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VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID1

Vastgesteld 10 december 1993

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende opmerkingen en vragen.

Met belangstelling hadden de leden van de CDA-fractie kennis–
genomen van het wetsvoorstel. Met name had deze fractie kennis–
genomen van de motivering die de regering aan het wetsvoorstel ten
grondslag heeft gelegd, nl. het mogelijk maken van het initiatief van de
marktterzake van aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ten
behoeve van moeilijk verzekerbare arbeidsongeschiktheidsrisico's. Het
initiatief van de markt betreft het initiatief van de verzekeraars. De
regering zou zich, naar zij zelf uitdrukkelijk te kennen gaf, van verdere
inhoudelijke regelgeving onthouden.

Hoe valt hiermee te rijmen dat door het voorliggende wetsvoorstel
pensioenfondsen - tegen hun zin? - worden gedwongen deel te nemen
aan de mede-financiering? Voorts is de kring van gerechtigden, buiten de
inhoud en bedoeling van het initiatief van de verzekeraars, uitgebreid met
de vrijwillig verzekerden-WAO. Heeft hierover tijdig van te voren overleg
plaats gehad met de verzekeraars en pensioenfondsen?

Hoe is het gesteld met de bereidheid tot een loyale medewerking door
pensioenfondsen resp. verzekeraars na de totstandkoming van het
onderhavige wetsvoorstel?

Deze leden hadden de indruk dat de afdeling Voorlichting van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de verzekeraars
geen optimaal gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheden die met
name radio en tv-programma's bieden. Het is toch bekend, dat dergelijke
informatie-kanalen een veel grotere «impact» hebben.

Is er sprake geweest van een bewust terughoudend beleid?
Graag ontvingen deze leden een overzicht van de ondernomen

activiteiten.

De leden van de PvdA-fractie waren van mening dat het voorliggende
wetsvoorstel in hoofdlijnen een adequate vertaling inhoudt van de
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toezeggingen van het kabinet aan het einde van het WAO-debat in de
Eerste Kamer op 6 juli 1993.

Zij waren gefrappeerd door de discrepantie tussen de eerdere tentatieve
raming door de Verzekeringskamer over de omvang van de doelgroep (ca.
17 000) en het tot dusver geregistreerde aantal gegadigden (1000 a 2000,
volgens de directeur van het Verbond van Verzekeraars in het
NOS-journaal van 1 december jl.).

De leden van de PvdA-fractie konden voor dit forse verschil drie
mogelijke verklaringen bedenken:

a. het aantal werknemers, vallend onder een collectieve reparatie met
het «WAO-gat», is groter dan destijds verondersteld;

b. de categorieën WAO-verzekerden met sterk verhoogd a.o.-risico
behoren in disproportionele mate tot de lagere inkomensgroepen met
geen of een zeer klein WAO-gat;

c. na alle eerder ontstane consternatie en verwarring is de voorlichting
in oktober en november toch onvoldoende geweest en/of de uiterste
aanmeldingstermijn tekort bemeten.

De leden van de PvdA-fractie waren niet in staat om het afzonderlijk
aandeel van deze drie, huns inziens plausibele factoren nader te
benoemen. Voorzover het kabinet, vanuit de aangekondigde actieve
«monitoringfunctie», inmiddels beschikt over nadere gegevens (bv. over
de «dekkingsgraad» van aanvullende verzekeringen) of over andere
indicaties over het achterblijvend aantal aanmeldingen wilden zij daarover
graag nadere informatie ontvangen.

De leden van de PvdA-fractie vermoedden dat de voorlichting over voor
velen niet zo duidelijke knelpunten (het «wao-gat», wat is dat precies en
wie heeft er mee te maken?), de afbakening van de doelgroep (in de
media sterk versimpeld tot «chronisch zieken»), (aanvankelijke) angst en
consternatie over de premiestelling («vier keer de normale premie», direct
na afloop van genoemd debat enkele dagen toonaangevend in de media)
en de lange afwezigheid van adres, postbus of telefoonnummer van een
alsmaar niet opgericht Waarborgfonds, nogal wat potentiële gegadigden
weerhouden zullen hebben van aanmelding.

Op één punt was de voorlichting wel schrijnend inadequaat, zo
meenden de genoemde leden.

Begin september ontvingen zij een brief van een (ex-)werkneemster/
chronisch zieke, wiertijdelijk arbeidscontract zojuist afgelopen was. Als
WW-gerechtigde had zij zich gewend tot de verzekeringswereld om
informatie over het Waarborgfonds. Zij kreeg overal te horen dat dit
Waarborgfonds slechts open zou staan voor «baanhebbenden» en niet
voor werklozen.

Eerst na publikatie van dit wetsvoorstel, op 30 september 1993, kon de
PvdA-fractie deze briefschrijfster melden dat volgens de voorgestelde
wettekst het Waarborgfonds - onder voorwaarden - openstond voor alle
verplicht WAO-verzekerden, waaronder WW-gerechtigden.

De leden van de PvdA-fractie veronderstelden dat zeer veel
WW-gerechtigden zich niet realiseren dat zij verplicht WAO-verzekerd zijn
en dat op hun WW-uitkering de WAO-premie wordt ingehouden (de
Jaaropgaaf GAK bevat de voor velen ondergrondelijke formulering:
«premie s.v./verev. bijdr.»).

Tot hun ergernis bevatten de officiële perspublikaties van het ministerie
en van het Verbond van Verzekeraars de volgende onzorgvuldige, dus
onjuiste, passage:

«U moet verplicht WAO-verzekerd zijn, dus een vast of tijdelijk dienst–
verband (ook uitzendkrachten) hebben». De leden van de PvdA-fractie
meenden dat op het ministerie en op het Verbond van Verzekeraars de
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gemeenschappelijke verantwoordelijkheid rust om deze fout ruimhartig te
corrigeren.

Nu de Tweede Kamer op de valreep, op 30 november 1993 de vrijwillig
WAO-verzekerden heeft toegevoegd aan de kring van rechthebbenden en
(alleen) voor die groep de aanmeldingstermijn verlengd heeft tot 15
januari 1994, meenden zij dat deze verlengde aanmeldingstermijn
tenminste ook moet gelden voor de WW-gerechtigden, die in de eerdere
voorlichting ten onrechte geëlimineerd werden uit de kring der gerech–
tigden.

Dit zo zijnde, deden zij een beroep op de verantwoordelijke bewinds–
lieden - en over hun hoofden heen op het Verbond van Verzekeraars - die
verlengde aanmeldingstermijn tot 15 januari 1994 maar meteen voor
iedereen te doen gelden, teneinde de verwarring en misverstanden niet
extra te vergroten. Een dergelijke royale uitvoering van toezeggingen en
correctie van een eerdere fout behoeft naar hun indruk niet te wachten op
plenaire behandeling van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

De leden van de PvdA-fractie constateerden voorts dat het voorliggend
wetsvoorstel slechts tegemoet komt aan problemen in de overgangsfase
tussen een overwegend wettelijk gereguleerde WAO-verzekering en een
gedeeltelijk geprivatiseerde regulering. Op zichzelf is dat in overeen–
stemming met de eerderetoezegging aan de Eerste Kamer.

Dit laat uiteraard onverlet dat er na de overgangsfase in principe
dezelfde knelpunten kunnen optreden voor herintreedsters/nieuwe
intreders op de arbeidsmarkt als het gaat om de toegankelijkheid van
aanvullende verzekeringen.

Zij constateerden dat voor die structurele fase het kabinet een groot
vertrouwen uitspreekt in het «zelforganiserend vermogen» van de markt
om via solidariteitsregelingen ook (toekomstige) werknemers met (sterk)
verhoogd a.o.-risico te verzekeren tegen een acceptabele prijs en dat het
kabinet «de markt zal aanspreken» op haar verantwoordelijkheid. De leden
van de PvdA-fractie deelden de mening op zichzelf wel van het kabinet,
dat het hier gaat om een zeker niet omvangrijk en in beginsel
verzekeringstechnisch gemakkelijk op te lossen probleem.

Zij zagen echterten principale geen verschil tussen de problematiek van
de overgangsfase en de problematiek in de structurele fase. In beide
situaties is huns inziens dit qua omvang zeer bescheiden probleem goed
op te lossen, mits alle aanbieders van aanvullende verzekeringen
meewerken aan verevening over een zo breed mogelijk draagvlak van de
«slechte risico's».

Waarop baseert het kabinet zijn veronderstelling dat de problematiek in
de structurele fase van een andere orde zal zijn dan in de overgangsfase?
Kan dit nader toegelicht worden? De leden hadden er kennis van
genomen dat het kabinet over de (restant-)problematiek in de structurele
fase opnieuw overleg zal plegen met de aanbieders van aanvullende
verzekeringen en daarover aan de Staten-Generaal zal rapporteren. Reeds
in de Eerste Kamer zegde de staatssecretaris toe: «Het kabinet blijft
beschikbaar om, in een voortzetting van het gesprek met verzekeraars, te
bezien hoe in de markt ook de laatste relatief kleine groep een fatsoenlijke
aanvullende verzekering kan krijgen» en daarover «niet alleen buiten,
maar ook binnen deze Kamer van gedachten te wisselen».

Deze leden waren bereid om de staatssecretaris op dit punt het
voordeel van de twijfel te gunnen. Zij wilden wel vernemen wanneer deze
vervolggesprekken zullen plaatsvinden en wanneer het kabinet over de
resultaten ervan aan de Staten-Generaal zal rapporteren.

De potentiële problematiek van de toegankeiijkheid van aanvullende
verzekeringen (voor nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt) dient zich
immers reeds aan vanaf 1 december 1993 dan wel 15 januari 1994.
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De leden, behorende tot de fractie van D66 merkten op, dat met dit
wetsvoorstel zich een merkwaardig fenomeen lijktte voltrekken. In de
Tweede Kamer is opgemerkt dat dit wetsvoorstel het gevolg is van het
initiatief genomen door de Eerste Kamer. Voorts bleek bij de behandeling
van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat de Tweede-Kamerleden
materieel gezien geen recht van amendement werd gelaten, omdat de
verzekeraars de voorwaarden neergelegd in de wet als conditio sine que
non hadden gesteld. Deze leden vroegen of de staatssecretaris deze gang
van zaken als een unieke aangelegenheid beschouwt. Of voorziet hij -
gezien de verschuiving van overheidstaken naar de marktsector - in de
naaste toekomst meer van dit soort in zijn bewoordigingen «markt
ondersteunende» wetgeving? Zo ja, acht hij dit een wenselijke ontwik–
keling? Zo neen, waarom niet?

De aan het woord zijnde leden vroegen voorts of het geen voorkeur
verdient op dit type ontwikkelingen te anticiperen, waardoor de regering
minder wordt overvallen door de vanuit de Staten-Generaal gevoelde
noodzaak voor dit type collectieve ondersteuning en de kans op verras–
singen, zoals zich in dit geval hebben voorgedaan, kleiner is.

De leden van de D66-fractie wilden ook gaarne vernemen of de
verzekeraars achteraf geconfronteerd zijn met de uitbreiding. Zo ja, wat
zijn de consequenties ten opzichte van de verzekeraars nu de Tweede
Kamer toch van haar recht van amendement gebruik heeft gemaakt en de
doelgroep heeft uitgebreid met de vrijwillig verzekerden?

Bij de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gewezen
op de gebrekkige voorlichting. Zelfs de ziekenfondsen konden geen
inlichtingen geven en de formulieren, die de mensen toegezonden krijgen,
zijn uitermate ingewikkeld. Wat is/wordt ondernomen om deze situatie te
verbeteren?

De doelgroep bestaat uit mensen, met een verhoogd risico voor
gezondheidsproblemen, die niet vallen onder een collectieve verzekering.
Als deze mensen zich aanmelden, worden zij geconfronteerd met een
hoge premie, die zij voordien niet betaald hebben. Vaak weten zij niet of
zij in staat zijn/blijven om die premie te betalen. Vervallen zij tot de
bijstand of de WW dan lukt dat niet. De leden van de fractie van D66
wilden graag van de staatssecretaris vernemen hoe hij hier tegenover
staat.

Welke is de rechtvaardiging dat nieuwkomers op de arbeidsmarkt die al
jong gehandicapt waren, worden uitgesloten van de werking van dit
wetsvoorstel?

Het lid van de GPV-fractie deelde mee met gemengde gevoelens van
het wetsvoorstel te hebben kennisgenomen.

De via de TBA doorgevoerde wijzigingen in de duur en de hoogte van
arbeidsongeschikheidsuitkeringen hebben maatschappelijke reacties
opgeroepen waardoor de gevolgen ervan voor vrijwel iedereen ongedaan
zijn gemaakt. In deze situatie is het positief te waarderen dat een
voorziening wordt getroffen waardoor een aantal mensen in bijzonder
kwestbare posities ook de mogelijkheid krijgt hun «WAO-gat» te
repareren.

Dit lid constateerde echter dat de voorziening, die door dit wetsvoorstel
een wettelijke basis krijgt, geen oplossing biedt voor alle problemen die
de Eerste Kamer destijds met het wetsvoorstel TBA had. Het blijft zo dat
een werknemer met een voortschrijdende, chronische ziekte een
collectieve verzekering (in een klein bedrijf) voor zichzelf en voor al zijn of
haar collega's enkele malen duurder kan maken. Nieuwkomers op de
arbeidsmarkt, die door een gezondheidsprobleem niet in de gelegenheid
zijn zich aanvullend te verzekeren tegen de gevolgen van arbeidsonge–
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schiktheid, worden met dit wetsvoorstel niet geholpen. En bij verandering
van baan kunnen de problemen voor een werknemer opnieuw ontstaan.

Dit lid wenste de regering nog de volgende vragen ter beantwoording
voorte leggen.

De eerste vraag heeft betrekking op het door de Tweede Kamer
aanvaarde amendement Leijnse. Eigenlijk had de Tweede Kamer in dit
geval nauwelijks de ruimte om te amenderen, omdat - zoals de staatsse–
cretaris zei - het wetsvoorstel een wettelijke ondersteuning was van een
initiatief van de verzekeraars. De vraag is nu of het initiatief van de
verzekeraars nog altijd bestaat, ook nu de wettelijke fundering niet meer
aansluit bij het aanvankelijke voornemen.

De tweede vraag gaat over artikel 2, onder a. Hier wordt bepaald dat
iemand niet in aanmerking komt voor een aanvullende verzekering in het
kader van het onderhavige wetsvoorstel wanneer aan zijn of haar
collega's (via hun werkgever) een aanbieding terzake is gedaan. Voor
welke (categorieën) werknemers is het denkbaar dat zij worden uitge–
sloten van een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering op deze
grond?

Vertrouwende dat bovenstaande vragen tijdig zullen worden beant–
woord, acht de commissie de openbare beraadslaging over het onder–
havige wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Van der Meulen

De wnd. griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen
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