
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 1993-1994 Nr. 155b

23427 Regels tot aanwijzing van een rechtspersoon die
tegen een maximum-premie aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbiedt
aan werknemers met een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico (Wet
medefinanciering aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ontvangen 10 december 1993

De leden van de CDA-fractie hadden kennisgenomen van de motivering
die de regering aan het wetsvoorstel ten grondslag heeft gelegd, namelijk
het mogelijk maken van een initiatief van de markt terzake van aanvul–
lende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ten behoeve van moeilijk
verzekerbare risico's. Deze leden wezen er op dat de regering zich, naar zij
zelf te kennen gaf, van verdere regelgeving zou onthouden. Deze leden
vroegen hoe deze mede-financieringsplicht van de pensioenfondsen valt
te rijmen met het feit dat het een initiatief van de markt is. Zij vroegen
naar het overleg met de verzekeraars en pensioenfondsen over de
uitbreiding van de kring van verzekerden met de vrijwillig
WAO-verzekerden en hoe het is gesteld met de loyale medewerking door
pensioenfondsen en verzekeraars na de totstandkoming van het onder–
havige wetsvoorstel. Voorts wensten deze leden nader geïnformeerd te
worden over de voorlichting met betrekking tot dit wetsvoorstel. Zij
vroegen zich af of er voldoende gebruik gemaakt was van de mogelijk–
heden die radio en televisie bieden, en vroegen of er sprake is geweest
van een bewust terughoudend beleid. Zij ontvingen graag een overzicht
van de ondernomen activiteiten.

Terecht merken de leden van de CDA-fractie op dat het een initiatief van
de markt zelf is. Dit initiatief dient met zo min mogelijk overheids–
bemoeienis gepaard te gaan. Daarbij mag niet uit het oog worden
verloren dat dit initiatief niet spontaan is ontstaan, maar op verzoek van
de overheid. De marktpartijen hebben zich tot dit initiatief bereid verklaard
indien de overheid de belemmermg, waardoor het initiatief niet spontaan
kon ontstaan, weg zou nemen. Deze belemmering vloeit voort uit het
tekort dat ontstaat bij de verzekeraar indien personen met een sterk
verhoogd risico tegen maatschappelijk aanvaardbare premies worden
verzekerd. De toezegging van de overheid hield dan ook in dat zij, indien
er een initiatief in markt zou ontstaan, zou zorgdragen voor het dekken
van de financiële tekorten. De kern van het wetsvoorstel is daarop gericht.
De overheidsbemoeienis in de vorm van de gedwongen
mede-financiering door de pensioenfondsen is dan ook niet strijdig met
het initiatief van de markt maar maakt dit initiatief juist mogelijk.
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Over het amendement met betrekking tot vrijwillig WAO-verzekerden is
geen overleg gevoerd met de pensioenfondsen en de verzekeraars. Van
beide partijen waren de standpunten bekend, men vondt dat het
amendement niet aangenomen moest worden. Het amendement is door
de regering dan ook ontraden. Nu het amendement toch is aangenomen
hebben de verzekeraars niettemin besloten hun initiatief voort te zetten.
Na de totstandkoming van het wetsvoorstel zal de medewerking van de
pensioenfondsen en verzekeraars gegarandeerd zijn. Deze waarborgen
zijn in het wetsvoorstel terug te vinden. Dat deze medewerking wat betreft
de pensioenfondsen niet van harte gaat is genoegzaam bekend. Er is
echter geen enkele reden om aan te nemen dat zij, indien de wet eenmaal
van kracht is, zich aan hun wettelijke plichten zouden onttrekken.

Voor wat betreft de beantwoording van de vragen van de leden van de
fractie van het CDA over de voorlichting zij verwezen naar de beant–
woording van de vragen van de fractie van de PvdA op dit punt.

De leden van de fractie van de PvdA waren van mening dat het
voorliggende wetsvoorstel in hoofdlijnen een adequate vertaling inhoudt
van de toezeggingen van het kabinet aan het einde van het WAO-debat in
de Eerste Kamer op 6 juli 1993. Zij waren gefrappeerd door de discre–
pantie tussen de eerdere tentatieve raming door de Verzekeringskamer
over de omvang van de doelgroep en het aantal geregistreerde
gegadigden. Zij vroegen zich af welke factoren als verklaring kunnen
worden aangevoerd voor het grote verschil in het aantal aanmeldingen en
de schatting van 17 000 potentiële aanmeldingen.

Volgens opgave van de verzekeraars zijn er momenteel ruim 1 500
aanmeldingen doorgestuurd naar de verzekeraar in oprichting. Daarnaast
ligt er nog een onbekend aantal aanmeldingen bij de verzekeraars die nog
moeten worden verwerkt alvorens ze doorgestuurd kunnen worden. Dit is
beduidend minder dan de destijds gemaakte tentatieve schatting door de
Verzekeringskamer van 17 000 personen. Er moet in dit verband op
worden gewezen dat bij de presentatie van het getal van 17 000 steeds is
gemeld dat er niet te veel waarde aan mag worden gehecht. Het getal van
17 000 was een benadering van het aantal potentiële gerechtigden op de
bijzondere verzekering. Eén van de voornaamste oorzaken dat het aantal
meldingen lager ligt dan volgens de tentatieve berekening van de
Verzekeringskamer, zou kunnen zijn dat het aantal werknemers dat onder
een collectieve verzekering valt uiteindelijk hoger ligt dan men juni kon
vermoeden. Uit recente cijfers van de Vereniging voor Bedrijfspensioen–
fondsen blijkt bijvoorbeeld dat voor meer dan 97% van het totaal aantal
deelnemers (inclusief het ABP) het WAO-gat gerepareerd is. In absolute
getallen betreft het hier zo'n 3,3 miljoen werknemers. Uit cijfers van de
Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden blijkt dat bij de grotere cao's, die
in totaal 85% van het aantal werkenden (exclusief de overheid) dekken, in
80% van de cao's het WAO-gat is gerepareerd. Tussen beide cijfers zit een
belangrijke overlap, toch kan worden gesteld dat voor zeker bijna 4
miljoen werknemers het WAO-gat is gerepareerd. Al met al mag geconclu–
deerd worden dat veel mensen met een verhoogd risico hun WAO-gat
hebben gedicht door deelname aan de collectieve regeling van de
werkgever. Voorts is in de berekening van de Verzekeringskamer geen
rekening gehouden met factoren als leeftijd en inkomen, terwijl groepen
werknemers boven een bepaalde leeftijd of met een inkomen onder een
bepaalde grens geen of een beperkt WAO-gat hebben en zich dus ook niet
aanvullend hoeven te verzekeren of willen verzekeren. Tot slot kan er
worden gewezen op het feit dat niet iedereen behoefte heeft aan een
aanvullende verzekering.

Vrijwel alle fracties hadden vragen en opmerkingen over de voorlichting
over het wetsvoorstel. De leden van de CDA-fractie vroegen of er sprake is
geweest van een bewust terughoudend beleid en ontvingen graag een
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overzicht van de ondernomen activiteiten. De leden van de PvdA-fractie
vestigden de aandacht op de manier waarop de werklozen in de
voorlichtingscampagne zijn benaderd. Deze leden vermoedden dat de
voorlichting over voor velen niet zo duidelijke knelpunten nogal wat
potentiële gegadigden weerhouden zullen hebben van aanmelding. Met
name wezen zij op de positie van WW-gerechtigden en drongen aan op
uitstel van de uiterste meldingsdatum voor deze groep personen tot 15
januari. De leden van de D66-fractie wezen op een gebrekkige voorlichting
en vroegen wat wordt gedaan om de situatie te verbeteren. Zij stelden
vragen met betrekking tot de voorlichting door de ziekenfondsen en over
de formulieren die de mensen toegezonden krijgen.

Alvorens op de afzonderlijke vragen en opmerkingen in te gaan wil ik
eerst een overzicht geven van de voorlichtingsactiviteiten die door het
departement van SZW, grotendeels in samenwerking met de verzekeraars,
zijn ondernomen.

- In de brochure «De WAO hoeft geen eindstation te zijn» is een
paragraaf over het wetsvoorstel MAAV opgenomen. Van deze brochure
zijn 270 000 exemplaren verspreid via postkantoren en bibliotheken.
Daarnaast zijn 63 000 exemplaren op aanvraag toegezonden.

- In de landelijke en regionale dagbladen, met in totaal een betaalde
oplage van 4,6 miljoen, is vier maal een advertentie geplaatst.

- Op de radiozenders 1, 2, 3 en 5 is in totaal 65 maal een postbus 51
spot uitgezonden waarin voorlichting over het wetsvoorstel MAAV werd
gegeven.

- Door het Verbond van Verzekeraars is een 06-informatienummer
geopend waarop ruim 30 000 telefoongesprekken zijn gevoerd.

Naast deze activiteiten is er relatief veel publiciteit in de nieuwsmedia
geweest.

Gezien de bovenstaande activiteiten kan niet worden volgehouden dat
er sprake is geweest van een onvoldoende voorlichting. Van de zijde van
de overheid en het Verbond van Verzekeraars is ons inziens een
voldoende inspanning geleverd om de mensen attent te maken op de
mogelijkheid zich aan te melden bij een verzekeraar. Het achterblijven van
het aantal aanmeldingen bij de, overigens tentatieve, schatting van de
Verzekeringskamer kan dan ook niet worden geweten aan de voorlichting.
De vraag van de leden van de CDA-fractie of er sprake is geweest van een
bewust terughoudend beleid, moet dan ook ontkennend worden
beantwoord.

De stelling van de leden van de PvdA-fractie dat als gevolg van de
knelpunten in de voorlichting nogal wat potentiële gegadigden zijn
weerhouden van een aanmelding wordt door ons niet gedeeld.
Integendeel, bij het 06-infonummer zijn vele telefoontjes binnengekomen
van mensen die meenden dat zij een aanvullende verzekering nodig
hadden maar bij wie bleek dat daarin reeds voorzien was.

De leden van de fractie van de PvdA wezen eveneens op de positie van
de werklozen in de voorlichtingscampagne. De werkloze met een
verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid wordt, indien hij verplicht
WAO-verzekerd is, toegelaten tot de op te richten verzekeringsmaat–
schappij. In de voorlichting is zoals bij alle voorlichtingscampagnes de
gebruikelijke spanning tussen eenvoud en helderheid aan de ene kant en
volledigheid aan de andere kant aan de orde geweest. Het feit dat een
advertentietekst kort en bondig moet zijn leidt er toe dat op dat punt van
de (juridische) volledigheid concessies worden gedaan. Dit is ook gebeurd
bij het schrijven van de advertentietekst waarin de mensen attent worden
gemaakt op de mogelijkheid zich aan te melden. De kortheid en
bondigheid hebben wellicht op dit punt enige afbreuk gedaan aan de
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volledigheid. Bij de hierboven vermelde overige voorlichtingsactiviteiten
is deze echter niet opgetreden.

De leden van de PvdA-fractie waren van mening dat de advertentietekst
aanleiding is om de uiterste aanmeldingsdatum voor de
WW-gerechtigden te verlengen tot 15 januari 1994. Dit is ons inziens niet
nodig en overigens ook niet mogelijk. Het is niet nodig omdat de ervaring
uitwijst dat de vele mensen niet hebben geschroomd om te bellen voor
informatie over het WAO-gat wanneer men maar een geringste
vermoeden had dat deze regeling op hen van toepassing zou kunnen zijn.
Tevens is in de instructie die door het Verbond van Verzekeraars aan de
verzekeraars is toegezonden, duidelijk vermeld dat WW-gerechtigden tot
de aan te wijzen rechtspersoon moeten worden toegelaten. Dit betekent
dat zowel bij de 06-infotelefoon als bij informatie bij de verzekeraars de
WW-gerechtigden op de juiste wijze zijn geïnformeerd. Onder de
aanmeldingen zitten dan ook wel degelijk werkloze werknemers. Het
verschuiven van de uiterste aanmeldingsdatum voor deze groep is ook
niet mogelijk omdat het wetsvoorstel niet voorziet in de mogelijkheid de
aanmeldingsdatum te verschuiven. Dit zou alleen kunnen met behulp van
een novelle hetgeen een grote vertraging van de behandeling van het
wetsvoorstel met zich meebrengt. Tot slot moet er op worden gewezen
dat het verschuiven van de uiterste aanmeldingsdatum voor deze groep
werknemers een aantasting is van de voorwaarden waaronder de
verzekeraars bereid zijn het initiatief tot het oprichten van een verzekeraar
voor de mensen met een verhoogd risico op te starten. Een verschuiving
van de datum zou wel eens kunnen leiden tot het geheel achterwege
blijven van dit initiatief.

In verband met de opmerkingen van de leden van de fractie van D66
over de onbekendheid bij de ziekenfondsen met onderhavige regeling zij
opgemerkt dat het feit dat de ziekenfondsen geen inlichtingen kunnen
verschaffen op zich geen verbazing behoeft te wekken. De ziekenfondsen
hebben namelijk geen enkele relatie met de verzekering tegen arbeidson–
geschiktheid. Wij kunnen ook niet goed inzien waarom de ziekenfondsen
bij de voorlichting van dit wetsvoorstel een rol zouden moeten spelen. De
ziekenfondsen hebben zowel wat betreft de uitvoering, het wetsvoorstel
zelf, het initiatief van de verzekeraars en de WAO geen enkele taak. De
formulieren die de mensen toegezonden krijgen zijn de gebruikelijke
formulieren die men ontvangt als men een arbeidsongeschiktheidsverze–
kering bij een particuliere verzekeringsmaatschappij wil afsluiten. De
verantwoordelijkheid van de overheid beperkt zich overigens tot het
voorlichten over de mogelijkheid zich aan te melden. De procedure die de
verzekeraar opzet met betrekking tot het afhandelen van de aanmelding
en het vervaardigen van de polis behoort geheel tot de verantwoorde–
lijkheid van de verzekeraars.

De leden van de fractie van de PvdA constateerden dat dit wetsvoorstel
tegemoet komt aan problemen in de overgangsfase. Zij constateerden
voor de structurele fase daarna bij het kabinet een groot vertrouwen in het
zelforganiserend vermogen van de markt om via solidariteitsregelingen
ook mensen met een verhoogd risico mee te verzekeren. Zij deelden
daarbij de mening van het kabinet dat het gaat om een niet omvangrijk en
in principe verzekeringstechnisch gemakkelijk op te lossen probleem,
maar stelden ten principale geen verschil te zien tussen de problematiek
in de overgangsfase en in de structurele fase. Deze leden wensten te
vernemen waarop het kabinet zijn veronderstelling baseert dat de
problematiek in de structurele fase van een andere orde is dan in de
overgangsfase. Voorts wensten deze leden te vernemen wat de stand van
zaken is met betrekking tot de aangekondigde vervolggesprekken met de
verzekeraars over de opvang van de groep van moeilijk verzekerbare
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personen en wilden zij dat de Kamer van de resultaten hiervan op de
hoogte zal worden gehouden.

Allereerst een opmerking over het vertrouwen in het zelforganiserend
vermogen van de markt. Dit vertrouwen is niet alleen gebaseerd op
vertrouwen in de goede bedoelingen van betrokkenen. Tevens speelt
hierbij mee dat in de markt een aantal partijen actief is dat niet alleen de
mogelijkheid, maar er ook belang bij heeft om ook voor moeilijk verze–
kerbare risico's een passende verzekering te bewerkstelligen. Het is in het
voordeel van een werkgever als zijn werknemers hun werkzaamheden
onder goede omstandigheden verrichten, met een verzekering die
tegemoet komt aan hun individuele wensen. Werknemersorganisaties
hebben tot doel om voor de belangen van werknemers op te komen,
zowel collectief als individueel en naarmate zij dit beter doen zal ook hun
ledental toenemen. Ook verzekeraars hebben belang bij het verzekeren
van moeilijk verzekerbare risico's. Aanvullende verzekeringen zijn voor
verzekeringsmaatschappijen een aantrekkelijke markt, en waar particuliere
verzekeringsmaatschappijen in de toekomst wellicht een grotere rol zullen
gaan spelen in relatie tot de sociale zekerheid, zullen zij niet alleen richting
politiek, maar ook naar de burger toe moeten aantonen dat zij goed met
de hen toevertrouwde belangen om kunnen gaan. Het is deze combinatie
van factoren die maakt dat het kabinet meent vertrouwen te kunnen
hebben in het zelforganiserend vermogen van het bedrijfsleven.

Wat betreft het onderscheid tussen de structurele en de overgangsfase
ligt het verschil daarin dat mensen met een sterk verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico die zich in de overgangsfase bevinden, in
mindere mate in de gelegenheid zijn geweest op de wijzigingen in het
kader van de WAO in te spelen. Voor nieuwe toetreders op de arbeids–
markt en personen die in de toekomst van betrekking veranderen geldt
dat zij wèl de mogelijkheid hebben een aantal afwegingen te maken met
betrekking tot de vraag in hoeverre het voor hen voordelig is een
aanvullende verzekering af te sluiten. Vanzelfsprekend is dit geen
eenvoudige afweging, doch betrokkenen zijn in de gelegenheid, rekening
houdend met hun inkomsten en vooruitzichten, bepaalde weloverwogen
keuzes te maken, waartoe personen die onder de overgangsregeling
vallen minder in staat waren. Bij het verschil tussen overgangs– en
structurele gevallen gaat het dus niet zozeer om hun gezondheidstoestand
(die is immers vergelijkbaar), maar om de mogelijkheid om met de
nieuwe wettelijke situatie rekening te houden. Marktwerking impliceert
een keuzevrijheid voor betrokkenen, en die keuzevrijheid hadden de
overgangsgevallen in mindere mate.

De vervolggesprekken met de verzekeraars hebben nog niet plaatsge–
vonden. Begin volgend jaar zal er een bespreking met het Verbond van
Verzekeraars worden geëntameerd, waarin zowel de stand van zaken met
betrekking tot dit wetsvoorstel, als ook het vervolgtraject voor structurele
gevallen aan de orde zullen komen. Overigens dient men deze bespreking
ook te zien in het bredere kader van de rol van verzekeraars ten opzichte
van de sociale verzekeringen in de toekomst. Voor wat betreft de
ontwikkelingen van één en ander zal de Kamer vanzelfsprekend op de
hoogte gehouden worden.

De leden van de fractie van D66 wezen op het merkwaardige fenomeen
dat de voorwaarden in de wet door verzekeraars waren vastgelegd,
hetgeen aan de leden van de Tweede Kamer materieel geen recht van
amendement meer zou laten. Deze leden vroegen of deze gang van zaken
gezien moet worden als een unieke aangelegenheid, of in de toekomst
meer markt-ondersteunende wetgeving te verwachten valt, en of dit als
een wenselijke ontwikkeling gezien moet worden. Voorts vroegen deze
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leden of het niet de voorkeur geniet op dit type ontwikkelingen te
anticiperen, zodat de kans op verrassingen, zoals in dit geval kleiner is.

Wat betreft de vraag of dit wetsvoorstel als een unieke aangelegenheid
gezien moet worden, zij opgemerkt dat het natuurlijk niet mogelijk is te
voorzien welk soort wetsvoorstellen in de toekomst nog ingediend zullen
gaan worden. Op zich heeft het kabinet geen principiële bezwaren tegen
marktondersteunende wetgeving. Zuiver privaatrechtelijk of publiekrech–
telijke regelingen verdienen uit juridisch oogpunt de voorkeur, maar in de
praktijk kan het noodzakelijk zijn dat een bepaalde regeling zowel
elementen van het één als elementen van het ander krijgt. Wel is uit de
gang van zaken bij dit wetsvoorstel duidelijk geworden dat een overgang
van collectieve naar marktsector meer problemen met zich brengt dan
eerder voorzien kon worden. Met name geldt dit voor de overgangs–
problematiek. Bij toekomstige wetgeving zal meer aandacht geschonken
moeten worden aan de samenloop van private en collectieve regelingen
en de overgang van collectiviteit naar markt. Het geniet inderdaad de
voorkeur om op dittype ontwikkelingen te anticiperen.

De leden van de fractie van D66 wilden vernemen of de verzekeraars
achteraf geconfronteerd zijn met de uitbreiding van de doelgroep met
vrijwillig verzekerden, en wat de consequenties daarvan zijn. Ook het lid
van de fractie van het GPV stelde deze materie aan de orde en vroeg of
het initiatief van de verzekeraars nog altijd bestaat nu de wettelijke
fundering niet meer aansluit bij het aanvankelijk voornemen.

Zoals reeds bij de beantwoording van de vragen van de fractie van het
CDA werd gemeld, is over het amendement met betrekking tot de
vrijwillig verzekerden geen overleg gevoerd met pensioenfondsen en
verzekeraars. De verzekeraars hebben na beraad in eigen kring besloten
het initiatief tot de oprichting van een verzekeraar voor personen met een
verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid voort te zetten. Samen met hen
wordt momenteel gewerkt aan een gerichte voorlichting aan deze groep
om hen te attenderen op de mogelijkheid zich voor 15 januari 1994 aan te
melden.

Voor wat betreft de vragen van de leden van de fractie van D66 over de
in hun oordeel gebrekkige voorlichting en de positie van de ziekenfondsen
in dit kader, willen wij verwijzen naar de beantwoording van de vragen
van de fractie van de PvdA terzake.

De leden van de fractie van D66 vroegen in hoeverre personen uit de
doelgroep van dit wetsvoorstel ook in de toekomst in staat zullen blijven
de hoge premie voor de onderhavige verzekering te voldoen. Vervallen zij
tot de bijstand of de WW dan kunnen deze personen volgens deze leden
de premie voor de verzekering niet meer voldoen.

In het systeem van de aanvullende verzekeringen, zoals in het kader van
dit wetsvoorstel aan de orde, is de te betalen premie afhankelijk van de
grootte van het mogelijke WAO-gat. Er ligt een directe relatie tussen de
hoogte van het loon en de te betalen premie. Mensen met een hoog
inkomen zullen een groot WAO-gat hebben, maar dus ook beter in staat
zijn de hieraan gerelateerde hoge premie te betalen. Bij een laag inkomen,
bijvoorbeeld op bijstandsniveau, is er geen WAO-gat, en doet het
probleem van de premiebetaling zich niet voor. Derhalve zullen zich alleen
bij een plotselinge inkomensteruggang problemen kunnen voordoen,
indien met deze eventualiteit in de contractuele sfeer geen rekening is
gehouden. Het is echter aan contractspartijen hiervoor een oplossing te
vinden.
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De leden van de fractie van D66 vroegen wat de rechtvaardiging is voor
het uitsluiten van de onderhavige regeling van nieuwkomers op de
arbeidsmarkt die een handicap hebben.

Vooropgesteld zij dat het kabinet het bestaande WAO-niveau nog steeds
voldoende acht. Eén van de consequenties van de wetgeving terzake van
hetterugdringen van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
is dat werknemers in de toekomst een grotere eigen verantwoordelijkheid
zullen krijgen voor eventuele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverze–
keringen. Ook bij de beantwoording van de vragen van de leden van de
fractie van de PvdA is dit reeds aan de orde geweest. Deze grotere
verantwoordelijkheid geldt zowel voor de nieuwe toetreders tot de
arbeidsmarkt als ook voor degenen die van betrekking veranderen. Het
kabinet heeft er vertrouwen in dat de markt een oplossing zal kunnen
bieden voor eventuele problemen die zich daarbij kunnen voordoen, ook
voor personen met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico. De eigen
verantwoordelijkheid is hierbij de hoofdregel. Deze regeling is hierop een
uitzondering die daardoor gerechtvaardigd wordt dat er een groep
personen bleek te bestaan die thans WAO-verzekerd is en die in de
overgangssituatie niet goed verzekerd kon worden, omdat de betrokken
personen niet goed konden inspelen op de wijzigingen van de potentiële
aanspraken op de WAO. Voor nieuwe toetreders gelden deze beperkingen
in veel mindere mate.

Het lid van de GPV-fractie vroeg naar de consequenties van het
amendement Leijnse voor het voortbestaan van het initiatief van de
verzekeraars. Een tweede vraag betrof artikel 2, onder a, van het
wetsvoorstel, in dit artikel worden een groot aantal categorieën
werknemers uitgesloten van deze regeling. Voor welke categorieën van
werknemers is het denkbaar dat zij worden uitgesloten van de
MAAV-verzekering?

Voor de beantwoording van de vraag naar de consequenties van het
amendement Leijnse zij verwezen naar de beantwoording van de vragen
van de fractie van D66. Met betrekking tot de categorieën werknemers die
zijn uitgesloten van de regeling willen wij het volgende opmerken. Het is
moeilijk aan te geven welke categorieën van werknemers op grond van
artikel 2, onder a worden uitgesloten. Het is mogelijk dat in incidentele
gevallen, de werkgever niet bereid is geweest om een werknemer mee te
nemen in zijn collectieve regeling. In dat geval kan de betreffende
werknemer niet deelnemen aan de MAAV-verzekering ook al is er sprake
van een verhoogd risico. De werkgever dient immers zijn eigen verant–
woordelijkheid óókvoor deze werknemerte nemen. Het zal eveneens
voorgekomen zijn dat uitzendkrachten of mensen met een tijdelijk
dienstverband niet in de collectieve regeling van de werkgever worden
meegenomen. Deze categorieën konden dan niet bij de MAAV-verzekeraar
terecht.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage

De Minister van Financiën,
W. Kok
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