodanig niet verstrengeld raakt met
bemiddelingstaken en andere taken
inzake arbeidsvoorziening. Functio–
neel moet je het dus scheiden, maar
qua beleidsregime moet je het in één
hand brengen. Dat is onze visie op
dat punt.

De heer Wolters (CDA): Ik heb
gisteren namens mijn fractie
uitgesproken dat ik dat best wel als
een wenkend perspectief zie. Ik heb
er nog een andere opmerking bij
gemaakt. Je kunt elk voorbeeld
aanhalen als bewijs van je gelijk. Ik
noem de slechte samenwerking
tussen de gemeentelijke sociale
diensten en de arbeidsvoorziening.
Als logisch gevolg wordt daarbij niet
gekozen om de GSD-functie bij het
RBA onder te brengen of omgekeerd.
Ik wil maar zeggen dat er wat betreft
elke instelling wel een bewijs is te
leveren. Maar, nogmaals, dat wijkt

niet af van mijn eigen conclusie van
gisteren.

De heer Buurmeijer: Als u dat
voorbeeld noemt, zou daaruit
moeten voortvloeien dat u zegt: dat
moet dus ook in één beleidsregime
komen. Ik zeg dit niet als voorzitter
van deze commissie, maar als lid van
deze Kamer. In de gemeente
Rotterdam is men verregaand bezig
om een holding te maken tussen de
arbeidsvoorziening en de sociale
dienst. Wat belet ons, als wij dat
willen, om bij een ander debat
ervoor te zorgen dat het ook die
richting opgaat? De redenering van
de commissie is dat er een centraal
punt moet zijn in de regio waar men
beleidsverantwoordelijkheid draagt.
Dat raakt ook de vraag hoe zich dat
moet verhouden tot het element van
centrale aansturing. Daar waar de
behoefte bestaat, dient die verant–
woordelijkheid decentraal te zijn.
Wanneer men dat wil, kan men nu
vanuit de RBA's het CBA-kanaal
gebruiken om te komen tot
coördinatie. Maar laten wij vooral
oppassen dat wij weer van boven
naar beneden gaan sturen en
richtlijnen gaan geven. Uit ons
onderzoek is bij herhaling gebleken
dat op centraal niveau zaken niet
geregeld kunnen worden die juist op
dat regionaal niveau in een hee!
flexibele vormgeving inhoud en
uitwerking moeten krijgen.

Voorzitter! Ik realiseer mij dat ik
moet afronden, wil ik hier niet de
gehele middag aan het woord zijn.
De heer Van Mierlo nodigde mij daar
vanmorgen wel toe uit, maar ik zie er
maar vanaf. Mij resten nog slechts
twee vragen op het punt van de
Toeslagenwet.

Er is gevraagd wat er gebeurt
wanneer iemand die een aanvullende
verzekering heeft afgesloten,
aangewezen is op een bijstandsuitke–
ring. Is de particuher afgesloten
verzekering daarvan dan gevrij–
waard? Voorzitter! Dat is niet het
geval omdat de bijstandswet een
inkomenstoets kent. Als het om een
verzekering gaat die uitkeert in de
vorm van inkomen, kan die uitkering
onder de inkomenstoets vallen. In de
huidige Toeslagenwet is een
vrijwaring opgenomen op het punt
van de vermogenstoets. Als mensen
met een WW-uitkering een aanvul–
ling nodig hebben, wordt dus geen
vermogenstoets toegepast. Het is
niet de bedoeling, zonder enige
reden een verslechtering aan te

brengen. Er is terecht op gewezen
dat er een relatie is tussen het
element van de werknemers–
verzekering en het behoefte-element
van de bijstandswet. Wij hebben op
dit punt voorstellen gedaan om een
sterke vereenvoudiging te bereiken
en om een betere controle op de
leefsituatie mogelijk te maken, maar
de Kamer moet natuurlijk beslissen.

Voorzitter! Ik ga tot slot in op de
wijze waarop een nieuwe systema–
tiek gefaseerd kan worden inge–
voerd. Ik heb een– en andermaal
aangegeven dat een gefaseerde
invoering in de wettelijke regimes
mogelijk is. Ik heb al gesproken over
de Ziektewet en over de
arbeidsongeschiktheidsregeling. Ik
roep ook in herinnering dat een
eigen risico en een premie–
differentiatie overwogen kunnen
worden om in de sfeer van de
arbeidsongeschiktheid de ruimere
verantwoordelijkheid mogelijk te
maken en de werkgevers sterker te
kunnen aanspreken. Deze stappen
kunnen gezet worden om de prikkel
te vergroten. Wij hebben geconsta–
teerd dat de arbeidsongeschiktheids–
regeling wat dat betreft eigenlijk het
weeskind van de sociale verzekering
is. Niemand voelt zich er echt
verantwoordelijk voor.

Voor de commissie heeft nooit de
vraag gegolden of de sociale
partners erbij betrokken moeten
blijven of niet. Gisteren heeft de heer
Linschoten dat helder verwoord. In
de huidige systematiek is bij de
overdracht van de verantwoordelijk–
heden van de wetgever aan anderen,
de zaak volstrekt gedelegeerd aan de
bedrijfsverenigingen, wetende dat
die paritair bestudeerd worden. De
commissie zegt dat het toekomstige
beleid inzake ziekteverzuim volstrekt
aan de sociale partners gedelegeerd
moet worden. De overheid moet zich
zeer terughoudend opstellen wat de
uitvoering betreft. De wetgever
behoeft zich hier niet mee te
bemoeien. De commissie stelt voor,
het beleid ter zake versterkt bij de
betrokkenen op tafel te leggen.

Bij de arbeidsongeschiktheids–
regeling wil de commissie een helder
onderscheid maken. Het gaat om een
ontlasting van het bedrijfsleven voor
degenen die recht hebben op een
uitkering, zoals de commissie zich
dat voorstelt. Dan is er geen relatie
meer tussen de werknemer en de
werkgever, dus is ook er geen enkele
reden om de sociale partners daarbij
te betrekken. Sterker nog, omdat een
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strenge bewaking op dat punt nodig
is, is er een onafhankelijk toezicht en
is er ook een onafhankelijk
uitvoeringsorgaan. Dit sluit aan bij
de redenering van collega Wolters
inzake de betrokkenheid. Omgekeerd
is het voor de Werkloosheidswet nu
juist volop nodig, maar op een heel
ander niveau, eerder op het
regionale niveau dan op het centrale
niveau. Op het regionale niveau
wordt vorm gegeven aan het
arbeidsmarktbeleid. Het is dringend
nodig dat sociale partners daarbij
betrokken zijn. Ais wij willen dat een
werkloze snel terug komt op de
arbeidsmarkt, is er
arbeidsvoorzieningsbeleid nodig. Dat
hebben wij in handen gegeven van
sociale partners en van de lokale
overheden. Dus daar moet de
aansluiting bij gezocht worden.

Dan kom ik op de fasering van het
geheel. Dat kan per wet gedaan
worden, gericht op het einddoel dat
de commissie voor ogen heeft
gehouden en dat nadrukkelijk niet de
"grand design" is, zoals sommigen
vonden. Dat zou namelijk inhouden
dat het een grand design is met het
kenmerk van een blauwdruk. Het is
echter wel een perspectief waarnaar
gestreefd kan worden. Vervolgens
zou per wet de fasering aangebracht
kunnen worden.

In dat licht is de opmerking
interessant die is gemaakt in het
kader van de veranderings–
bevoegdheid. De heer Schutte
noemde in dit verband de regerings–
commissaris. Ook kan gedacht
worden aan een commissariaat voor
de sociale zekerheid dat met die taak
belast is. Er kunnen ook andere
instrumentele voorzieningen bedacht
worden. Ons ging het erom dat het
departement in politieke zin - op het
niveau van ministers en staatssecre–
tarissen - de volle verantwoordelijk–
heid blijft dragen, maar dat er geen
sprake meer moet zijn van ambtelijke
ondersteuning. Dat is geen verwijt
aan de ambtenaren. Het leek ons
echter met het oog op de geschiede–
nis niet wijs om die extra last bij het
departement neer te leggen. Gedacht
kan worden aan een apart instituut
van tijdelijke aard voor een periode
waarin de veranderingen teweegge^
bracht moeten worden. Er mag
namelijk geen misverstand ontstaan.
Wetgeving is een zaak die regering
en Kamer aangaat. Echter, het
transformeren van de uitvoerings–
organisatie naar het regionale
concept dat de commissie voorstaat,

vraagt een nauw overwogen
strategie. Het gaat immers om een
sector waarin zo'n 20.000 mensen
actief zijn. Je kunt dan niet zomaar
zeggen: alles gaat anders worden; er
wordt geprivatiseerd en zoek het zelf
maar uit. Dan wordt het een janboel.
Er zal een plan van aanpak moeten
komen onder politieke verantwoorde–
lijkheid. Zo'n plan moet in de Kamer
bediscussieerd worden. Als daar een
commitment uit voortvloeit, moet
eraan gewerkt kunnen worden in een
redelijke mate van onafhankelijkheid,
want het zal het nodige met zich
brengen om op die eindsituatie uit te
komen. Dat is de opvatting van de
zijde van de commissie op dit punt.
Die is niet nieuw. Ik hoop dat ik
hiermee in voldoende mate ben
ingegaan op de gestelde vragen en
de gemaakte opmerkingen.

De voorzitter: Van de zijde van de
Kamer is er behoefte aan het houden
van een zeer korte tweede termijn,
waarbij alleen de heer Van der Vlies
het woord zal voeren.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Namens alle woordvoer–
ders in eerste termijn van de zijde
van de Kamer wil ik de voorzitter van
de parlementaire enquêtecommissie,
collega Buurmeijer, dankzeggen voor
zijn beantwoording. lemand die de
Kamer vanuit vak K, met welke
bevoegdheid of vanuit welke positie
ook, toespreekt, hoeft niet iedereen
tot in elk opzicht te overtuigen om
toch respect af te dwingen. Ik had
vanmiddag de gedachte dat er ten
minste één moment was waarop de
voorzitter niet in staat was iedereen
van alles te overtuigen. Dit heeft
echter het respect waarmee wij zijn
beantwoording hebben aangehoord,
niet gereduceerd.

Voorzitter! De beantwoording van
de zijde van de voorzitter van de
enquêtecommissie kenmerkte zich
door deskundigheid en een
minutieus ingaan op de ingebrachte
opmerkingen en gestelde vragen.
Een en ander verdient een duidelijk
compliment en de hele commissie
mag hier, wat ons betreft, in delen.

Voorzitter! De woordvoerders
hebben zich afgevraagd hoe het
debat moet worden voortgezet. Naar
hun oordeel is het het beste en ook
logisch dat dit gebeurt in een
gedachtenwisseling met de regering,
waarin volgende week is voorzien. Al

heel snel immers - dat bleek ook wel
in de loop van deze dag - wordt het
een politiek debat en dit kan beter
met de regering dan met een
commissie uit de Kamer worden
gevoerd.

Voorzitter! Teneinde voor dit
moment een duidelijke markering te
plaatsen in de richting van de
parlementaire enquêtecommissie en
het rapport dat deze commissie
uitbracht, vandaag verdedigde en
waar nodig nog toelichtte, heb ik de
eer namens de woordvoerders de
volgende motie aan de Kamer te
mogen voorleggen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gezien de opdracht die de Kamer de
parlementaire enquêtecommissie
heeft verstrekt;

van oordeel, dat de commissie haar
opdracht naar behoren heeft vervuld;

spreekt daarvoor haar waardering
uit;

acht het rapport van de commissie
en de daarin opgenomen conclusies
en aanbevelingen bouwstenen voor
de gedachtenwisseling met de
regering,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Van der
Vlies, Leijnse, Wolters, Linschoten,
Leerling, Groenman, Brouwer en
Schutte.

Zij krijgt nr. 15 (22730).

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Over deze motie zal
dinsdag worden gestemd.

Sluiting 15.13 uur

Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:

1. drie koninklijke boodschappen, ten
geleide van de volgende voorstellen
van (rijks)wet:

Vermindering van af te dragen
loonbelasting bij loon voor speur– en
ontwikkelingswerk (Wet bevordering
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Lijst van ingekomen stukken

speur– en ontwikkelingswerk)
(23477);

Wijziging van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964, de Wet op
de loonbelasting 1964 en de
Coördinatiewet Sociale Verzekering
(regelingen met betrekking tot aftrek
en belastingvrije vergoeding van
kosten van kinderopvang) (23483);

Nieuwe regels inzake de financiële
betrekkingen met het buitenland
(Wet financiële betrekkingen
buitenland 1994) (23484).

Deze koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al
gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:
twee, van de minister van

Buitenlandse Zaken, te weten:
een, over de ontmoeting met
PLO-voorzitter Arafat op 20 oktober
1993 (23432, nr. 2);
een, over een briefwisseling tussen
de Regering van het Koninkrijk der
Nederlanden en de Regering van de
Republiek Venezuela inzake het
omzetten in een verdrag van het
Memorandum van Overeenstemming
van 29 juni 1991 inzake luchtdiensten
tussen en via de Nederlandse
Antillen en de Republiek Venezuela
(23481, R1491);

een, van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, over de
actuele situatie in de katoenindustrie
in Tanzania (23400-V, nr. 18);

een, van de minister van
Binnenlandse Zaken, over de
surveillant van politie (23401, nr. 3);

twee, van de staatssecretaris van
Financiën, te weten:
een, ten geleide van het materieel–
projectenoverzicht 1994 (23400-X, nr.
8);
een, over het kabinetsstandpunt over
de motie-De Korte/Van Rey inzake
heroverweging van het wetsvoorstel
Heffings– en invorderingsrente
(23411, nr. 4);

een, van de minister van
Onderwijs en Wetenschappen, over
het onderwijs aan blinde en
slechtziende leerlingen (21860, nr.
28);

een, van de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen, ten
geleide van het ontwerp van het
Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan
1994-1998 (23482);

een, van de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, ten
geleide van het rapport
"Methodologie voor de harmonisatie

van Europese statistieken inzake
arbeidsongevallen" (23253, nr. 7);

een, van de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, over de
instelling van een sector–
overstijgende Raad van advies inzake
het communicatie– en informatie–
beleid (22602, nr. 28);

een, van de vaste Commissies
voor justitie en voor EG-zaken, over
de ontwerp-besluiten van het
Uitvoerend Comité in het kader van
het Akkoord van Schengen (19326,
nr. 79).

Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;

3. een brief van de staatssecretaris
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, ten geleide van het
ontwerp-besluit tot wijziging van het
Aanduidingsbesluit tabaksprodukten.

De voorzitter stelt voor, deze brief
door te zenden aan de betrokken
commissie ter afdoening en niet te
drukken.
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