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1. ALGEMEEN

1.1 Algemene beoordeling van de voorstellen

Na kennisneming van de memorie van antwoord heeft de vaste
Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog een aantal
vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. De leden van meerdere fracties
wijzen op de uitvoerige reactie van het kabinet op de inbreng van de
fracties in het voorlopige verslag. Ook het kabinet is van mening dat de
schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel tot nu toe al zeer
uitvoerig is geweest. Veel van de argumenten pro en contra van
bepaalde voorstellen zijn reeds gewisseld.

De voorliggende nota naar aanleiding van het emdverslag beperkt zich
daarom zo veel mogelijk tot hoofdzaken en tot nieuwe elementen. Uit de
vragen en opmerkingen in het eindverslag van de vaste Commissie leidt
het kabinet af dat de leden van een aantal fracties niet zijn overtuigd van
de, door het kabinet in de memorie van antwoord nog eens benadrukte,
noodzaak tot een spoedige integrale invoering van het wetsvoorstel TBA.

De leden van de CDA-fractie kunnen zich de lijn van het kabinet
voorstellen, gezien de ontwikkelingen van het aantal arbeidsongeschikten
en gezien de uiteenzetting van het kabinet in de memorie van antwoord.
Deze leden benadrukken dat de voorgestelde maatregelen moeten
worden bezien in het kader van de gewenste grotere arbeidsparticipatie
in ons land, ook van de groep huidige uitkeringsgerechtigden. Een en
ander vraagt, aldus deze leden, een niet aflatende inspanning van
overheid en sociale partners. Het kabinet onderschrijft deze benadering
ten volle.

De leden van de PvdA-fractie hebben zich, onder verwijzing naar de
uitvoerige memorie van antwoord, in het eindverslag beperkt tot de
hoofdzaken. Een van die hoofdzaken betreft het overgangsrecht, de
bevriezing van lopende uitkeringen. De leden van deze fractie zijn, ook na
kennisneming van de argumenten van het kabinet in de memorie van
antwoord, van mening dat de voorgenomen bevriezing van lopende
uitkeringen beter achterwege kan blijven. Ook de leden van de fracties
van VVD, D66, Groen Links en het lid van de RPF-fractie hebben in het
eindverslag van de vaste Commissie opnieuw aangegeven bezwaar te
hebben tegen deze bevriezing van lopende uitkeringen. De leden van
deze fracties achten de bevriezing een onevenredig zware ingreep in
bestaande rechten. De argumentatie van het kabinet achten deze leden
te weinig steekhoudend om een dergelijke ingreep te rechtvaardigen.

De leden van de VVD-fractie betreuren het, in meer algemene zin, dat
het kabinet niet is overtuigd van de wenselijkheid van aanpassing van het
wetsvoorstel. De leden van de D66-fractie herhalen dat zij eerder met
enig ongenoegen en teleurstelling kennis hebben genomen van het
wetsvoorstel; dit geldt tevens voor de memorie van antwoord. De leden
van de fractie van Groen Links hebben met ongenoegen geconstateerd
dat het kabinet, ondanks de vele kritiek, vasthoudt aan de oorspronkelijke
voorstellen. Het lid van de RPF-fractie ten slotte kan het kabinet op een
aantal hoofdlijnen volgen, maar is - zoals gezegd - teleurgesteld over
het kabinetsstandpunt dat het onvermijdelijk is bestaande uitkeringen
aan te tasten.

Het kabinet betreurt het dat het de leden van een aantal fracties niet
heeft kunnen overtuigen van de noodzaak van integrale invoering van het
voorliggende wetsvoorstel. Maar ook de leden van de verschillende
fracties hebben in het eindverslag het kabinet niet kunnen overtuigen af
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te zien van de bevriezing. Uit de inbreng van deze leden blijkt dat de
keuze voor de invulling van het overgangsrecht in essentie een afweging
betreft met betrekking tot de uitgangspunten rechtszekerheid en rechts–
gelijkheid. De leden van deze fracties leggen een zwaar accent op de
rechtszekerheid van personen die op dit moment een WAO-uitkering
ontvangen. Deze leden hechten derhalve minder aan het beginsel van
rechtsgelijkheid met betrekking tot de personen die vóór respectievelijk
na invoering van het wetsvoorstel uitkeringsrecht hebben gekregen. Het
kabinet heeft daarentegen gezocht naar een balans tussen de beide
uitgangspunten van overgangsrecht. Bij het naar elkaar toegroeien van
uitkeringsrechten heeft het kabinet nadrukkelijk gekozen voor geleide–
lijkheid.

In het algemeen deel van de memorie van antwoord heeft het kabinet
de argumenten voor de noodzaak van de bevriezing in beknopt bestek
nog eens systematisch weergegeven. In deze algemene beschouwing (en
in hoofdstuk 10 van de memotïe van antwoord) is tevens ingegaan op de
overwegingen met betrekking tot het overgangsrecht. Het kabinet is en
blijft de overtuiging toegedaan dat, gelet op de doelstelling zoals
vastgelegd in het regeerakkoord en vervolgens nader geconcretiseerd ten
tijde van de Tussenbalans, het onderhavige wetsvoorstel een evenwichtig
geheel aan maatregelen bevat; hierbij speelt ook nadrukkelijk een rol de
samenhang met de maatregelen zoals opgenomen in de wet Terug–
dringing Arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV, Stb. 1992, 82) en de
wetsvoorstellen Terugdringing Ziekteverzuim (TZ, Kamerstukken II,
1992/93, 22 899, nrs. 1-2) en Wijziging Arbowet (Kamerstukken II,
1992/93, 22 898, nrs. 1-2). De wet TAV en de wetsvoorstellen TBA, TZ
en Wijziging Arbowet hebben belangrijke consequenties voor zowel
werkgevers, werknemers, uitvoeringsorganen sociale verzekeringen als
voor organisaties werkzaam op het arbeidsomstandighedenterrein. Het
kabinet doet met deze wettelijke maatregelen een beroep op alle betrok–
kenen om een forse, positieve, wending te geven aan de problematiek
van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Deze wending is eens te meer gewenst gelet op toekomstige ontwikke–
lingen als de vergrijzing en de ontgroening van de bevolking met de
daaruit voortvloeiende gevolgen in termen van draagvlakversmalling en
houdbaarheid van het sociale zekerheidsstelsel. Het slagen van het
beleid met betrekking tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is
derhalve tevens van groot belang voor de houdbaarheid van het stelsel
van sociale zekerheid op de langere termijn en voor het creëren van
positieve randvoorwaarden voor de economische en werkgelegenheids–
ontwikkeling in ons land. Mede in verband hiermee heeft het kabinet ook
voortdurend gewezen op zowel de sociale als de financiële aspecten van
het voorgestelde beleid: het terugdringen van het aantal mensen dat
tengevolge van ziekte of gebrek niet (volledig) aan het arbeidsproces kan
deelnemen, het verbeteren van de verhouding tussen actieven en
niet-actieven en het beheersen van de premiedruk c.q. de collectieve
lastendruk.

De bevriezing van lopende uitkeringen vormt een belangrijk onderdeel
van het voorliggende wetsvoorstel. Het kabinet heeft hiervoor gekozen
teneinde de rechten van de groep van huidige WAO-gerechtigden langs
geleidelijke weg toe te laten groeien naar de rechten die ontleend kunnen
worden aan de nieuwe uitkeringssystematiek. Het kabinet heeft, zoals
aangegeven in de memorie van toelichting en de memorie van antwoord,
gestreefd naar een evenwicht tussen de beginselen van rechtszekerheid
en rechtsgelijkheid.

Gezien het ingrijpende karakter van de voorstellen inzake niveau en
duur van de uitkering, heeft het kabinet willen voorkomen dat het nieuwe
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uitkeringsrecht direct gaat gelden voor het zogenaamde zittende
bestand; daarvoor zijn de verschillen tussen de oude en nieuwe uitke–
ringssystematiek te aanzienlijk.

Anderzijds heeft het kabinet willen voorkomen dat gedurende een te
lange tijd een ongelijkheid in stand wordt gehouden tussen de
aanspraken van de WAO-gerechtigden, ingestroomd vóór respectievelijk
na invoering van het onderhavige wetsvoorstel. De uit de voorgestelde
overgangsbepalingen voortvloeiende geleidelijke toegroei brengt in de
visie van het kabinet het juiste evenwicht tussen de uitgangspunten van
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Het, door de leden van een aantal
fracties als wenselijk beschouwde, achterwege blijven van de bevriezing
van lopende uitkeringen, zou tot gevolg hebben dat het accent eenzijdig
wordt gelegd op het beginsel van rechtszekerheid. Hiermee wordt
gedurende zeer lange tijd een ongelijkheid gecreëerd ten opzicht van
nieuwe instromers. Het kabinet heeft bij herhaling aangegeven dat dit in
zijn visie na een aantal jaren niet meer valt uit te leggen.

Het afzien van de bevriezing van lopende uitkeringen heeft ook
aanzienlijke financiële gevolgen. In de memorie van antwoord is aange–
geven dat (uitgaande van invoering per 1 juli 1993) de besparingsver–
liezen voor de jaren 1994 t/m 1996 respectievelijk 20, 110 en 280
miljoen bedragen. Dit loopt op tot ca. 1 miljard even na het jaar 2000.
Bij deze cijferreeks is uitgegaan van een jaarlijkse WKA-index van 3%. De
bevriezing heeft in het kabinetsvoorstel betrekking op de uitkering van
ruim 245 000 personen.

In de memorie van antwoord heeft het kabinet aangegeven dat,
mochten besparingsverliezen optreden, deze conform de in het regeerak–
koord vastgelegde regels over budgetdiscipline dienen te worden gecom–
penseerd.

Het lijkt goed nog eens in herinnering te roepen dat na de besluit–
vorming van het kabinet in juli 1991 de voorstellen nog op belangrijke
punten zijn aangepast. De aanpassingen betroffen zowel de toekomstige
uitkeringssystematiek als het overgangsrecht.

Uitkeringsstructuur

16 juli 1991
- beperking WAO-duur naar
analogie WW
- na afloop daarvan: AAW-recht

27 augustus 1991
- loondervingsfase WAO, qua duur
naar analogie van WW
- na afloop daarvan:
vervolguitkering WAO conform
SER-meerderheidsadvies

Overgangsrecht voor zittend bestand jonger dan 50 jaar

16 juli 1991
- nog minimaal 1, maximaal 3
jaar (afhankelijk van leeftijd)
recht op WAO
- na afloop daarvan: AAW-recht

27 augustus 1991
- minimaal 1, maximaal 3 jaar
(afhankelijk van leeftijd) recht op
loondervingsuitkering WAO
- na afloop daarvan: nominale
bevriezing totdat niveau
vervolguitkering is bereikt
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11/13 september 1991
- «ontdooiing» van bevroren
uitkeringen vanaf moment dat
volume in uitkeringsjaren is
teruggebracht tot niveau eind
1989.

Met de versoepeling van de voorstellen in augustus en september
1991 is het kabinet reeds in belangrijke mate tegemoet gekomen aan de
maatschappelijke en politieke kritiek naar aanleiding van de juli-besluit–
vorming. Uiteraard hebben de augustus-aanpassingen ook gevolgen
gehad voor de financiële effecten verbonden aan de voorstellen. Voor
1994 bedroeg het besparingsverlies 0,4 mld, structureel 2 mld (bij een
veronderstelde invoeringsdatum van 1 juli 1992).

De fracties die het voornemen tot bevriezing niet wenselijk vinden, zijn
zich bewust van de hiervoor beschreven gevolgen. Zij gaan er echter zeer
uiteenlopend mee om.

De leden van de PvdA-fractie vertrouwen er op dat de besparingsver–
liezen zullen worden gecompenseerd door meevallers ten opzichte van
de door het kabinet voorziene volume-ontwikkeling. Mijns inziens
verkopen deze leden de huid van de beer alvorens deze geschoten is.
Weliswaar wordt in de ramingen voor het jaar 1993 een groei voorzien
(1,5%) die boven de vermoedelijke uitkomst van 1992 is gelegen (0,7%).
Ten opzichte van de uitkomsten in de jaren vóór 1992 (2,5 a 3%) is
sprake van een substantiële bijstelling naar beneden. Van overtrokken
pessimisme is dan ook geen sprake.

De leden van de fractie van de VVD zoeken hun heil in de
aanscherping van het regime voor de nieuwe gevallen. Daarmee wordt,
zoals reeds meermalen aangegeven, het evenwicht tussen lopende en
nieuwe gevallen in termen van rechtsgelijkheid nog verder verstoord. De
verschillen in uitkeringsrechten die samenhangen met de (toevallige)
ingangsdatum, worden alleen maar groter.

Voor de leden van de D66-fractie ligt de oplossing in een aanpassing
van de doelstelling. Door van een absolute over te stappen naar een
relatieve doelstelling, kunnen de beleidsinspanningen worden beperkt
Nog afgezien van het feit dat in de benadermg van deze leden nog een
doelstelling resteert die een forse inspanning vereist, is een benadering
van het probleem langs deze lijn in de ogen van het kabinet niet
vruchtbaar.

De leden van de fractie van Groen Links achten de voorstellen onwen–
selijk, onjuist en niet opportuun. Zij geven blijk van een onverkort
vertrouwen in de bereidheid van mensen om solidariteit te betrachten
met een groeiend aantal inactieven, ongeacht de prijs die daarvoor moet
worden betaald. Het kabinet is daarover minder optimistisch.

Alles overziende, constateer ik dat vele fracties weliswaar een voorkeur
uitspreken voor het achterwege laten van de bevriezing, maar dat over
de beleidsreactie die daarop zou moeten volgen niet eensluidend wordt
gedacht. Het voorstel van de leden van een aantal fracties om bestaande
gevallen in de WAO te ontzien, heeft zeer verstrekkende budgettaire
consequenties én vergroot de rechtsongelijkheid tussen oude en nieuwe
gevallen. De suggesties die zijn gedaan ter compensatie betekenen een
nog verdergaande vergroting van deze rechtsongelijkheid. Deze
voorstellen betekenen daarnaast een afbreuk voor de toekomstige
WAO-structuur. Het kabinet ziet geen mogelijkheid tot het oplossen van
het weergegeven spanningsveld anders dan vastgelegd in het voorlig–
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gende wetsvoorstel. De benadering van het kabinet acht ik, ook na
kennisneming van het eindverslag, de meest evenwichtige.

Naast deze kritiek op èén van de hoofdzaken van het wetsvoorstel, de
bevriezing, hebben de leden van verschillende fracties nog kritiek respec–
tievelijk vragen over andere onderdelen.

De leden van de PvdA-fractie vragen verder of er beperkingen zijn bij
de toegang tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering samenhangende met
het niet beschikken over een geldige verblijfstitel. In tegenstelling tot de
WW en de ABW is het recht op uitkering ingevolge de overige sociale
zekerheidsuitkeringen thans niet gerelateerd aan het kunnen beschikken
over een geldige verblijfstitel. Naar aanleiding van het emdrapport van de
Commissie Binnenlands Vreemdelingentoezicht (Commissie Zeevalking)
heeft het kabinet echter besloten om ten aanzien van alle sociale verze–
keringswetten - dus ook ten aanzien van de WAO - een koppeling aan te
brengen tussen de legale verblijfsstatus en het recht op uitkering.
Genoemd rapport, alsook de kabinetsreactie hierop, is bij brief van 3 juni
1991 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer verstuurd (Kamerstukken
II, 1990/1991, 22 146, nr. 1). Over de wijze waarop deze koppeling
gestalte dient te krijgen is vervolgens advies gevraagd aan de Sociale
Verzekeringsraad (SVr) en de Ziekenfondsraad (Zfr). De Zfr heeft op 25
juni 1992 advies uitgebracht; de SVr heeft op 2 oktober 1992 een
tussenrapportage uitgebracht en op 7 december 1992 een eindadvies.
Het kabinet zal binnen afzienbare termijn een wetsvoorstel bij de Tweede
Kamer indienen over de koppeling tussen de legale verblijfsstatus van
vreemdelingen en het recht op uitkering ingevolge de sociale verzeke–
ringswetten.

Voorts vragen deze leden of eventuele beperkingen van het recht op
uitkering ook leiden tot terugvorderbaarheid van de afgedragen premies.
Dit is niet het geval.

De leden van de fractie van D66 hebben niet alleen bezwaren tegen de
keuze van het kabinet met betrekking tot het overgangsrecht. De door
het kabinet voorgestelde ingrepen in hoogte en duur van de uitkeringen
zou volgens deze leden pas van kracht kunnen worden wanneer op
termijn blijkt dat een krachtig volumebeleid ontoereikend is.

Deze leden zien in de maatregelen opgenomen in de wetsvoorstellen
TZ en Wijziging Arbowet goede instrumenten daartoe. Het terugdringen
van het ziekteverzuim en een goede begeleiding en een adequaat reïnte–
gratiebeleid voor langduriger ziektegevallen vormen een belangrijke
sleutel om de instroom in de WAO te beperken.

De leden van de D66-fractie hebben deze visie reeds herhaaldelijk
kenbaar gemaakt. Het kabinet onderschrijft volledig dat de wetsvoor–
stellen TZ en Wijziging Arbowet en, in meer algemene zin, een beleid
gericht op terugdringing van het ziekteverzuim en begeleiding en reïnte–
gratie, een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de beheersing van de
arbeidsongeschiktheidsproblematiek. Het kabinet heeft echter ook al
eerder herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat dit niet voldoende is. Gelet op
de doelstelling van het regeerakkoord en gelet op de toekomstige
houdbaarheid van het stelsel van sociale zekerheid, zijn ingrepen in de
structuur van de WAO onvermijdelijk. Het realiseren van de doelstelling
regeerakkoord vereist een forse reductie van het beroep op de arbeids–
ongeschiktheidsregelingen. Met andere woorden, er is meer nodig dan
alleen een beperkmg van de instroom in de WAO.
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De leden van de D66-fractie vragen zich af hoeveel werknemers
betrokken zijn bij het kleine deel van de pensioenregelingen waarvoor
problemen zouden kunnen ontstaan als gevolg van het achterwege laten
van de paraplu-bepalingen. Uit de bijlagen van mijn brief van 1
december 1992 (Kamerstukken 1992/1993, 22 824, nr. 7) blijkt dat voor
een beperkt aantal pensioenregelingen het wetsvoorstel effect heeft. In
bijlage 1 van die brief is aangegeven om welke aantallen regelingen het
gaat in de sfeer van de verplichte bedrijfspensioenfondsen en de onder–
nemingspensioenfondsen. In bijlage 2 wordt door de Stichting van de
Arbeid aangegeven dat, wat betreft de bij de verzekeringsmaatschap–
pijen ondergebrachte pensioenregelingen, globaal genomen 15 tot 20%
van de regelingen een arbeidsongeschiktheidspensioen bevatten die
effect kunnen ondervinden van het wetsvoorstel. Het gaat hierbij veelal
om regelingen waaraan weinig mensen deelnemen. Op basis van het
voor handen zijnde materiaal is niet aan te geven hoeveel werknemers
betrokken zijn bij de regelingen die effecten ondervinden van het
wetsvoorstel. Duidelijk is dat het in ieder geval om een kleine groep gaat.

Daarnaast zijn de aard en het type van de regeling van belang zoals in
bijlage 1 van de genoemde brief is aangegeven. Gezien de in die bijlage
genoemde typen van aanvullingen is te verwachten dat het uiteindelijke
effect zeer gering zal zijn.

De leden van de D66-fractie willen vasthouden aan hun voorstel als
doelstelling voor het terugdringen van het aantal arbeidsongeschikten
niet een absoluut aantal, maar een relatieve maatstaf te hanteren. Indien
als doel voor 1994 een gelijk aandeel van het aantal arbeidsongeschikten
op de totale beroepsbevolking als in 1989 zou worden gehanteerd, te
weten 14%, zou dit volgens berekeningen van deze leden betekenen dat
dit doel zou worden bereikt bij een aantal van ca. 780000 arbeidsonge–
schikten. Evenzo willen deze leden eenzelfde relatieve maatstaf voor het
financiële beslag van arbeidsongeschiktheidsregelingen in termen van
het nationaal inkomen. Ingrepen in hoogte en duur van de uitkering
zouden pas moeten worden ingevoerd indien in 1994 aan beide ijkge–
tallen niet is voldaan.

Zoals ook in de memorie van antwoord is verwoord, moet het beroep
op de arbeidsongeschiktheidsregelingen niet los gezien worden van
factoren als de beroepsbevolking en het nationaal inkomen. Formulering
van een doelstelling in termen van een van deze factoren zou derhalve
een mogelijkheid zijn geweest. Het kabinet heeft echter de doelstelling
voor deze regeerperiode steeds als een tussendoel gezien als een stap
op weg naar een aanvaardbaar niveau met betrekking tot de arbeidson–
geschiktheid. Ook daarna zouden maatregelen noodzakelijk blijven
teneinde het volume verder terug te dringen. In dit licht zou uitgaande
van een relatieve norm eerder een daling dan een stabilisatie voor de
hand hebben gelegen, zoals ook met betrekking tot het financierings–
tekort het geval is. Het karakter van de norm, absoluut of relatief, is in dit
opzicht minder relevant.

Het slot van de algemene inleiding van de memorie van antwoord
heeft de leden van de D66-fractie enigszins bevreemd. Het betreft hier
de relatie tussen de wijziging van de uitkeringsstructuur WAO en de
toekomstige problematiek van draagvlakversmalling en houdbaarheid van
de sociale zekerheid tengevolge van onder meer demografische factoren.
Het kabinet heeft betoogd dat de wijzigingen in de arbeidsongeschikt–
heidsregelingen, inclusief de aanpassingen in de sfeer van de hoogte van
de uitkering, noodzakelijk zijn mede gelet op de hoge premiedruk c.q.
collectieve lastendruk. Deze premiedruk wordt mede bepaald door de
uitkeringshoogte. Het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen is
een belangrijke bepalende factor voor zowel de omvang van het aantal
economisch-inactieven als de premiedruk sociale verzekeringen. Deze
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problemen worden nog pregnant sr door toekomstige demografische
ontwikkelingen. Dit onderstreept eens te meer de noodzaak om zowel
aan de volumekant als aan de prijskant maatregelen te treffen.

De leden van de fractie van D66 maken uit het gestelde in paragraaf
1.3 van de memorie van antwoord met betrekking tot de correlatie
tussen niveau-aanpassingen in het verleden en het volume in de arbeids–
ongeschiktheid op dat het kabinet erkent dat hiertussen geen verband
zou bestaan.

Dit is geenszins het geval. Uit het overzicht in bijlage I kan een derge–
lijke correlatie niet worden afgeleid, aangezien tal van andere factoren
dan het niveau van de uitkering, zoals omvang en samenstelling van de
beroepsbevolking, de economische ontwikkeling en eventuele alterna–
tieve uitkeringsregelingen, ook een rol hebben gespeeld in de ontwik–
keling van het arbeidsongeschiktheidsvolume. Zonder eliminatie van deze
factoren is het op basis van het overzicht in bijlage I niet mogelijk een
correlatie aan te tonen of te verwerpen. Dit betekent echter geenszins
dat het kabinet een dergelijke correlatie ook niet aanwezig veronderstelt.

De leden van de fractie van Groen ünks zijn niet overtuigd van de
wenselijkheid, juistheid en opportuniteit van de voorgestelde wetgeving.

De leden van de fractie van Groen Links stellen de aanzuigende
werking van de WAO aan de orde. Deze aanzuigende werking moet wel
heel erg groot zijn om tot zodanig radicale wijzigingen van de WAO te
komen, aldus deze leden. In dit kader vragen deze leden tevens naar het
bewijs dat de verlaging van de uitkering van 80 naar 70% tot een lager
volume heeft geleid Tevens zijn zij benieuwd of de afschaffing van de
verdiscontering tot een lager WAO-volume heeft geleid.

De leden van de fractie van Groen Links leggen naar de mening van
het kabinet erg eenzijdig de nadruk op een onderdeel van de onderlig–
gende motivering voor het onderhavige wetsvoorstel. De WAO is in het
verleden gebruikt als afvloeiingsregeling als gevolg van de gunstiger
uitkeringsvoorwaarden dan andere uitkeringsregelingen. Dit verschijnsel
is in de afgelopen jaren door alle partijen erkend. Deze aanzuigende
werking is voor het kabinet een motief, naast tal van andere, geweest te
komen tot voorliggende wetswijziging. Het pakket moet dan ook in deze
totale context bezien worden. Over de exacte mate van aanzuigende
werking is zonder aanvullend onderzoek geen harde uitspraak te doen.
Het kabinet acht deze discussie ochter ook minder relevant met het oog
op de totale motivering voor het wetsvoorstel. Met betrekking tot de
concrete vraag van deze leden ten aanzien van de verlaging van de
uitkering van 80 naar 70% merkt de regerïng op dat dit bewijs uit de
statistieken niet zonder meer is te leveren. Uit het onderzoek van Aarts
en De Jong daarentegen komt naar voren dat er een correlatie bestaat
tussen de hoogte van de uitkering en de toetreding tot de regeling. Met
betrekking tot de afschaffing van de verdiscontering kan worden
gewozen op het onderzock «Ds effecten van de afschaffing van de
verdiscontering en de wijziging van het arbeidsongeschiktheidscri–
terium», dat is verricht als onderdeel van de evaluatie stelselherziening
Sociale Zekerheid. Het onderzoeksrapport is op 26 oktober 1990 aan de
Staten-Generaal aangeboden (Kamerstukken II, 1990/91, 20416, nr.
12).

In het onderzoek wordt aangetoond dat zowel de instroom naar de
WAO als de gemiddelde mate van arbeidsongeschiktheid is afgenomen
als gevolg van de afschaffing van de verdiscontering.

De leden van de Groen Links-fractie concluderen op basis van tabel 10
van de memorie van antwoord dat de financiering van de uitgaven uit
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hoofde van arbeidsongeschiktheid in termen van het nationaal inkomen
geen probleem vormt, aangezien het aandeel van deze uitgaven sinds
1980 nagenoeg constant is gebleven. Het aandeel van de uitgaven in
termen van het nationaal inkomen is in 1991 inderdaad op hetzelfde
niveau als in 1980. De leden van de Groen Links-fractie gaan dan wel
voorbij aan het feit dat dit het geval is ondanks alle prijsmaatregelen die
in de jaren tachtig zijn doorgevoerd. Zoals bekend, zijn de uitkeringen in
deze periode langdurig bevroren, is in 1983 sprake geweest van een
eenmalige verlaging en zijn de uitkeringen in 1987 verlaagd van 80 naar
70%. Desondanks is het aandeel van de uitgaven nog steeds op hetzelfde
niveau als in 1980. Bij de voorziene toename van het volume in de
arbeidsongeschiktheidsregelingen zou dit aandeel in de jaren negentig
dus weer toenemen, hetgeen door het kabinet, gezien de doelstelling
met betrekking tot de lastendruk, wel als een financieringsprobleem
wordt beschouwd.

Het lid van de RPF-fractie kan het kabinet op een aantal hoofdlijnen
volgen, maar op enkele belangrijke aspecten blijven er verschillende
inzichten bestaan. Dit betreft met name het al gememoreerde
overgangsrecht. Het kabinet gaat ervan uit dat dit in de memories van
toelichting en antwoord en in het voorafgaand deel van de nota naar
aanleiding van het eindverslag voldoende \s behandeld.

Het lid van de RPF-fractie constateert dat het kabinet niet wil
afwachten om te bezien of een krachtig volumebeleid voldoende
vruchten afwerpt alvorens te besluiten tot bevriezing van lopende uitke–
ringen. Daarentegen, aldus dit lid, wil het kabinet als het om quoterïng in
het kader van de WAGW gaat, wel afwachten wat de effecten van het
ingezette beleid zijn.

Het kabinet heeft aangegeven dat er meerdere redenen zijn om te
besluiten tot bevriezing van lopende uitkeringen. Het betreft hier overwe–
gingen ten aanzien van overgangsrecht bij belangrijke wijzigingen in de
wetgeving. Het inzetten van het quotuminstrument is van geheel andere
orde dan het nader invullen van overgangsrecht.

In de brief van 16 juli 1991 (Kamerstukken II, 1990/91, 22 187, nr. 1)
heeft het kabinet aan de Kamer meegedeeld dat, mocht uit feitelijke
ontwikkelingen in de bedrijfstakken en de werkloosheidsontwikkeling van
gehandicapten blijken dat het voorgenomen beleid onvoldoende succes
heeft, het kabinet geen andere mogelijkheid ziet dan de quoteringsbe–
paling van de WAGW in werking te doen treden. Deze mededeling dient
te worden gezien in het licht van de afspraken gemaakt in het kader van
het Najaarsakkoord: intensivering gevalsbehandeling, aanscherping
ontslagbepalingen en invoering van het bonus/malussysteem (BMS). Ook
de verhoging van de geldelijke bijdrage van het BMS tot maximaal 12
maanden bruto-salaris, op het moment dat het voorliggende
wetsvoorstel in werking treedt, is hierbij van belang

Er is dus geen sprake geweest van een passief afwachtende houding
van het kabinet in deze. Werkgevers worden hoe dan ook al gestimuleerd
tot het in dienst houden c.q. nemen van gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten.

Het kabinet onderschrijft de constatering van het lid van de RPF-fractie
dat het beleid met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsregelingen
niet ophoudt in 1994. Het kabinet heeft dan ook aangegeven dat ook bij
het bereiken van de doelstelling van het regeerakkoord, gekwantificeerd
ten tijde van de Tussenbalans, er nog steeds sprake is van een hoog
aantal uitkeringsjaren AAW/WAO.

Ook bij het bereiken van dat niveau kan het beleid niet als afgerond

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 824, nr. 10 10



worden beschouwd. Een kwantificering van een doelstelling op langere
termijn acht het kabinet echter, zoals aangegeven in de memorie van
antwoord, weinig zinvol.

De verwijzing naar de internationale dimensie in de memorie van
antwoord (de uitzonderingspositie waarin Nederland met betrekking tot
de arbeidsongeschiktheidsregelingen verkeert) had betrekking op het -
internationaal gezien - uitzonderlijke hoge beroep op de desbetreffende
regelingen.

1.2 Samenhang met andere (aangekondigde) maatregelen

1.2.1 De wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV)

Een aantal fracties stelt vragen en plaatst opmerkingen bij het bonus/
malussysteem uit de wet TAV. De leden van de CDA-fractie vragen hoe
de regering tegemoet denkt te komen aan een aantal haperingen in het
nu geldende bonus/malussysteem. Zij wachten met belangstelling af op
welke wijze het kabinet denkt in te gaan op de bezwaren van de
CDA-fractie. De leden van de PvdA-fractie zijn van mening dat de
verhoging van de geldelijke bijdrage in werking moet treden op dezelfde
datum als het voorliggende wetsvoorstel, om het evenwicht in bijdragen
van werkgevers en werknemers in stand te houden. De leden van de
fractie van D66 vragen hoe het staat met de hardheidsclausules voor
apert onrechtvaardige situaties in het bonus/malussysteem.

Het kabinet heeft besloten om voor twee specifieke groepen een
uitzondering te maken op het betalen van een geldelijke bijdrage. Het
betreft personen die, voordat de malus moet worden betaald, overlijden
of de leeftijd van 65 jaar bereiken.

Zo spoedig mogelijk na deze nota naar aanleiding van het eindverslag
zal u een nota van wijziging bereiken op het voorliggende wetsvoorstel
waarin deze uitzonderingen zijn geregeld. Eventuele andere wijzigingen
in het bonus/malussysteem worden eerst dan aangebracht wanneer de
evaluatie van het systeem hiertoe aanleiding geeft. Ook de nadere
invulling van de hardheidsclausule voor personen met een voort–
schrijdend ziektebeeld, wil het kabinet aan de orde stellen, wanneer
evaluatie duidelijkheid heeft gebracht over het functioneren van het
bonus/malussysteem.

1.2.2 Afspraken uit het najaarsoverleg

De leden van de D66-fractie vragen welke conclusie het kabinet trekt
uit de laatste rapportage van de Toezichtkamer over de niet-wettelijke
maatregelen uit het najaarsoverleg. Het lid van de RPF-fractie is van
mening dat eind 1992 toch wel een oordeel te geven is van de mate
waarin sociale partners de gemaakte afspraken nakomen. Dit lid vraagt
of voor dit oordeel nog moet worden gewacht op de vierde rapportage
van de SVr.

Het kabinet is van mening dat inderdaad beter eerst de vierde
rapportage van de SVr inzake uitvoeringsmaatregelen najaarsoverleg kan
worden afgewacht. De derde rapportage van de SVr was een meer kwali–
tatieve benadering, terwijl de vierde rapportage een meer kwantitatieve
benadering zal bevatten. Deze twee rapportages tezamen moeten dan
ook een beeld geven van de stand van zaken van de niet-wettelijke
afspraken. Daarom kan volgens het kabinet eerst wanneer de vierde
rapportage van de toezichtkamer ontvangen is, een verantwoorde beoor–
deling plaatsvinden van de uitvoering van de niet-wettelijke maatregelen
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uit het najaarsoverleg. Deze vierde rapportage wordt eind januari 1993
verwacht. Daarna zal de Kamer de derde en vierde rapportage ontvangen
met een reactie van het kabinet.

De leden van de D66-fractie ontvangen graag een nadere verklaring
waarom veel tijd benodigd is om arbeidsplaatsen aan te passen ten
behoeve van mensen met een handicap. Ook wat dit betreft wil het
kabinet de vierde rapportage van de SVr afwachten vooraleer een reactie
te geven.

De SVr heeft toegezegd dat in kwantitatieve zin in deze rapportage
aandacht besteed zal worden aan de werkvoorzieningen en de aanpas–
s ngen van de arbeidsplaatsen.

De verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de afspraken uit het
najaarsoverleg 1990 zijn in grote lijnen toe te delen aan drie partijen
namelijk:

- de wetgever. Alle wetgeving die nodig was om de afspraken uit het
najaarsoverleg door te voeren, is inmiddels gerealiseerd. De wet TAV is
vanaf 1 maart 1992 van kracht en het premiedifferentiatie-systeem vanaf
1 januari 1993.

- de uitvoerïngsorganen. Informatie over de uitwerking van de
afspraken uit het najaarsoverleg is vooral te verkrijgen uit de halfjaar–
lijkse rapportages van de SVr.

- de sociale partners. Inzicht in de vormgeving van de najaarsaf–
spraken door sociale partners, zowel op bedrijfs– als bedrijfstakniveau,
kan op dit moment hoofdzakelijk worden verkregen door de rapportages
van de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden (DCA) over
CAO-afspraken en onderzoek door de Loontechnische Dienst.

Bij de opzet van de evaluatie van de diverse wetten en afspraken die
tot doel hebben het arbeidsongeschiktheidsvolume te beperken, zal
worden nagegaan in hoeverre de kennis over de uitvoering van het
najaarsoverleg kan worden aangevuld

Door de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden en door de Loontech–
nische Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
i jn recent onderzoeken verricht naar afspraken in cao's alsmede naar
rnaatregelen en systemen in ondernemingen gericht op het voorkomen
en verminderen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het verslag
hiervan zal op korte termijn aan het parlement en de Stichting van de
Arbeid toegezonden worden. De beleidsmatige conclusies bij voornoemd
verslag zullen uiteraard in samenhang met de effecten op ziekteverzuim
en arbeidsongeschiktheid van andere (onder meer cao-)ontwikkelingen
bezien worden.

1.2.3 Wet arbeid gehandicapte werknemers

De leden van de fractie van D66 vragen om harde kwantitatieve
criiena vuur iici u^uoiuui^,, van de inspumiingen van werkgevers in hbi.
kader van de WAGW. Hierover kan worden opgemerkt dat werkgevers in
de eerste plaats hun prestaties dienen af te meten aan het streefdoel dat
van meet af aan een rol gespeeld heeft in de WAGW: 5% gehandicapte
werknemers gemiddeld in Nederland. In die zin is er sprake van een
duidelijk criterium. Dit geldt temeer zolang gevreesd moet worden dat de
resultaten gemiddeld in Nederland nog ruim onder de 5% liggen.

Voorts merkt het kabinet op dat er geen directe koppeling is tussen
een bepaald gerealiseerd percentage in een sector, en de beslissing om
tot quotering te komen. Steeds is er sprake van een beleidsmatige
afweging zoals die ook in de memorie van antwoord is gepresenteerd.

Het kabinet is van mening dat hiermede voldoende helderheid wordt
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geschapen. Als in het kader van de aanscherping van het WAGW-beleid
de uitvoeringsorganisatie met cijfers over de verschillende sectoren
komt, zal aan achterblijvende sectoren gevraagd worden zich meer in te
spannen.

De leden van de fractie van D66 vragen voorts waarom advies is
gevraagd aan de Registratiekamer en waarom niet voor openbaarheid
van de WAGW-administratie is gekozen.

De adviesaanvraag aan de Registratiekamer is zorgvuldigheidshalve
gedaan. Daarvoor waren twee overwegingen. In de eerste plaats is het
karakter van de registratie veranderd. Aanvankelijk voorzag de wet alleen
in registratie ter uitvoering van een opgelegde quotumregeling Nu geldt
de registratie voor alle werkgevers en dient primair voor het stimuleren
van het WAGW-beleid van de werkgever. In de tweede plaats was
inmiddels een concept-uitvoeringsregeling beschikbaar. Door nu advies
aan de Registratiekamer te vragen, kon zowel het veranderde karakter
van de regeling als de nadere uitwerking getoetst worden. Het gevolg
daarvan was dat de advisering eerst vrij laat plaats kon vinden.

Openbaarheid van de WAGW-administratie zou het voordeel kunnen
hebben dat er een extra stimulans van uitgaat voor werkgevers om een
goed resultaat te realiseren. Dat geldt, naar wordt aangenomen, vooral
voor grote werkgevers. Het effectieve bereik van die verplichting is dus
beperkt. Het kabinet verwacht daarbij dat grotere werkgevers er steeds
meer toe over zullen gaan om de WAGW-cijfers, bijvoorbeeld in het
kader van het sociaal jaarverslag, voor eenieder kenbaar te maken. Een
grote werkgever die zou weigeren om inzicht te geven in de resultaten is
in de ogen van het kabinet minstens even kwetsbaar als een werkgever
die moet erkennen dat de resultaten nog onvoldoende zijn. In het licht
van het voorgaande acht het kabinet een verplichting tot openbaar–
making voorshands overbodig.

De leden van de fractie van Groen Links vragen voorts of het beleids–
matige criterium voor eventuele quotumoplegging zou kunnen worden
vertaald in een hard streefcijfer dat zou moeten worden gerealiseerd op
een bepaald moment. Deze leden achten dit in het bijzonder aangewezen
gezien de voorliggende wijziging van de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen. Daarbij hebben deze leden in het eindverslag waar het gaat over
de arbeidsparticipatie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten (onderdeel 2.1)
de vraag gesteld of quotering niet zou moeten worden ingevoerd als
tegenwicht tegen een mogelijk strengere selectie van werkgevers bij
aanname in verband met het risico van een malus e.d.. Tot slot stellen
deze leden de vraag aan de orde of er bij de uitvoering van het bonus/
malus-systeem geen rekening zou moeten worden gehouden met
werkgevers die nu reeds meer dan 5% gehandicapte werknemers in
dienst hebben.

Deze vragen leggen een relatie tussen de volumeproblematiek in de
arbeidsongeschiktheidsregelingen en de WAGW die het kabinet ten
principale onjuist acht. Werknemers met een handicap zullen er altijd
zijn, ongeacht het bestaan van een hoge of een lage uitstoot naar de
arbeidsongeschiktheidsregelingen. Het bevorderen van gelijke kansen op
de arbeidsmarkt voor deze groep is het oogmerk van de WAGW. De veel
te hoge uitstoot naar de arbeidsongeschiktheidsregelingen is voor alles
een indicatie van een onaanvaardbare wijze van omgaan met de
belangen van kwetsbare werknemers in het algemeen. Het kabinet acht
het daarom ook vanuit de optiek van de WAGW noodzakelijk en gerecht–
vaardigd om de aanpak van de volumeproblematiek de hoogste prioriteit
te geven.

Met betrekking tot het malus-risico en mogelijk scherpere selectie
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door werkgevers, merkt het kabinet in de eerste plaats op dat niet is
aangetoond dat gehandicapte werknemers gemiddeld een hoger risico
lopen om (toegenomen) arbeidsongeschikt te raken, ook al zal dat in
individuele gevallen wel het geval kunnen zijn. Zoals bekend, wordt
onderzocht in hoeverre er sprake is van een hogere uitval wegens ziekte
bij gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Dit in verband met de tijdelijke
regeling voor het uitkeren van 100% ziekengeld die is ingevoerd met de
Wet TAV.

Quotering als tegenmaatregel voor een mogelijke scherpere selectie bij
aanname is niet effectief, in die zin dat quotering dan niet voorkomt.
Voor het beleid inzake quotering zij verwezen naar hetgeen hiervoor, in
antwoord op de vragen van de leden van de fractie van D66, is vermeld.

Belangrijk is in het algemeen echter dat een werkgever die invulling
geeft aan de taakstelling in het kader van de WAGW zichzelf daarmee
geenszins benadeelt. In de eerste plaats is deze werkgever voorbereid op
een mogelijke verdere aanscherping van het WAGW-beleid. In de
tweede plaats zal een werkgever die een goed WAGW-beleid voert
eerder in staat zijn om werknemers aan het werk te houden die anders
wellicht uitgevallen zouden zijn. Daarmee verkleint een werkgever de
kans op een malus.

1.3 Samenhang met aanvullende verzekeringen

De leden van de CDA-fractie onderschrijven het standpunt van het
kabinet dat er geen aanleiding is een wachtperiode in te lassen teneinde
de particuliere verzekeraars de tijd te geven om op de nieuwe situatie in
te spelen. Ook de particuliere verzekeraars zelf hebben in een persbericht
van 5 november 1992 aangegeven geen aanleiding te zien voor een
dergelijke wachtperiode. Dit is mede ingegeven door het streven naar de
garantie van een volledige toegankelijkheid voor alle werknemers
behorend tot een collectiviteit, hoe klein die collectiviteit ook is. Het
bovenstaande vormt tevens een beantwoording van vragen terzake van
de leden van de PvdA-fractie.

De leden van de CDA-fractie vragen, in aanvulling op eerdere vragen in
het voorlopig verslag, aandacht voor de problemen van chronische
patiënten die hun loopbaan nog moeten beginnen. Ook de leden van de
D66-fractie besteden aandacht hieraan. Evenals de leden van de
CDA-fractie, onderschat het kabinet deze problemen niet. Een belangrijk
uitgangspunt van het onderhavige wetsvoorstel is dat, meer dan in het
verleden het geval was, het accent komt te liggen op hetgeen personen,
ondanks een ziekte of gebrek, nog aan mogelijkheden hebben die ingezet
kunnen worden op de arbeidsmarkt. Dit geldt voor alle (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikten en uiteraard ook voor chronische patiënten zonder
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit vergt onder meer extra aandacht
van arbeidsbemiddelende instanties. De aanbevelingen van de Stichting
van de Arbeid inzake het wervings– en selectiebeleid van maart 1991 en
cao-afspraken met betrekking tot (re)integratie van gedeeltelijk arbeids–
ongeschikten spelen hierbij eveneens een belangrijke rol. Vanuit de
wetgeving en door tripartite afspraken is dit reeds ondersteund door
bijvoorbeeld de mogelijkheid van het treffen van AAW-werkvoorzie–
ningen, loonkostensubsidies, de bonus van het bonus/malussysteem,
betere begeleiding bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en scholingsbud–
getten. Bij de evaluatie van het bonus/malussysteem zal overigens het
aspect van mogelijke verscherping van selectie-eisen door werkgevers
(breder geformuleerd: gedragsreacties van werkgevers) bijzondere
aandacht krijgen.

Over de problematiek rond aanstellingskeuringen zal het kabinet, zoals
aangegeven in de memorie van antwoord, in 1993 een definitief
standpunt bepalen.
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De leden van de PvdA-fractie delen de opvatting van het kabinet dat
de overheid geen verantwoordelijkheid moet nemen voor het aanbieden
van aanvullende verzekeringen en evenmin op andere wijze een
(semi)collectief karakter aan deze verzekeringen moet geven.

Dit is in de ogen van het kabinet een logisch voortvloeisel uit het
standpunt dat ook met de gewijzigde WAO voldoende invulling wordt
gegeven aan de collectieve verantwoordelijkheid op het gebied van
inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid. Een vorm van accepta–
tieplicht voor bepaalde groepen werknemers zou betekenen dat er toch
een (semi-)collectief element wordt ingebracht, met alle daaruit voort–
vloeiende problemen in de sfeer van afbakening van groepen, polisvast–
stelling en premie-opslag. Zoals aangegeven in de memorie van
antwoord, is het al dan niet aanvullend verzekeren louter een verantwoor–
delijkheid voor de particuliere sector.

Dit betekent tevens dat het kabinet geen enkel voornemen heeft om
private verzekeraars te verplichten te verzekeren volgens dezelfde syste–
matiek als de WAO, zoals de leden van de Groen Links-fractie opperen.
Deze leden vragen zich in dit kader af wat overblijft van de geïntegreerde
gevalsbehandeling. Het kabinet ziet geen samenhang tussen een en
ander. Het concept geïntegreerde gevalsbehandeling heeft betrekking op
de uitvoering van de wettelijke sociale verzekeringen, in het bijzonder de
Ziektewet en de WAO, en niet op - ook thans reeds bestaande - particu–
liere verzekeringen.

De leden van de fractie van Groen Links zetten vraagtekens bij het
verbod op bijverzekering bij de bedrijfsvereniging. Dit vraagstuk komt
aan de orde bij het wetsvoorstel TZ. Eèn van de onderdelen van dat
wetsvoorstel is het schrappen van artikel 57 ZW, dat op dit moment de
basis vormt voor verzekering bij bedrijfsverenigingen van aanvullingen op
het ziekengeld dan wel de WAO-uitkering.

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van Groen Links,
waarom niet wordt volstaan met het inbouwen van zodanige financiële
stimuli in de WAO dat er op ondernemingsniveau een variabele prijs kan
worden afgesproken, verwijzen wij naar paragraaf 1.1. van deze nota en
naar de memories van toelichting en antwoord.

De leden van de SGP-fractie vragen welke de gevolgen zijn voor
arbeidsparticipatie en collectieve lastendruk, indien particuliere verzeke–
ringsmaatschappijen (een deel van) het verlies aan inkomen bij arbeids–
ongeschiktheid aanvullend verzekeren. Zoals in de memorie van
toelichting is aangegeven is voor de langere termijn rekening gehouden
met geringere gedragseffecten dan op de kortere termijn, juist vanwege
aanvullingen in de particuliere sfeer op de uitkering. Er is derhalve ook bij
de berekening van collectieve lastendruk en arbeidsparticipatie met deze
effecten rekening gehouden.

1.4 Volume-ontwikkeling

De leden van de PvdA-fractie concluderen op basis van tabel 1 van de
memorie van antwoord dat de kabinetsdoelstelling voor 1994 825 000
uitkeringsjaren zou bedragen.

Voorts constateren deze leden dat de raming sinds juni 1991 enerzijds
met 10000 uitkeringsjaren neerwaarts is bijgesteld als gevolg van
endogene ontwikkelingen, maar anderzijds de raming met 5000 uitke–
ringsjaren is verhoogd. Deze leden vragen zich af of deze bijstelling
samenhangt met uitstel in de wetgeving.
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Het kabinet hecht er aan om nogmaals te benadrukken dat de raming
van het volume arbeidsongeschiktheid van september 1991, dus
inclusief het totale pakket maatregelen, een raming is van het maximaal
haalbare in deze kabmetsperiode en niet een bijstelling van de kabinets–
doelstellmg Nog steeds geldt het aantal van 758000 uitkeringsjaren
voor dit kabinet als doel. De constatering van de aan het woord zijnde
leden dat volgens de nieuwste raming (sept. '92) de doelstelling al met
5000 uitkeringsjaren wordt onderschreden is dan ook niet correct. De
opwaartse bijstelling van 5000 uitkeringsjaren hangt inderdaad, zoals
aangegeven in de memorie van antwoord, samen met uitstel van de
inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel van 1 juli 1992 tot
1 januari 1993. De bedragen die corresponderen met de bijstellingen van
10000 resp. 5000 uitkeringsjaren zijn ca. 300 resp. 150 mln.

De leden van de PvdA-fractie herhalen hun verzoek om de SVr te
vragen een raming te maken van de trendmatige - endogene - ontwik–
keling van het arbeidsongeschiktheidsvolume. Deze leden hebben het
gevoel dat het kabinet het volume stelselmatig te pessimistisch inschat.
Dit gevoel wordt versterkt doordat het kabinet de ramingen uitdrukt in
uitkeringsjaren, hetgeen volgens deze leden een verandering in de trend
eerst met een vertraging van enige jaren weergeeft.

Het kabinet betreurt de twijfel van de leden van de PvdA-fractie met
betrekking tot de volumeramingen. Dit temeer daar de ramingen in het
verleden steeds slechts geringe afwijkingen hebben vertoond in verge–
lijking met de realisatiecijfers. De uitzondering hierop vormt de raming
van juni 1991; deze bijstelling vond destijds echter plaats onder druk van
de toen beschikbare realisatiecijfers en in navolging van de ramingsbij–
stellingen van CPB en fondsen (Aof/Aaf). Handhaving van de raming
werd onder die omstandigheden niet haalbaar geacht. Afgezien hiervan
heeft nooit verschil van inzicht bestaan met betrekking tot de ramingen
tussen het Ministerie van SZW enerzijds en CPB en fondsen anderzijds.
De SVr heeft de ramingen van de fondsen steeds goedgekeurd. Slechts
met betrekking tot de meest recente raming voor 1993 is het beeld dat
de fondsen schetsen gunstiger dan de SZW-raming. Hierbij tekenen de
fondsen zelf aan dat deze raming met grote onzekerheidsmarges is
omgeven, vooral vanwege de onzekerheid of de gesignaleerde daling van
de groei zich zal voortzetten. Dit temeer omdat het aantal toekenningen
de laatste drie maanden weer een opgaande lijn vertoont. Vanwege deze
onzekerheid, en vanwege het feit dat de groeidaling mede ingegeven kan
zijn door «announcement-effecten» als gevolg van het voorliggende
wetsvoorstel meent het kabinet vooralsnog niet de meest positieve
raming te moeten presenteren. Een nieuwe raming van de SVr, naast de
reeds bestaande ramingen van CPB, fondsen en SZW, is met dezelfde
onzekerheidsmarges omgeven als de SZW-raming en zal slechts een
ander beeld vertonen dan deze raming voor zover de veronderstellingen
over het voortzetten van de groeidaling afwijken van de SZW-inzichten.
Deze veronderstellingen zijn echter eveneens arbitrair. Het kabinet blijft
dan ook van mening dat een nieuwe raming door de SVr geen nieuwe
inzichten kan verschaffen.

Ten aanzien van de opvatting dat een raming in heva's geschikter zou
zim om een trendbreuk te signaleren merkt het kabinet het volgende op.
Een volumecijfer in heva's is een momentopname. Indien het volume in
de arbeidsongeschiktheidsregelingen daalt zal dit direct zichtbaar zijn in
het volumecijfer in heva's. Hieruit kan echter niet zonder meer worden
atgeleid of het daadwerkelijk om een trendbreuk gaat. Zo is het volume
in heva's voor de maanden september en oktober 1992 weer gestegen
ten opzichte van voorgaande maanden. Het volumecijfer in uitkerings–
jaren daarentegen is niet afhankelijk van één momentmeting en laat
dorhalve beter zien of daadwerkelijk van een nieuwe trend sprake is.
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De leden van de VVD-fractie informeren naar de consequenties voor
het verhoudingsgetal inactieven/actieven en de collectieve lastendruk
indien de bestaande gevallen zouden worden ontzien zonder dat zich met
betrekking tot de nieuwe gevallen wijzigingen zouden voordoen. Deze
leden betreuren het dat de doelstelling van het kabinet niet meer tijdens
deze regeerperiode wordt gerealiseerd. Zij verwijzen nogmaals naar het
door deze leden geformuleerde alternatief.

Het volume-effect van de bevriezing heeft slechts een zeer beperkte
omvang. De invloed van het achterwege laten van de bevriezing op het
verhoudingsgetal inactieven/actieven is derhalve marginaal. Het
niet-bevriezen van bestaande uitkeringen heeft (uitgaande van invoering
van het wetsvoorstel op 1 juli 1993) een stijging met 0,5% 0,1%-punt
van de collectieve lastendruk tot gevolg.

Met betrekking tot het alternatief voorstel dat door deze leden wordt
genoemd, moge het kabinet verwijzen naar hetgeen hierover in de
memorie van antwoord is gesteld.

Met betrekking tot de volume-ontwikkeling willen de leden van de
D66-fractie graag opheldering over de hun gebleken contacten van de
regering met de SVr als het gaat om de wijze van registratie van het
aantal arbeidsongeschikten. Het kan niet zo zijn, aldus deze leden, dat de
regering bepaalt, of heeft willen bepalen, of de SVr al dan niet op heva's
gebaseerde tellingen verricht en openbaar maakt. Naast tellingen op
basis van herleide uitkeringsjaren blijft in hun ogen de «heva-registratie»
uiterst relevant ter beoordeling van de stand van zaken in kwantitatieve
zin. Ook de leden van de Groen Links-fractie zien graag een reactie
tegemoet op het bericht in de Volkskrant van 16 december jl., waarin
wordt vermeld dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
publicatie van de cijfers van de SVr wilde tegenhouden. Het krante–
artikel is gebaseerd op een briefwisseling tussen de SVr en SZW, waarin
nog eens de aandacht wordt gevestigd op het grote aantal volumebe–
grippen dat door onder meer de SVr naar buiten wordt gebracht.
Naast de in het verleden reeds gehanteerde begrippen personen en
uitkeringsjaren is daar in het recente verleden het aantal heva's (herleid
tot volledig arbeidsongeschikte) aan toegevoegd. Dit leidt tot drie
volumestanden. Zo zijn er in 1991 903 000 arbeidsongeschikte
personen, 801 000 herleide uitkeringsjaren en 793 000 heva's. De drie
volumestanden worden allemaal door de SVr gepubliceerd en in de
discussies worden deze drie begrippen voortdurend door elkaar gehaald.

Dit probleem is reeds enige tijd door onder meer het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesignaleerd. Ik verwijs ondermeer
naar de uitgebreide verhandelingen in de schriftelijke stukken bij de
behandeling van de TAV-wetgeving.

Ook de werkgroep «Verbetering ziekteverzuimregistratie», waarin de
uitvoeringsorganen, de sociale partners en overheid waren vertegen–
woordigd, maakt in haar eindrapport (juni 1992) melding van de interpre–
tatieproblemen die ontstaan door het bestaan van meerdere begrippen
en de werkgroep vraagt daarom om eenduidigheid in de publicatie van
WAO-volumecijfers.

In de diverse stukken (bijvoorbeeld bij de SER-advisering met
betrekking tot het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid en de
TAV-behandeling) is door het kabinet steeds consequent aangegeven
welk begrip het kabinet hanteert (te weten het aantal uitkeringsjaren).
Het is dus niet zo dat het kabinet dan wel het Ministerie van SZW zeif
cijfers produceert over de volumeontwikkeling; het kabinet heeft zich
steeds gebaseerd op de door de SVr gepubliceerde realisatiecijfers. Het
kabinet hanteert al jaren het uitkeringsjarenbegrip omdat dit als enige
verantwoorde conclusies toelaat over onderliggende trendbewegingen.
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Bovendien kan alleen in deze definitie het verband met de fmanciele
lasten van de arbeidsongeschiktheidsfondsen worden gelegd Het
heva-begrip heeft als nadeel dat dit alleen de stand op het laatste
moment weergeeft en een daling door incidentele factoren in enige
maand de volgende maand weer kan omslaan in een stijging. Het
patroon over meerdere maanden, de feitelijke trend, wordt derhalve niet
weerspiegeld in het heva-cijfer.

In de eerder genoemde brief heeft het Ministerie van SZW (opnieuw)
aandacht gevraagd voor de gesignaleerde problematiek en heeft de SVr
in overweging gegeven om het volume gemeten in heva's niet meer
standaard te publiceren. Van een geheimhouding van cijfers is dus in het
geheel geen sprake geweest.

De SVr heeft hierop geantwoord dat hij op zich de problematiek
onderschrijft en derhalve in de toelichting zal proberen zoveel mogelijk
de verwarring te voorkomen, maar geen aanleiding ziet om de reguliere
publicatie van het heva-volume te beemdigen Hoewel ik dit laatste
betreur, respecteer ik deze opvatting.

De leden van de fractie van D66 achten de uitspraak dat de
doelstelling van 758000 uitkeringsjaren in 1994, inclusief de effecten
van het voorliggende wetsvoorstel, niet gehaald zal worden zeer stellig.
Zij vragen in dit licht van welke doelstelling het kabinet thans uitgaat. Het
lid van de RPF-fractie vraagt waarom het kabinet, ondanks de hoopge–
vende volume-ontwikkeling, toch vasthoudt aan de bevriezing van de
bestaande gevallen. De daling van de groei van het volume, welke zich in
1992 tot nog toe heeft afgetekend, kan zeker hoopgevend genoemd
worden. Echter, het volume in de arbeidsongeschiktheidsregelingen stijgt
nog steeds; van een absolute daling van het volume is nog geen sprake.
Het kabinet acht de kans dat in twee jaar een - zeer substantiële -
absolute daling optreedt van ca. 50 000 uitkeringsjaren (van 806 000 in
1992 tot 758 000 in 1994) zeer gering. Dit betekent echter geenszins,
zoals ook reeds eerder is verwoord, dat de doelstelling is gewijzigd. De
verwachting dat deze doelstelling niet in 1994 zal worden gerealiseerd is
voor het kabinet een reden te meer om vast te houden aan het totale
pakket maatregelen, teneinde deze zo dicht mogelijk te benaderen.

De leden van de fractie van Groen Links zijn benieuwd naar de meest
recente inzichten omtrent de volume-ontwikkeling. Zij vragen een
overzicht waarin wordt weergegeven:

1 .de volumeraming tot en met 1996 op basis van ongewijzigd beleid;
2.de volumeraming tot en met 1996, rekening houdend met TAV;
3.de volumeraming tot en met 1996, rekening houdend met TAV, TZ

en arbowetgeving;
4.de volumeraming tot en met 1996, rekening houdend met TAV, TZ

en arbowetgeving en TBA.
Daarnaast vragen deze leden hoeveel het totale beroep op de arbeids–

ongeschiktheidsregelingen bedraagt tot en met 2000, in absolute
aantallen en in termen van de beroepsbevolking. Tevens verzoeken deze
leden om een overzicht van alle opbrengsten tot en met 2000, wederom
in absolute bedragen en in termen van het nationale inkomen. Ten slotte
zijn zij benieuwd of de SVr ramingen heeft gemaakt, die tot andere
uitkomsten leiden. In onderstaande tabel is de meest recente volume–
raming, alsmede de effecten van de verschillende wetsvoorstellen met
betrekking tot de volume-ontwikkeling in de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen weergegeven. Voor de volledigheid is tevens de raming van sept.
'92 nogmaals gepresenteerd.
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Tabel 1. Volume-ontwikkeling in de AAW/WAO en de volume-effecten van verschil–
lende maatregelen (x 1 000 uitkeringsjaren)

raming rammg raming dec.
sept. '92 dec. '92 '92

ongew. bel. TAV/TZ/

1991
1992
1993
1994
1995
1996

801
809
817
820
813
821

801
806
818
821
816
824

801
820
848
872
899
926

Arbowet

0
- 12
-25
-30
-40
-50

TBA

0
- 2
- 5
-21
-43
-52

gew. bel.

801
806
818
821
816
824

De effecten van TAV, TZ en Arbowetgeving zijn steeds tezamen
berekend. Hierin is tevens het najaarsoverleg begrepen.

Ten aanzien van de vragen met betrekking tot de ramingen tot en met
het jaar 2000 deelt het kabinet mee dat meerjarencijfers slechts voor
een periode van vijf jaren worden berekend. Dit geldt zowel voor volume–
als voor uitgavenramingen. Geactualiseerde ramingen van de beroepsbe–
volking en het nationale inkomen, die door het CPB worden gemaakt, zijn
op dit moment slechts tot en met het jaar 1993 voorhanden. Ook de
ramingen van de fondsen, die aan de SVr worden voorgelegd, gaan niet
verder dan 1993.

De leden van de SGP-fractie vragen of het kabinet nog steeds
vasthoudt aan zijn ramingen, ondanks de somberder vooruitzichten met
betrekking tot de werkgelegenheid. Vooralsnog ziet het kabinet geen
aanleiding om als gevolg van werkgelegenheidsontwikkelingen het
volume in de arbeidsongeschiktheidsregelingen bij te stellen.

2. ARBEIDSPARTICIPATIE GEDEELTELIJK ARBEIDSGE–
SCHIKTEN

2.1 Algemeen

De leden van de fractie van D66 zijn somber over de arbeidsmarkt–
kansen van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Deze leden zetten vraag–
tekens bij de trage besluitvorming binnen het CBA over de overname van
de bemiddelingstaak van gedeeltelijk arbeidsgeschikten door Arbeids–
voorziening van de GMD. Zij vragen zich af wie straks de betrokkenheid
van de organisaties van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten bij hun rente–
gratie op de arbeidsmarkt organiseert.

Tevens vragen deze leden wat de arbeidsbureaus op dit moment doen
wanneer gedeeltelijk arbeidsgeschikten zich op eigen initiatief melden bij
een arbeidsbureau.

Het kabinet realiseert zich terdege dat het niet eenvoudig zal zijn om
werk te vinden voor mensen die behoren tot de categorie gedeeltelijk
arbeidsgeschikten. Veel gedeeltelijk arbeidsgeschikte werkzoekenden
blijken immers in de arbeidsbemiddelingspraktijk moeilijk plaatsbaar te
zijn.

Het kabinet is van mening dat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie de
aangewezen instelling is om de arbeidsbemiddeling van deze categorie
werkzoekenden effectief en doelmatig ter hand te nemen.

De Arbeidsvoorzieningsorganisatie beschikt immers over kennis van
zowel vraag– als aanbodzijde van de arbeidsmarkt en is bij uitstek
deskundig op het terrein van de (traject)bemiddeling van moeilijk
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plaatsbare groepen. De RBA's beschikken over een uitgebreid instrumen–
tarium om zogenaamd moeilijk plaatsbaar aanbod te kwalificeren voor
een reguliere baan. Dit instrumentarium zal, waar nodig, worden toege–
sneden op de komst van de nieuwe doelgroep gedeeltelijk arbeidsge–
schikten.

Zo heeft het kabinet in de adviesaanvraag aan het CBA over flexibili–
sering van de Wet Vermeend-Moor (WVM) voorgesteld om een extra
faciliteit in deze wet op te nemen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten.
Het kabinet stelt voor om gedeeltelijk arbeidsgeschikten direct wanneer
het RBA hun bemiddeling ter hand neemt (dat wil zeggen: op het
moment dat plaatsing bij de oude werkgever niet meer aan de orde is) in
aanmerking te brengen voor premiekorting conform de WVM, terwijl bij
overige werkzoekenden de WVM pas van toepassmg is na zes maanden
werkloosheid.

Het kabinet is met de leden van de D66-fractie van mening dat de
besluitvorming binnen het CBA over de overname van de bemidde–
lingstaak traag verloopt. Anderzijds realiseert het kabinet zich dat het
hier om een zeer aanzienlijke opgave gaat.

Het kabinet vertrouwt erop dat het CBA, na een gedegen voorbereiding
en uitvoering van de voorgenomen proefprojecten in de loop van 1993,
gefundeerd en volmondig «ja» zal kunnen zeggen tegen de overname van
de bemiddelingstaak.

In een overleg dat ik op 29 oktober 1992 heb gevoerd met het CBA,
heb ik erop aangedrongen dat gedeeltelijk arbeidsgeschikten, wanneer zij
zich op eigen initiatief melden bij het arbeidsbureau, worden geregi–
streerd en gebruik kunnen maken van de diensten van het arbeidsbureau.

Het kabinet heeft dit punt ook opgenomen in de Hoofdlijnennotitie
Arbeidsvoorzieningsbeleid 1994-1998, die in december jl. aan de Kamer
is gestuurd.

In de Hoofdlijnennotitie stelt het kabinet ook voor om bij aanpassing
van de OSV op basis van overleg tussen CBA/RBA's, bedrijfsvereni–
gingen, GMD, de SVr en het Ministerie van SZW, vanaf 1994 te
beginnen aan een geleidelijke overdracht van de bemiddeling van
gedeeltelijk arbeidsgeschikten van de GMD naar Arbeidsvoorziening.

Het is daarbij de bedoeling dat voor de nieuwe instroom in de
Ziektewet/WAO/AAW een sluitende dienstverlening wordt bereikt. Ten
slotte stelt het kabinet in de Hoofdlijnennotitie voor dat arbeidsbureaus
met ingang van 1994, of zoveel eerder als mogelijk, ondersteuning gaan
verlenen aan GMD en bedrijfsverenigingen ten behoeve van de reïnte–
gratie-inspanningen verbonden aan de herbeoordelingsoperatie.

Wanneer Arbeidsvoorziening de bemiddelingstaak van de GMD heeft
overgenomen, ligt het in de rede dat CBA en RBA's op landelijk respec–
tievelijk regionaal niveau de betrokkenheid van de organisaties van
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten zelf gaan coördineren. Arbeidsvoor–
ziening heeft immers de regiefunctie op de arbeidsmarkt. Ook voor
andere doelgroepen (allochtonen, vrouwen, jongeren) onderhouden CBA
en RBA's contacten met doelgroeporganisaties en maken de arbeidsbu–
reaus gebruik van de specifieke kennis die deze doelgroeporganisaties te
bieden hebben.

De stelling van zelforganisaties van uitkeringsgerechtigden dat er in
het merendeel van het sinds 1987 gestegen aantal reïntegraties sprake is
van reïntegratiepogingen die te snel zijn ingezet, waardoor ze niet
duurzaam zijn, kan het kabinet niet onderschrijven. De GMD selecteert
wie wél of juist (nog) niet in het bemiddelingsbestand wordt opgenomen.
Dat alle reïntegraties duurzaam zijn, is echter evenmin waar. Daar waar
twijfel is aan de duurzaamheid van reïntegratie, wordt artikel 44 WAO of
33 AAW toegepast. Bij toepassing hiervan wordt, gedurende maximaal 3
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jaar, de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet ingetrokken of herzien,
maar wordt betrokkene zogenaamd fictief geschat. Er wordt met andere
woorden een extra bescherming geboden aan betrokkene, voor het geval
zijn herintreding op de arbeidsmarkt niet duurzaam blijkt te zijn. Het
kabinet deelt overigens niet de opvatting dat de wijziging van het
arbeidsongeschiktheidscriterium het aantal te snel ingezette reïntegratie–
pogingen zal doen toenemen.

De leden van de fractie van D66 stellen de vraag wat er binnen het
Arbo-beleid gedaan wordt aan werkdruk voor vrouwen in specifieke
vrouwenberoepen.

Bij de beantwoording van deze vraag kan een onderscheid worden
aangebracht tussen de wijze waarop in zijn algemeenheid aandacht
wordt besteed aan onjuiste of overmatige belasting (waaronder
werkdruk) van vrouwen enerzijds en aandacht voor onjuiste of
overmatige belasting in traditionele vrouwenberoepen.

Artikel 3f van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers al
bij de samenstelling en toewijzing van taken zo veel mogelijk rekening te
houden met persoonlijke eigenschappen van werknemers. Op grond van
dit artikel dient een werkgever rekening te houden met de specifieke
eigenschappen, ook met die eigenschappen die eventueel kunnen voort–
vloeien uit geslachtskenmerken. Verder is wetswijziging voorgenomen
waardoor de onderwerpen thuiswerk en seksuele intimidatie, beide van
belang voor vrouwen, expliciet onder de werkingssfeer van de Arbeids–
omstandighedenwet komen.

Actueel is de implementatie van de EG-kaderrichtlijn in de Arbeidsom–
standighedenwet. Werkgevers worden verplicht tot een risico-inventari–
satie en –evaluatie, met aandacht voor bijzondere groepen, waaronder
vrouwen.

Belangrijk instrument voor systematische en integrale verbetering van
arbeidsomstandigheden zijn de zogenaamde bedrijfstakstrategieën van
de Arbeidsinspectie en het Directoraat-Generaal van de Arbeid. Deze
aanpak wordt in overleg en in samenwerking met de sociale partners
gestart en uitgevoerd. Afspraken die daarbij worden gemaakt met de
partners, worden bij voorkeur in een convenant vastgelegd. Uitgangspunt
is daarbij dat de arbeidsomstandigheden in de desbetreffende bedrijfs–
takken gedurende vier jaar systematisch worden geïnspecteerd, dat er
onderzoeken worden verricht, knelpunten opgespoord en aangepakt
worden en voorlichting wordt georganiseerd. De aanpak van arbeidsom–
standigheden van vrouwen is hier onderdeel van.

Wat betreft «traditionele» vrouwenberoepen («specifieke» vrouwenbe–
roepen als zodanig worden niet meer onderscheiden) geldt dat arbeids–
omstandigheden niet altijd blijken te zijn afgestemd op belastbaarheid
van vrouwen. Nu vrouwen vaker dan vroeger blijven werken wanneer ze
kinderen krijgen, worden ze langer blootgesteld aan deze zware belasting
en zijn de gevolgen voor de gezondheid ook beter zichtbaar.

Voor 1993 is de start voorzien van de bedrijfstakstrategie «intramurale
gezondheidszorg», een bedrijfstak waarin traditioneel veel vrouwen
werkzaam zijn. Naast andere activiteiten is aan de partners voorgesteld
een project werkdrukvermindering in een psycho-geriatrisch
verpleeghuis. In verband met werkdruk en herstel bij afwijkende
werktijden, vindt in opdracht van werkgevers reeds een toegepast weten–
schappelijk onderzoek plaats naar betere roostervorming en toepassmg
in de praktijk. In opdracht van de Ministeries van SZW en WVC en de
arbeidsongeschiktheidsfondsen AAf/Aof wordt het project «Integrale
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gezondheidsbevordering in de intramurale gezondheidszorg» uitgevoerd,
dat is gericht op de vermindering van ziekteverzuim en arbeidsonge–
schiktheid.

Andere traditionele vrouwenberoepen zijn bijvoorbeeld administratieve
functies of de functie van caissière. In 1991 is een publicatie «Functie–
verbetering voor vrouwen in de administratie» uitgebracht. Een project
«kassawerk» leidt tot aanzienlijke functionele en ergonomische verbete–
ringen in deze werkplekken waar veel jonge vrouwen werken. Een publi–
catie «baliewerk» is in voorbereiding. Experimenten tot vorming van
«autonome taakgroepen» zijn ook van betekenis in deze context.

Ik heb tevens het initiatief genomen om samen met het Ministerie van
WVC en de arbeidsongeschiktheidsfondsen een onderzoek te laten
uitvoeren naar «vrouwen en werkstress». Hierbij zal het ingevoerde en
voorgenomen beleid worden geëvalueerd in het licht van de stand van de
wetenschap op het gebied van werkstress bij vrouwen. De eindrap–
portage hiervan zal naar verwachting eind 1993 verschijnen.

De leden van de Groen Links-fractie vragen naar de gegevens omtrent
het aantal geslaagde reïntegratie-pogingen sinds 1987, afgezet tegen
het totaal aantal jaarlijkse reïntegratiepogingen. Tevens vragen zij hoe de
regering de ontwikkeling van deze cijfers beoordeelt.

Met betrekking tot de reïntegratie-inspanningen zijn gegevens
beschikbaar van de GMD. Deze gegevens worden weergegeven in onder–
staande tabel.

Tabel 2. Reïntegratie-inspanningen GMD 1987-1991 (werksituatie bij afsluiting van
de GMD-bemiddeling)

1987 1988 1989 1990 1991

Werk
Geen werk

Totaal

Werk (%)

28 100
32400

60500

46.4%

31 200
38900

70100

44.6%

38300
45600

83900

45.6%

44000
49000

93000

47.3%

49800
48900

98 700

50.4%

Het kabinet vindt het verheugend dat het aantal reïntegratie-inspan–
ningen in de periode 1987-1991 sterk is toegenomen. Daarnaast is de
kans op werkhervatting gestegen, hetgeen ook als positief wordt ervaren.

Anderzijds moet ook worden geconstateerd dat voor ongeveer de helft
van de bemiddelde personen geen werkkring wordt gevonden. Een
verdergaande inspanning van de GMD in samenwerking met de arbeids–
bureaus en de werkgevers blijft derhalve geboden.

Het lid van de RPF-fractie veronderstelt dat het antwoord op zijn vraag
over het groeiend beroep op een werkloosheidsuitkering (pagina 25
memorie van antwoord) niet op de juiste plaats was afgedrukt. Dit lid
herinnert de regering eraan dat zij tijdens de behandeling van de
begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 1993 de
verwachting had uitgesproken, dat in 1993 ten gevolge van de herbeoor–
delingen circa 5 000 werknemers een WW-uitkering zullen ontvangen in
plaats van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hij gaat ervan uit dat dit
aantal aanmerkelijk hoger zou moeten uitkomen, als in 1993 reeds een
aanvang wordt gemaakt met het herkeuren. Kan de regering het getal
van 5 000 nog nader onderbouwen, vraagt dit lid.

In de memorie van antwoord is de vraag van het lid van de RPF-fractie
betrokken bij de beschouwing over de arbeidsmarkt in het algemeen en
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de reïntegratiekansen voor arbeidsongeschikten in het bijzonder. In deze
beschouwing wordt ondermeer aangegeven dat het inderdaad zo zal zijn,
zoals dit lid veronderstelt, dat een aantal WAO-gerechtigden in de
toekomst, als gevolg van de effecten van het nieuwe arbeidsongeschikt–
heidscriterium, een beroep zal gaan doen op een werkloosheidsuitkering.
Het aantal van 5 000 hangt samen met het aantal personen, herleid naar
uitkeringsjaren, dat in 1993 een werkloosheidsuitkering zou gaan
ontvangen, indien de wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium
op 1 juli 1992 van kracht zou zijn geworden. Als gevolg van een latere
invoeringsdatum zal dit aantal in 1993 echter veel minder zijn (ca. 1 500
bij invoering per 1 juli 1993). Indien in 1993 reeds een substantieel
aantal personen zou worden herbeoordeeld, hetgeen om praktische
redenen niet wordt verwacht, zou dit aantal conform de verwachtingen
van dit lid, inderdaad toenemen.

2.2 Oudere arbeidsongeschikten

De leden van de SGP-fractie vragen welke initiatieven de overheid als
werkgever ontplooit wat betreft een bewust personeelsbeleid voor
oudere werknemers.

Binnen de rijksoverheid worden, mede in het licht van de demogra–
fische vergrijzing, verscheidene initiatieven ontplooid, gericht op de
oudere werknemer. Er zijn en worden onderzoeken uitgevoerd naar de
verschillende aspecten van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Zo is in
1992 een onderzoek afgerond naar de samenhang tussen leeftijd en
functioneren. De verworven inzichten zullen in 1993 onder de aandacht
van het management worden gebracht door middel van een brochure.
Het beleid is erop gericht voorwaarden te scheppen waardoor oudere
werknemers in staat worden gesteld tot hun 65e jaar te werken en
daarmee uitval in verband met arbeidsongeschiktheid en uitstroom naar
VUT te beperken. Gestreefd wordt met ingang van 1 april 1993 de
PAS-regeling (partiële arbeidsparticipatie senioren) in werking te laten
treden. Het ontwerp PAS-regeling is thans bij de Raad van State voor
advies aanhangig. Werknemers vanaf 57 jaar kunnen dan hun werktijd
verminderen tot 32 uur tegen inlevering van de leeftijdsvakantiedagen en
de ADV-dagen en een inhouding op het salaris van 5 procent. Vanaf 61
jaar kan de werktijd verder worden teruggebracht tot 24 uur per week.
Daarnaast worden bepalingen omtrent nachtarbeid voor 55 jaar en ouder
versoepeld en wordt een onderzoek gestart naar de actualiteit van de
voor functioneel leeftijdsontslag aangewezen functies.

3. WIJZIGING VAN HET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSCRI–
TERIUM

3.1. Vasthouden aan de klasse-indeling

De leden van de D66-fractie hebben een antwoord gemist op hun
vraag in het voorlopig verslag over een minder fijnmazige klasse-indeling.
Verwezen moge worden naar paragraaf 3.1 van de memorie van
antwoord. Weliswaar wordt in deze paragraaf niet inhoudelijk ingegaan
op deze vraag, maar dit leek ook niet noodzakelijk nu het kabinet aangaf,
dat er geen aanleiding meer was om deze optie opnieuw in de
overweging te betrekken.

3.2. Herdefiniëring passende arbeid

De leden van de fractie van D66 dringen aan op spoed bij het advies
vragen aan de SVr over de operationalisering van het arbeidsongeschikt–
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heidscriterium . Het kabinet heeft in de memorie van antwoord aange–
geven, positief te staan tegenover de suggestie van de SVr inzake opera–
tionalisermg van bepaalde elementen. Ook is aangegeven dat hierover op
niet al te lange termijn advies gevraagd zal worden aan de SVr. Nader
geconcretiseerd, stelt het kabinet zich voor om de adviesaanvrage aan de
SVr te richten op het moment dat de discussie over dit wetsvoorstel met
de Tweede Kamer is afgerond en derhalve zekerheid is ontstaan over de
preciese inhoud van het wetsvoorstel.

De leden van de fractie van D66 vragen vervolgens hoe het nieuwe
arbeidsongeschiktheidscriterium, de herziening van het begrip passende
arbeid, voor deeltijdwerkers zal uitpakken. De arbeidsongeschiktheidsbe–
oordeling bij deeltijdarbeid, met name de uitvoeringspraktijk geeft hier
inhoud aan, verandert op zich niet door het nieuwe arbeidsongeschikt–
heidscriterium. Wel krijgen uiteraard ook deeltijdwerkers te maken met
het nieuwe criterium. Ook voor hen gaat gelden dat alle algemeen
geaccepteerde arbeid passend is en dat de elementen opleiding en
vroeger beroep geen rol meer mogen spelen. Zoals het kabinet ook reeds
in de memorie van toelichting heeft aangegeven, speelt deeltijdarbeid
wel een rol in die zin, dat in het nieuwe criterium ook part-time werk tot
algemeen geaccepteerde arbeid moet worden gerekend.

De leden van de Groen Links-fractie zijn kritisch over de aanpassing
van het arbeidsongeschiktheidscriterium en de herdefiniëring van het
begrip passende arbeid. Concreet stellen zij de vraag of in de toekomst
een gedeeltelijk arbeidsongeschikte elk werk moet accepteren. Zal dit
betekenen, zo vragen deze leden, dat de WAO-er geen enkel recht van
spreken meer heeft, als het gaat om vervangende arbeid?

Omdat na herziening van het arbeidsongeschiktheidscriterium voortaan
uitgegaan moet worden van alle algemeen geaccepteerde arbeid, is de
ruimte die in het functiebereik wordt geschapen in principe maximaal.
Maar er ligt wel een grens, namelijk in de krachten en bekwaamheden
van betrokkene. In de definitie van het begrip passende arbeid wordt dit
ook met zoveel woorden genoemd: alle algemeen geaccepteerde arbeid
waartoe de werknemer met zijn krachten en bekwaamheden in staat is.
Als met behulp van deze definitie het loonverlies is vastgesteld en op
basis daarvan is vastgesteld in welke mate er sprake is van arbeidsonge–
schiktheid, komt vervolgens de vraag aan de orde of betrokkene de
arbeid, op basis waarvan zijn arbeidsongeschiktheid is vastgesteld, ook
daadwerkelijk moet accepteren. Deze vraag wordt beheerst door de
invulling van het begrip passende arbeid in de WW. De leden van de
Groen Links-fractie zijn van oordeel dat de passende arbeid-definitie in
de WAO identiek zou moeten zijn aan die in de WW. De leden van de
GPV-fractie vinden daarentegen dat, vanuit de optiek van een succes–
volle reïntegratie, de definitie van passende arbeid in de WW die van de
WAO zou moeten zijn. Het kabinet is voorstander noch van het een noch
van het ander. Een introductie van een oplopend passende arbeid-begrip,
conform de WW, in de WAO zou betekenen dat de mate van arbeidson–
geschiktheid bij wijze van spreken continu neerwaarts zou moeten
worden aangepast. En dit zonder dat er in de omstandigheden of de
gezondheidstoestand van betrokkene iets is veranderd. De introductie
van het passende arbeid-begrip, conform de WAO, in de WW zou
betekenen dat ook niet– arbeidsongeschikte werklozen direct bij de
aanvang van de werkloosheid alle algemeen geaccepteerde arbeid
moeten aanvaarden. Een toegroeien naar een nieuwe situatie, ook in
financieel opzicht, is dan niet mogelijk. Het kabinet acht het redelijk dat
er wel sprake is van een zekere periode, waarin er toegegroeid kan
worden naar een nieuwe situatie.

Het lid van de RPF-fractie vraagt of het is uitgesloten dat men bij
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werkhervatting op een lager niveau dan is gehanteerd bij het bepalen van
de restcapaciteit, onder het niveau van het laatst verdiende loon uitkomt.
Dit is niet uitgesloten. Zoals reeds in de memorie van toelichting is
aangegeven, is het kabinet van oordeel dat de restcapaciteit afgestemd
moet worden op het voor betrokkene hoogst bereikbare niveau. Indien
vervolgens werk hervat wordt op een lager niveau, kan men zakken
beneden het niveau van het vroeger verdiende loon.

Het lid van de RPF-fractie wil vervolgens weten of er ook bij het
nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium nog een combinatie mogelijk is
van het minimumloon en een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit is
inderdaad mogelijk. Dit zal met name afhangen van het vroeger
verdiende inkomen.

Verdiende men het minimumloon en kan men, ondanks bepaalde
handicaps, nog steeds het minimumloon verdienen dan resteert er een
arbeidsongeschiktheid van nul. Verdiende men daarentegen het
maximumdagloon en kan men nog maar het minimumloon verdienen,
dan ontstaat er een combinatie van een arbeidsongeschiktheidsuitkering
en het minimumloon (dan wel een WW-uitkering). De wijziging van het
arbeidsongeschiktheidscriterium leidt er dus niet toe dat iemand die een
salaris verdient, dat op minimumloonhoogte ligt, daarnaast geen
uitkering ontvangt. Verlies van verdiencapaciteit blijft dus het verzekerde
risico.

3.3 Scholingsmogelijkheden als medebepalende factor

De leden van de Groen Links-fractie vinden het vreemd dat gekozen is
voor een sanctie via de arbeidsongeschiktheidsschatting en niet via de
algemene sanctie-artikelen in de WAO. De nieuw voorgestelde bepaling
vormt de pendant van de in het kader van de wet TAV geïntroduceerde
bepaling inzake het uitstel van de schatting bij scholing. Als scholing
voor betrokkene is geïndiceerd en hij werkt mee dan wordt hij allereerst
niet geconfronteerd met een sanctie, maar ook krijgt hij nog een jaar de
tijd om te zoeken naar een passende functie. Beide bepalmgen vullen
elkaar dus goed aan. Een aparte sanctie-bepaling inzake scholing onder–
streept overigens ook het belang dat het kabinet aan scholing hecht. Alle
inspanningen moeten erop gericht zijn arbeidsongeschikten in het
arbeidsproces in te passen. Tot dergelijke inspanningen behoort het
aanbieden van passende scholing aan een verzekerde en het laten volgen
van die scholing. In die zin is er zeker een recht van een verzekerde op
scholing. Maar ook behoort hiertoe dat een verzekerde bereid is tot
scholing en meewerkt aan het bereiken van het gewenste resultaat. De
leden van de Groen Links-fractie stellen nog de vraag hoe deze sanctie
zich verhoudt tot de periodieke herbeoordeling. Sanctietoepassing vindt
plaats op het moment waarop weigering of onvoldoende medewerking
wordt geconstateerd. De sanctie loopt dan vervolgens mee bij de eerst–
volgende herbeoordeling. Dat wil zeggen dat bij de eerstvolgende herbe–
oordeling gekeken wordt naar de mate van iemands arbeidsonge–
schiktheid en dat vervolgens de mate van arbeidsongeschiktheid wordt
bepaald, ervan uitgaande dat betrokkene de scholing wel heeft afgerond.
Het herbeoordelingsmoment is uiteraard een geschikte gelegenheid om
betrokkene nogmaals te wijzen op het belang van het volgen van de
scholing en betrokkene te motiveren tot het daadwerkelijk volgen van de
scholing.

Ten slotte signaleren de leden van de fractie van Groen Links
problemen met het scholingsbudget van de GMD. Zij stellen dat niet
ieder scholingsverzoek van een gedeeltelijk arbeidsgeschikte gehono–
reerd kan worden. De fractie bepleit een scholingsrecht voor alle
arbeidsongeschikten.
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Zoals bekend ontvangt de GMD sinds 1990 een scholingsbudget van
het CBA voor de scholing van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Ter
verkrijging van dit budget dient de GMD jaarlijks een scholingsplan bij
het CBA in. Daarin wordt, op grond van beleidsontwikkelingen met
betrekking tot gedeeltelijk arbeidsgeschikten en op grond van het feitelijk
verloop van het aantal scholingen en de prognose daarvan voor het
komend jaar, een aanvraag voor een scholingsbudget bij de Arbeidsvoor–
zieningsorganisatie ingediend.

In 1990 ontving de GMD 8, in 1991 14,8 en in 1992 19 miljoen
gulden van Arbeidsvoorziening.

Wanneer het scholingsbudget van het CBA is uitgeput schakelt de
GMD over op financiering van scholingen uit het AAf op grond van artikel
57 AAW. Daarbij moet iedere individuele scholing door de betreffende
bedrijfsvereniging worden goedgekeurd.

De GMD heeft diverse malen laten weten dat deze goedkeuringspro–
cedure een flexibele, bedrijfsmatige planning en inkoop van scholingen
ernstig bemoeilijkt. In 1992 was het GMD-scholingsbudget van het CBA
(19 miljoen) medio september jl. uitgeput. In oktober heeft de GMD het
bestuur van het AAf schriftelijk verzocht om de bestaande goedkeurings–
en declaratiesystematiek krachtens artikel 57 AAW te wijzigen in
toekenning van een lump-sum scholingsbudget uit het AAf onder
dezelfde voorwaarden als het budget van het CBA. Het AAf-bestuur
heeft dat geweigerd, onder - terechte - verwijzing naar de expliciete
bevoegdheid van de bedrijfsverenigingen om over de toekenning van
scholingsmiddelen uit het fonds te beschikken.

Eind september 1992 heeft de GMD haar scholingsplan voor 1993 bij
het CBA ingediend.

Op grond van de stijging van het aantal scholingen (van 4200 in 1990
via 9600 in 1992 tot een verwachte 11 000 in 1993) en op grond van
recente beleidsmatige ontwikkelingen (volumebeleid arbeidsonge–
schiktheid) vroeg de GMD 32 miljoen voor 1993. Daarnaast stelde de
GMD voor om het aantal voor de GMD gereserveerde plaatsen bij CVV's
(de eigen scholingsinstituten van Arbeidsvoorziening) fors uit te breiden.
Ten slotte verzocht de GMD om aanvullende CBA-financiering voor
1992.

Op 4 december jl. is het GMD-scholingsplan besproken in een
bestuurlijk overleg tussen CBA en GMD.

Tijdens dit bestuurlijk overleg , dat geen besluitvormend karakter had,
zijn de volgende voorlopige afspraken gemaakt:

- de GMD ontvangt voor 1993 in ieder geval 19 miljoen;
- in juni 1993 vindt opnieuw bestuurlijk overleg CBA-GMD plaats om

de stand van zaken m.b.t. de GMD-scholingen medio 1993 te peilen en
te bezien of eventueel aanvullende CBA-financiering gewenst/noodza–
kelijk is;

- begin 1993 starten de GMD-districtskantoren overleg met de RBA's
over ophoging van het aantal CVV-plaatsen die voor de GMD gereser–
veerd zijn;

- het CBA zal proberen uit de onderuitputting van 1992 middelen te
vinden om de GMD alsnog voor 1992 te voorzien van een aanvullend
budget;

- begin 1993 zal op initiatief van het AAf-bestuur de discussie met het
CBA, de GMD en de FBV worden voortgezet over de financieringssyste–
matiek krachtens artikel 57 AAW;

- begin 1993 start het Europees Sociaal Fonds een voorlichtingscam–
pagne over nieuwe, uitgebreidere subsidiemogelijkheden voor reïntegra–
tieactiviteiten voor arbeidsongeschikten. Ook bedrijfsverenigingen en de
GMD zullen in deze campagne worden benaderd.
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Het is de bedoeling dat op 28 januari a.s. deze afspraken door het CBA
zullen worden bekrachtigd. Het kabinet meent dat de door CBA en GMD
gemaakte afspraken zullen bijdragen aan het oplossen van scholingsknel–
punten bij de GMD, voorzover deze zich hebben voorgedaan.

Het kabinet wil echter benadrukken dat een scholing van werkloze
werkzoekenden (en dus ook van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werkzoe–
kenden) deel uitmaakt van een traject dat gericht is op reïntegratie in het
arbeidsproces. Deelname van de betrokken cliënt aan een scholing vindt
alleen plaats als de instantie die verantwoordelijk is voor de arbeidsbe–
middeling, zo'n scholing een noodzakelijk onderdeel vindt van genoemd
traject.

Vanzelfsprekend is een goede motivatie van de cliënt een absolute
voorwaarde voor het effectief en doelmatig afleggen van dat traject door
de cliënt. Het kabinet is van mening dat de huidige financieringscon–
structie van de GMD-scholing (met artikel 57 AAW als achterliggende
voorziening) garandeert dat voldoende scholingsmogelijkheden voor
gedeeltelijk arbeidsgeschikten beschikbaar zijn.

3.4. Relatie aandoening en arbeidsongeschiktheid

De leden van de SGP-fractie stellen een aantal vragen rond de arbeids–
ongeschiktheid op psychische gronden. Uit kontakten met de uitvoering
is gebleken dat er niet een specifiek aparte, andere benadermg van de
hier bedoelde categorie bestaat. Elke arbeidsongeschikte krijgt een
individuele benadering en hieruit kan een andere behandeling van een
persoon met psychische klachten dan van een persoon met fysieke
klachten voortvloeien. Hierbij dient bedacht te worden dat de categorie
arbeidsongeschiktheid op psychische gronden ook zeer divers is samen–
gesteld. Deze kan variëren van een psychose tot klachten van overspan–
nenheid. In die zin lijkt het ook niet mogelijk voor de gehele categorie
één specifieke benaderingswijze vast te stellen. Overigens bestaat de
indruk dat bij deze categorie wel relatief vaak gebruik wordt gemaakt van
sociaal consulenten. Ook de arbeidsongeschikten op psychische gronden
zijn verplicht de door de bedrijfsvereniging of de GMD gegeven
voorschriften, gegeven in het belang van een behandeling of genezing of
tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, op te
volgen. Hiertoe kan ook behoren zich ter observatie te doen opnemen of
te verblijven in een aangewezen inrichting.

De leden van de SGP-fractie vragen vervolgens of de regering van
oordeel is dat het ziektebegrip te ver is opgerekt. Dat het begrip ziekte
en gebrek niet alleen een louter medisch oordeel is, maar ook wordt
beïnvloed door maatschappelijke opvattingen, wordt door het kabinet
onderkend. Maar de oprekking van het begrip moet ook niet zo ver gaan
dat er alleen sprake is van een louter subjectief beleven van betrokkene.
Het kabinet heeft dan ook voorgesteld het arbeidsongeschiktheidscri–
terium op dit punt aan te passen.

Deze leden vragen vervolgens of de maatschappelijke betekenis van
het ziektebegrip in de ons omringende landen een beperktere betekenis
heeft. Ten aanzien van het maatschappelijk ziektebegrip in de ons omrin–
gende landen en de ontwikkeling daarvan in de laatste decennia is geen
systematisch onderzoekmateriaal beschikbaar dat terzake een
betrouwbaar beeld zou kunnen geven.

De leden van de GPV-fractie zien graag dat de wetgever zelf een inter–
pretatie geeft van het begrip «rechtstreeks en objectief medisch vast te
stellen gevolg van ziekte en gebreken». Zoals reeds in de memorie van
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antwoord is aangegeven, is juist deze medische kant van de arbeidson–
geschiktheidsbeoordeling het moeilijkst in regels te vangen, omdat het
hier gaat om een oordeel van een medicus, met een specifieke deskun–
digheid. Het kabinet acht het wel mogelijk dat via procedures, door de
bedrijfsverenigingen zelf vast te stellen, wordt gewaarborgd dat er een
objectieve en rechtmatige vaststelling van het arbeidsongeschiktheids–
percentage plaatsvindt. Vervolgens zal via het toezicht bekeken worden
of er inderdaad een objectieve en rechtmatige vaststelling plaatsvindt.
Het kabinet heeft - «dit in reactie op de opmerking van het lid van de
RPF-fractie» geen aanleiding te veronderstellen dat de toezichthouder
deze taak, behorende tot de normale toezichttaken, niet naar behoren
zou kunnen vervullen.

4. WIJZIGING IIM NIVEAU EN DUUR VAN DE ARBEIDSONGE–
SCHIKTHEIDSUITKERING

4.1 Algemeen

De leden van de fractie van de PvdA vragen of de gegevens van tabel
4 van de memorie van antwoord ook voor latere jaren dan 1987 én voor
mannen en vrouwen tezamen beschikbaar zijn. Zij vragen tevens of de
regering hun opvatting deelt dat Nederland geen uitzonderingspositie
inneemt wat betreft de leeftijdscategorie 50-plussers met betrekking tot
uittreding uit het arbeidsproces. Wel vragen zij zich af welke regeling dan
een beter inkomen garandeert.

De gegevens van tabel 4 van de memorie van antwoord zijn ontleend
aan het WRR-rapport «Een werkend perspectief». De WRR baseerde de
gegevens op de Labour Force Sample Survey uitgevoerd door het statis–
tisch bureau van de EG (Eurostat). In recentere publicaties zijn deze
gegevens niet opgenomen. Om toch een nader inzicht te verkrijgen in de
mogelijke uitwisselbaarheid van verschillende uittredingsregelingen,
uitgesplitst naar de onderscheiden EG-landen, is de volgende weg
bewandeld. Om na te gaan of er sprake is van complementariteit van
regelingen, zodanig dat het totale volume inactiviteit identiek zou zijn, is
bezien of er grote verschillen zijn tussen landen met betrekking tot
activiteit. Omdat uittrede uit het arbeidsproces ook richting werkloos–
heidsregelingen en bijstand kan verlopen, wordt dan additioneel veron–
dersteld dat de verschillende mogelijkheden tot beëindiging van de
arbeidsparticipatie complementair kunnen zijn. In de navolgende tabel
wordt voor mannen in de leeftijd van 55-64 jaar het percentage
werkzame personen weergegeven. De gegevens worden uitsluitend
gepresenteerd voor mannen in de oudere leeftijdscategorie omdat de
arbeidsparticipatie van mannen in de jongere leeftijdscohorten over het
algemeen zeer hoog is en verondersteld kan worden dat uittrede op
latere leeftijd gekoppeld is aan het ontvangen van een uitkering. Ook de
presentatie van gegevens van vrouwen is achterwege gelaten, aangezien
voor vrouwen in een aantal EG-landen de pensioneringsleeftijd op 60 jaar
ligt, hetgeen de beoogde vergelijking bemoeilijkt.
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Tabel 3. Werkenden als percentage van de bevolking van 55—64 jaar (mannen), 1989

55-64 jaar

België 36%
Frankrijk 39%
Luxemburg 40%
Nederland 44%
Italië 50%
Duitsland 53%
Spanje 56%
lerland 60%
Griekenland 60%
Verenigd Koninkrijk 62%
Portugal 63%
Denemarken 65%

EG 52%

Op basis van deze cijfers kan niet worden geconcludeerd dat voor alle
EG-landen zou gelden dat de veronderstelde complementariteit van
uittredingsregelingen zou leiden tot vergelijkbare participatiecijfers. In
Denemarken werkt nog 65% van de mannen in de leeftijd van 55-64
jaar; in België is dat percentage 36 (het laagste van de EG-landen). Wel
is duidelijk dat in de Benelux-landen en in Frankrijk het percentage
werkenden (aanzienlijk) lager ligt dan in de overige EG-lidstaten. De
grote verschillen tussen de EG-lidstaten geven geen aanleiding te
concluderen dat in het algemeen sprake zou kunnen zijn van complemen–
tariteit. Voor de Benelux-landen en voor Frankrijk kan men op basis van
deze cijfers concluderen dat de percentages arbeidsparticipatie relatief
dicht bij elkaar liggen. Gegeven de veronderstellingen die ten grondslag
liggen aan deze analyse, zou er derhalve voor wat deze landen betreft,
sprake kunnen zijn van complementariteit van verschillende sociale
zekerheidsregelingen.

Ten aanzien van de vraag naar de vergelijking van inkomens die in de
verschillende EG-landen worden verkregen uit vervroegde uittredingsre–
gelingen en arbeidsongeschiktheidsregelingen, moet opgemerkt worden
dat op dit moment onvoldoende gegevens voorhanden zijn om een
dergelijk overzicht te kunnen verschaffen.

Het lid van de RPF-fractie stelt nog een vraag over het onderscheid
tussen «risque social» en «risque proffesionel». Dit lid merkt terecht op
dat het finaliteitsbeginsel in de Nederlandse arbeidsongeschiktheidsver–
zekeringen voorop staat. Het is in ons land voor het recht op uitkering
niet van belang hoe de arbeidsongeschiktheid is ontstaan maar dat deze
is ontstaan en dat er inkomstenderving uit voort vloeit. Het onderscheid
tussen de Ongevallenwet en de Invaliditeitswet naar oorzaak van arbeids–
ongeschiktheid en het daaraan koppelen van verschillende uitkerings–
hoogten is met de introductie van het finaliteitsbeginsel opgeheven. Los
van praktische bezwaren, zoals omvangrijke junsprudentie en problemen
met het onderscheiden van beroepsrisico's, zijn er ook principiële
bezwaren om weer terug te grijpen naar het causaliteitsbeginsel bij
arbeidsongeschiktheid.

De leden van de fractie van Groen Links stellen een aantal vragen over
de relatie tussen de wijzigingen in niveau en duur en een eventuele
afname van de aanzuigende werking van de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen. Voor een antwoord op deze vragen wordt verwezen naar
paragraaf 1.1.

Voorts vragen de leden van deze fractie of de WAO'ers die in staat van
hulpbehoevendheid verkeren, niet allen het recht op een volle
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(verhoogde) uitkering dienen te behouden. Zij vragen of het mogelijk is
deze personen een loondervingsuitkering te laten behouden en niet over
te laten gaan naar de vervolguitkering. Hulpbehoevende WAO'ers zullen
tijdens de loondervingsfase een uitkering krijgen op het oude niveau
aangevuld tot 100% van het dagloon. Het kabinet is de mening
toegedaan dan deze personen niet uitgezonderd kunnen worden van de
generale systematiek van het wetsvoorstel. Ook zij zullen na de loonder–
vingsuitkering recht krijgen op een vervolguitkering. Er wordt echter
rekening gehouden met hun situatie van hulpbehoevendheid doordat ze
een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 100 % in plaats van 70% van
het vervolgdagloon ontvangen.

4.2 Keuze voor het leeftijdskriterium

De leden van de CDA-fractie informeren of er nog een nota van
wijziging komt ten aanzien van een opbouwsysteem naar arbeidsver–
leden.

Het kabinet is - zoals eerder in de memorie van antwoord gemeld -
voornemens het arbeidsverledencriterium in de plaats te stellen van het
leeftijdscriterium. Dit zal niet bij nota van wijziging kunnen geschieden.
De technische complicaties daarvan - onder meer in verband met
doorwerking naar het overheidspersoneel - zijn nog onvoldoende
verkend en opgelost. Dit betekent dat een afzonderlijk wetsvoorstel
nodig zal zijn. Ik verwacht dat dit het volgende parlementaire jaar aan de
orde zal kunnen komen.

Hierbij zal zeker aan bod komen de suggestie van de fracties van RPF,
CDA en PvdA om de jaren voorafgaande aan 1989 voor de opbouw uit te
gaan van leeftijd als criterium.

De leden van de PvdA-fractie vragen wat een dergelijk opbouwsysteem
zou betekenen voor de instroom in de WAO. Bij deze vraag is van belang
of een stelsel op basis van arbeidsverleden in minder verzekerde jaren
resulteert dan opbouw op basis van leeftijd.

De leden van de fractie van de PvdA stellen dan ook de vraag, of er
door onderzoek of anderszins enig inzicht bestaat in de omvang van de
groep personen die na een lange periode van inactiviteit en een korte,
weinig succesvolle herintreding in de WAO geraakt, de groep met andere
woorden waarvoor het arbeidsverleden niet correleert met de leeftijd.

Van personen die recht krijgen op een WAO-uitkering is de duur van
het arbeidsleven niet bekend, omdat dit gegeven tot op heden niet
relevant was bij de beoordeling van het recht op of de vaststelling van
een WAO-uitkering.

In het kader van de evaluatie van de wijziging van het arbeidsonge–
schiktheidscriterium op 1 januari 1987 wordt door de GMD het
onderzoek «De positie van de cliënt in de WAO» uitgevoerd. Inmiddels
zijn de gegevens van een representatieve steekproef van personen die in
1991 recht op een WAO-uitkering kregen (WAO-toetreders)
beschikbaar.

Ook in dit onderzoek is niet nagegaan wat de duur van het arbeidsver–
leden van de WAO-toetreders uit 1991 is. Wel is vastgesteld dat van
deze WAO-toetreders uit 1991 52% een ononderbroken arbeidsleven
heeft gehad. Dit betekent overigens niet dat er voor deze categorie er
een rechtlijnig verband tussen leeftijd en duur van hun arbeidsverleden
is: de duur van het arbeidsverleden van personen van dezelfde leeftijd
kan sterk verschillen, ongeveer 12 jaar maximaal, vanwege latere
toetreding tot de arbeidsmarkt.

Van WAO-toetreders uit 1991 heeft 48% dus een onderbroken
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arbeidsleven gehad. De lengte van de onderbreking en het moment
waarop deze onderbreking plaatsvindt, varieert sterk. Grofweg kan
geconcludeerd worden dat voor een grote groep van de WAO-toetreders
uit 1991 de leeftijd een langer arbeidsverleden suggereert dan waarvan
feitelijk sprake is, zowel vanwege het moment van aanvang van het
arbeidsverleden als vanwege de onderbreking van het arbeidsverleden
die bij een groot deel van de WAO-toetreders uit 1991 optreedt.

Met deze conclusie wordt ook een antwoord gegeven op de vraag van
de leden van de PvdA-fractie wat er gebeurt wanneer de loondervingsuit–
kering in de lengte bepaald wordt door het arbeidsverleden en de
vervolguitkering in de hoogte door de leeftijd. De vervolguitkering is
hierbij van gelijke hoogte als in het voorgestelde systeem in het onder–
havige wetsvoorstel.

Een systeem op basis van arbeidsverleden zal over het algemeen ten
nadele van de arbeidsongeschikte zijn, zowel wat de duur als het niveau
van de uitkering betreft.

De berekening van de duur van de loondervingsuitkering op basis van
arbeidsverleden zal voor een aantal arbeidsongeschikten een kortere
duur van de uitkering betekent ten opzichte van de indeling in leeftijds–
klassen. Binnen de groep van personen met dezelfde leeftijd zal de
hoogte van de loondervingsuitkering variëren door het verschil in
arbeidsverleden. Wanneer ook de vervolguitkering zou worden gebaseerd
op het arbeidsverleden dan zou een grote groep (met een onderbroken
oif laat aangevangen arbeidsverleden) een lagere uitkering ontvangen ten
opzichte van de huidige berekeningswijze op basis van leeftijd.

5. TIJDELIJKHEID VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUIT–
KERING EN PERIODIEKE HERBEOORDELING

5.1 Tijdelijkheid

Van de tijdelijkheid van de uitkering geven de leden van de fractie van
Groen Links aan dat zij er de noodzaak niet van in zien. Zij vragen zich af
of het kabinet de keuringsartsen wil dwingen elke keer opnieuw te kijken
of zij goed hebben beoordeeld. Als dit de bedoeling is dan kan dat ook
zonder de rechtspositie van de WAO'er zo aan te tasten en te handelen
in strijd met de internationale verdragen, aldus de leden van de fractie
van Groen Links.

Er is een aantal redenen waarom het kabinet kiest voor invoering van
de tijdelijkheid van de uitkering. Het uitgangspunt bij de tijdelijkheid is
niet om keuringsartsen te dwingen elke keer opnieuw te kijken of zij goed
hebben beoordeeld. Het gaat er immers bij de beoordeling om of de
uitkering kan worden verlengd, niet of de vorige beoordeling wel goed
was uitgevoerd. De beoordeling is juist naar de toekomst gericht. Bezien
kan worden of er ontwikkelingen zijn waardoor betrokkene scholing kan
volgen of waardoor hij zich op de arbeidsmarkt kan begeven.

Door de verplichting voor betrokkene om verlenging van de uitkering
aan te vragen, werkt de stimulans om de mogelijkheden af te tasten
zowel richting uitvoeringsorgaan als richting arbeidsongeschikte. Het
uitvoeringsorgaan is verplicht regulier te bekijken of er zich nieuwe
ontwikkelingen hebben voorgedaan. Betrokkene dient zich actiever dan
voorheen op te stellen nu de uitkering van rechtswege eindigt.
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5.2 Herbeoordeling

5.2.1 Algemeen

De leden van de PvdA-fractie stellen de vraag of bij herbeoordelingen
wel voldoende rekening wordt gehouden met het effect dat reïntegratie
kan hebben en of hierover in de regel ook de behandelend arts wordt
geraadpleegd. Sommige aandoeningen kunnen, zo stellen deze leden,
verergeren bij snelle belasting, bijvoorbeeld na spoedige reïntegratie.

Bij een herbeoordeling van een arbeidsongeschikte kijkt zowel een
arbeidsdeskundige als een verzekermgsgeneeskundige naar de
(on)mogelijkheden van deze persoon. Hier komen zowel de medische
beperkingen aan de orde als de problemen die betrokkene heeft of gaat
krijgen met werken. Wanneer dit team van deskundigen een complexe
situatie aantreft, kan het aan de behandelende arts vragen om diens
oordeel.

Uit het jaarverslag van de GMD over 1991 blijkt dat de GMD in de
hieronder genoemde jaren ten behoeve van de daarbij vermelde
aantallen adviezen (die, overigens, niet alleen een beoordeling van de
mate van arbeidsongeschiktheid of inschatting van de belasting van
voorgenomen arbeid inhouden) in de volgende aantallen extern
onderzoek heeft laten verrichten.

jaar totaal aantal adviezen externe onderzoeken (b)/(a)
(a) (b)

1991
1990
1989
1988
1987

729 029
679699
614682
566440
523 745

37479
37512
37854
39295
34744

0,051
0,055
0,062
0,069
0,066

Het betreft hier overigens niet de reguliere contacten met de behande–
lende sector, maar onderzoeken die tegen betaling worden uitbesteed.

Een persoon die tot schade van zijn gezondheid gaat werken zal dit
worden afgeraden, eventueel op straffe van een korting op de uitkering.
Daarnaast zijn er zowel in de Ziektewet als in de AAW/WAO instru–
menten die een arbeidsongeschikte de mogelijkheid bieden om de
belasting geleidelijk op te bouwen om zodoende uitval te vermijden.

Door de leden van de Groen Links– en de SGP-fractie is een aantal
aanvuliende vragen gesteld met betrekking tot de herbeoordeling.

De leden van de Groen Links-fractie vragen het kabinet waarom de
periodieke herbeoordeling samen moet gaan met het stoppen van de
uitkering. Het kabinet hecht eraan erop te wijzen dat de uitkering alleen
stopt als betrokkene geen aanvraag tot verlenging doet of betrokkene
niet meer arbeidsongeschikt is. Voor het antwoord op de vraag waarom
voor het principe van de tijdelijkheid van de uitkering is gekozen, wordt
verwezen naar de vorige paragraaf en eerdere stukken.

Deze leden informeren tevens of het de bedoeling is de tijdelijkheid
van de uitkering ook in te voeren voor andere sociale regelingen. Zij
noemen als voorbeeld de ABW, WW, ZW en AAW.

Ter verduidelijking merkt het kabinet op dat met het voorliggende
wetsvoorstel deze tijdelijkheid ook in de AAW wordt geïntroduceerd
(nieuw artikel 33 AAW). De WW– en ZW-uitkering zijn hoe dan ook al
tijdelijk. Het ligt niet in de bedoeling om een tijdelijkheid van de
uitkering, als door deze leden bedoeld, in te voeren in de ABW.
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Uitgangspunt van de ABW, de laatste voorziening in het stelsel van
sociale zekerheid, is immers dat de voorziening in de noodzakelijke
bestaanskosten gewaarborgd moet zijn, zolang betrokkene daarin niet
zelf kan voorzien. Daartegenover is de cliënt verplicht het mogelijke te
doen om (weer) zelfstandig in het levensonderhoud te voorzien. Periodiek
dient door de gemeente te worden nagegaan of nog steeds voldaan
wordt aan de voorwaarden voor het recht op een bijstandsuitkering en op
welke wijze de arbeidsmarktoriëntatie van betrokkene kan worden
vergroot. Deze uitgangspunten worden ook gehanteerd in het
wetsvoorstel tot herinrichting van de ABW (Kamerstukken II, 1991/92,
22545).

De leden van de fractie van Groen Links vragen of de constatering juist
is dat de huidige arbeidsongeschikten te maken krijgen met bevriezing
van de uitkering en herbeoordeling op het nieuwe arbeidsongeschikt–
heidscriterium. Ook vragen deze leden naar het tijdstip waarop deze
maatregelen worden toegepast.

De arbeidsongeschikten die jonger zijn dan 50 jaar op de datum dat
het onderhavige wetsvoorstel van kracht wordt, krijgen inderdaad zowel
te maken met bevriezing van de uitkering als met herbeoordeling op het
meuwe critenum De bevnezmg vindt plaats aan het einde van de
loondervingsfase. Dus afhankelijk van de leeftijd die men op de datum
van inwerkingtreding van het wetsvoorstel heeft, vindt één, anderhalf,
twee, twee en een half of drie jaar na deze datum bevriezing plaats.

De herbeoordeling op het nieuwe criterium vindt binnen vijf jaar (na
invoering van de wet) plaats op basis van leeftijdscohorten. Bij een
arbeidsongeschikte van bijvoorbeeld 49 jaar zal na drie jaar de uitkering
worden bevroren en deze persoon zal in het vijfde jaar worden herbeoor–
deeld. Hier is sprake van eerst bevriezing en dan herbeoordeling.

Bij een aantal personen kan het echter voorkomen dat zij herbeoor–
deeld worden voordat de loondervingsuitkering eindigt.

Tevens willen de leden van de Groen Links-fractie weten of de
voordelen van een grootscheepse herbeoordeling opwegen tegen de
grote nadelen, zoals de enorme werklast. Zij wijzen hierbij op de teleur–
stellende ervaringen met de stelselherziening.

Het kabinet is van mening dat de voordelen opwegen tegen de
nadelen. Bij het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium staan de reste–
rende arbeidsmogelijkheden van WAO-ers centraal. Ook bij de huidige
uitkeringsgerechtigden zijn arbeidsmogelijkheden aanwezig en het
kabinet acht het ongewenst om deze buiten beschouwing te laten. De
vergelijking met de stelselherziening is niet volledig adequaat, omdat bij
die gelegenheid de koppeling met vroeger beroep en opleiding in stand
bleef. Overigens heeft deze herbeoordeling betrekking gehad op een
doelgroep (< 35 jaar) van wie verwacht mocht worden dat de
WW-component relatief minder frequent zou zijn opgenomen in de
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Niettemin heeft het bij ruim 15% van de
personen geleid tot een gewijzigde mate van arbeidsongeschiktheid.

De leden van de SGP-fractie stellen nog een vraag over de volgorde
van de herbeoordeling. Op zich zien zij de voordelen van het eerst beoor–
delen van arbeidsongeschikten die een goede kans hebben op reïnte–
gratie op de arbeidsmarkt, maar zij wijzen ook op de nadelen hiervan.

Zo kunnen personen met minder kansen in de tijd steeds meer
problemen krijgen om terug te keren op de arbeidsmarkt.

Op zich is deze opmerking juist. Het kabinet is echter van mening dat
de voordelen van het gekozen systeem sterker zijn dan de nadelen. Uit
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de reguliere informatie blijkt dat herstel vooral in de eerste WAO-jaren
plaatsvindt. Daarna stabiliseert zich ongeveer de herstelkans.

Door de prioriteit bij de jongere groepen te leggen met een relatief
korte WAO-verblijfsduur wordt de afname van de kans op werkhervatting
zoveel mogelijk voorkomen. De kans op werkhervatting van personen
met een langere WAO-duur blijft ongeveer op hetzelfde niveau.

5.2.2 Verblijf in het buitenland

De leden van de PvdA-fractie vragen nogmaals naar de effectiviteit van
de controle op uitkeringsgerechtigden in het buitenland. Zoals de
regering reeds in de memorie van antwoord uiteenzette, bestaat zowel
de mogelijkheid een beroep te doen op de zusterorganen in het
buitenland wanneer daarvoor een verdragsbasis bestaat, als de
mogelijkheid de betrokkene op te roepen voor controle in Nederland.

In de gevallen waarin een verdrag ontbreekt, kan de bedrijfsvereniging
de uitkeringsgerechtigde altijd oproepen voor controle in Nederland. Het
onderhavige voorstel kan derhalve worden uitgevoerd ten aanzien van
personen die in het buitenland wonen. De effectiviteit van de controle
hoeft derhalve niet anders te liggen ten aanzien van deze personen dan
voor in Nederland woonachtige personen.

De leden van de SGP-fractie vragen hoeveel WAO-gerechtigden in
landen wonen, waarmee geen sociaal-zekerheidsverdrag is afgesloten.

Van de AAW/WAO-uitkeringen die verstrekt worden aan personen,
woonachtig in het buitenland, wordt slechts een zeer beperkt aantal
verstrekt aan personen woonachtig in landen, waarmee Nederland geen
verdrag inzake de sociale zekerheid heeft. Op basis van de jaarverslagen
van de bedrijfsverenigingen zal dat aantal hooguit enkele honderden
bedragen.

5.3 Aanvragen uitkering

De leden van de PvdA-fractie blijven het opmerkelijk vinden dat het
kabinet geen additionele effecten heeft ingeboekt als gevolg van de
invoering van een systeem met tijdelijke uitkering, tezamen met de
noodzaak tot heraanvrage van de uitkering.

Deze leden constateren dat deze elementen niet aanwezig waren in het
pakket zoals dat is voorgesteld in augustus 1991. Bij indiening van het
wetsvoorstel zijn deze elementen vervolgens opgenomen zonder dat
hiervoor extra volume-effecten zijn ingeboekt. Deze leden leiden hieruit
af ofwel dat de tijdelijke uitkering en de heraanvrage geen volume–
effecten genereren en dus overbodig zijn, ofwel dat alsnog extra volume–
effecten moeten worden ingeboekt. In dit verband informeren deze leden
of er gegevens bekend zijn over het uitval-effect van het heraanvrage–
systeem zoals dat in Duitsland wordt toegepast.

Zoals verwoord in de memorie van antwoord, is geraamd dat in de
structurele situatie de wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium
voor 190000 personen gevolgen zal hebben.

Uiteraard is deze raming met onzekerheidsmarges omgeven. Teneinde
te bewerkstelligen dat deze marges kleiner worden zijn bij indiening van
het wetsvoorstel additionele voorstellen gedaan met betrekking tot de
beoordelingen. Hierdoor heeft de uitvoering een extra instrumentarium in
handen, zodat de kans dat het veronderstelde volume-effect daadwer–
kelijk wordt gerealiseerd, is vergroot. Wellicht kan het volgende
voorbeeld een en ander verduidelijken. Stel dat een onderneming een
raming moet maken van de omzet voor het komende jaar. De onder–
neming hanteert voor deze berekening een geraamde marktprijs, waarbij
uiteraard met onzekerheidsmarges rekening moet worden gehouden.
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Indien de overheid vervolgens besluit de marktprijs voor het ramingsjaar
wettelijk te fixeren op de voor de raming gehanteerde prijs betekent dit
voor de onderneming een aanzienlijke verkleining van de ramingsmarges
zonder dat de raming als gevolg van de overheidsmaatregel moet
worden aangepast. Over de eventuele effecten in Duitsland zijn geen
gegevens voorhanden.

De leden van de fractie van de PvdA willen weten of er gegevens
bestaan over de aard en de omvang van de fraude in de AAW/WAO
zoals tengevolge van het verzwijgen van «witte» of «zwarte» inkomsten,
het ontgaan van de schatting etc. Zij vragen wat bedrijfsverenigingen
ondernemen om fraude tegen te gaan en of er controles plaatsvinden en
met welke intensiteit. Is fraudebestrijding, zo vragen deze leden,
onderdeel van een beleidsmatige aanpak van de bedrijfsverenigingen?
Tevens vragen de leden van deze fractie of het denkbaar is rechtmatig–
heidscontrole te koppelen aan de heraanvrage van de uitkering.

Vanaf 1992 heeft de registratie van fraude ten behoeve van het
Centraal Bureau voor de Statistiek een nieuwe impuls gekregen, zodat
naar verwachting ultimo 1993 meer betrouwbare informatie beschikbaar
zal kunnen komen. Inmiddels heeft het CBS met betrekking tot 1991
gegevens gepubliceerd.

Hieruit blijkt onder meer dat circa een kwart van het aantal meldingen
van fraude van de zijde van de bedrijfsverenigingen betrekking heeft op
ten onrechte verstrekte uitkeringen WAO/AAW. De gemiddelde duur van
de ten onrechte genoten uitkering bedroeg 73 weken; een uitschieter is
de duur van de met behulp van gegevens van de belastingdienst
opgespoorde fraude met 145 weken.

Het gemiddeld fraudebedrag bedroeg in 1991 22 200 gulden. Dit is
vrijwel volledig toe te schrijven aan het verzwijgen van inkomsten
(gemiddeld 22 900 gulden). Het CBS heeft hierbij geen onderscheid
gemaakt naar witte en zwarte inkomsten. Een indicatie van dit onder–
scheid kan worden verkregen uit het onderzoek van ITS «Afhandeling van
uitkeringsfraude». Uit dit onderzoek blijkt dat circa 85 % van de door de
bedrijfsverenigingen opgespoorde fraudegevallen betrekking heeft op wit
werken (66 %) en zwart werken (20 %); de omvang van de steekproef
was echter te beperkt om uitspraken te kunnen doen over de afzonder–
lijke regelingen.

De Sociale Verzekeringsraad ziet overigens nauwlettend toe op fraude–
registratie voor alle daarvoor in aanmerking komende gevallen. De
bedrijfsverenigingen beschikken per januari 1993 over plannen waarin
beleidsmatig aandacht wordt besteed aan de fraudebestrijding. Hierbij
ligt de nadruk op het voorkómen van fraude. In dit kader werken de
bedrijfsverenigingen volgens controleplannen waarin onder meer is
aangegeven op welke wijze en met welke frequentie onderzoek dient
plaats te vinden. Een heronderzoek dient zodanig plaats te vinden dat de
rechtmatigheid van de uitkering over het verleden vaststaat en voor de
toekomst zoveel mogelijk wordt gegarandeerd. Waar nodig wordt
overgegaan tot het instellen van een opsporingsonderzoek. Hiertoe
beschikken de bedrijfsverenigingen over opsporingsfunctionarissen. De
Sociale Verzekeringsraad zal over de fraudebestrijdingsplannen op een
zodanig tijdstip rapporteren dat hiervan mededeling kan worden gedaan
in de voortgangsrapportage 1993 met betrekking tot het handhavings–
beleid die omstreeks Pasen zal worden gezonden aan de Bijzondere
Commissie ISMO.

De leden van de Groen Links-fractie vragen welke leeftijd wordt
gehanteerd bij de aanvraag van een (vervolg)uitkering; de leeftijd van het
moment van aanvraag of de leeftijd bij het moment van de eerste
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arbeidsongeschiktheidsbeoordeling? Ook willen zij vernemen of er
opnieuw een loondervingsuitkering wordt toegekend als betrokkene één
of enige maanden geen uitkering geniet en daarna opnieuw aanvraagt.

Voor alle duidelijkheid zij hier allereerst vermeld, dat een vervolguit–
kering steeds wordt toegekend wanneer aan de toekenningsvoorwaarden
wordt voldaan. Een verlenging van een vervolguitkering, bij het
verstrijken van de toekenningstermijn, dient door betrokkene te worden
aangevraagd. Bij personen die reeds voor inwerkingtreding van het
voorliggende wetsvoorstel een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben,
wordt noch de leeftijd van het moment van aanvraag noch de leeftijd bij
het moment van de eerste arbeidsongeschiktheidsbeoordeling gehan–
teerd bij een aanvraag tot verlengmg van de uitkermg. Bij deze personen
wordt namelijk de leeftijd gebruikt voor de berekening van de
(vervolg)uitkering die zij hebben op het moment dat de wet van kracht
wordt. Bij personen die na deze datum recht krijgen op een
WAO-uitkering wordt de leeftijd genomen die men heeft op de dag dat
men recht krijgt. Deze leeftijd wordt gebruikt om zowel de duur van de
loondervingsuitkering als de hoogte van de vervolguitkering te bepalen.
Ook wanneer betrokkene enige tijd na het verstrijken van de toeken–
ningstermijn een aanvraag doet voor een uitkering zal de leeftijd blijven
gelden op de datum van inwerkingtreding wet (overgangsrecht) of de
datum dat betrokkene arbeidsongeschikt werd (nieuw recht).

Er wordt op dat moment geen loondervingsuitkering toegekend maar
een heropende vervolguitkering. Dit is de in het nieuwe derde lid van
artikel 48 van de WAO voorgestelde regeling.

De leden van de SGP-fractie zijn van oordeel dat het sanctiebeleid
behoort tot de hoofdlijnen van de uitvoering van de AAW/WAO en dat
vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid er een uniforme regeling behoort
te zijn. Deze leden verzoeken het kabinet nogmaals te komen tot een
wettelijke regeling dan wel zorg te dragen voor het totstandkomen van
een regeling van de SVr die voor alle bedrijfsverenigingen geldt.

In de memorie van antwoord bij het voorliggende wetsvoorstel heeft
het kabinet reeds aangegeven dat gezien de verantwoordelijkheidsver–
deling tussen wetgever en uitvoering er geen aanleiding is om sancties
en de differentiatie daarm dwingend voor te schrijven. De SVr kan,
wanneer blijkt dat er geen sprake is van uniforme uitvoering dan wel
geen sprake is van rechtsgelijkheid, de uitvoeringsorganen hierop
aanspreken. Het kabinet ziet geen aanleiding zijn opvatting hierover te
wijzigen.

6. OVERGANGSRECHT

6.1. Algemeen

De leden van de PvdA-fractie geven een reactie op het antwoord van
het kabinet, inzake het nu niet wettelijk regelen van de ontdooiingstoe–
zegging. Het kabinet merkt naar aanleiding hiervan op dat met betrekking
tot de mogelijke generieke ontdooiing de toezegging ondubbelzinnig is
gedaan en zelfs in een brief aan de Tweede Kamer is vastgelegd.

6.2 Niveau van de uitkering

Wat betreft de door de leden van de fracties van het CDA, de PvdA en
de VVD gemaakte opmerkingen inzake het achterwege laten van de
bevriezing van de WAO-uitkering voor arbeidsongeschikten jonger dan
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50 jaar en de hiermee gepaard gaande compensatiemaatregelen, zij
allereerst verwezen naar paragraaf 1.1 waar op deze problematiek is
ingegaan.

De leden van de CDA-fractie interpreteren de opmerking in de
memorie van antwoord dat eventuele besparingsverliezen moeten
worden gecompenseerd binnen de regels van de budgetdiscipline
zodanig dat deze compensatie in het onderhavige wetsvoorstel moeten
worden gevonden. De leden van de PvdA-fractie begrijpen uit de
memorie van antwoord dat het kabinet compensatie van besparingsver–
liezen op bestaande uitkeringen door middel van extra maatregelen voor
nieuwe gevallen afwijst.

Het kabinet heeft kennis genomen van de opvatting van de leden van
de CDA-fractie. Het tekent hierbij aan dat de regels van de budgetdisci–
pline voorschrijven dat compensatie van besparingsverliezen bij voorkeur
gezocht dient te worden binnen de desbetreffende wet. Ter zake van de
uitleg van de leden van de PvdA-fractie wijst het kabinet er op dat deze
een andere is dan verwoord in de memorie van antwoord. Daar consta–
teerde het kabinet slechts dat er vooralsnog geen noodzaak bestond
compenserende aanvullende maatregelen voor te stellen.

De leden van de PvdA-fractie vragen zich af of besparingsverliezen als
gevolg van vertraging van wetgeving, die per definitie van mcidentele
aard zijn, op gelijke wijze behandeld worden als structurele besparings–
verliezen. Daarnaast stellen deze leden dat endogene meevallers in het
volume van invloed zullen zijn op de omvang van de taakstelling. Dit
omdat het kabinet het totale pakket maatregelen heeft gebaseerd op een
bepaald volumeniveau; hiervan is de fmanciele taakstelling een afgeleide.
De volumetaakstelling was, zo menen deze leden, ook zonder het onder–
havige wetsvoorstel al dichterbij gekomen; in feite is stabilisatie al
bereikt.

De regels van de budgetdiscipline schrijven voor dat besparingsver–
liezen moeten worden gecompenseerd. Daarbij geldt dat een eenmalig
besparingsverlies mag worden gecompenseerd door een eenmalige
besparing; structurele verliezen daarentegen moeten worden gecompen–
seerd door structurele maatregelen. Vertraging in wetgeving heeft
weliswaar geen structurele besparingsverliezen tot gevolg, maar kan wel
voor een groot aantal jaren fmanciele gevolgen hebben. De compensatie
zal dan ook voor tenminste dezelfde periode moeten worden gevonden.

Met betrekking tot de in het regeerakkoord geformuleerde taakstelling
kan het kabinet niet voldoende benadrukken dat deze geen emddoel is.
Mocht zich nu een endogene meevaller in het volume aftekenen dan
betekent dit evenwel niet dat de taakstelling evenredig verlaagd wordt.
Deze meevaller brengt een door een volgend kabinet te formuleren nader
doel dichterbij. Ten slotte wil het kabinet hier nogmaals benadrukken dat
een situatie van stabilisatie nog niet is bereikt. Weliswaar is de groei van
het volume verminderd, het volume in uitkeringsjaren is in 1992 nog
steeds toegenomen. Ook het volume in heva' •ïrtoont voor de laatste
maar.dcn wecr een stijging en ügt voor 199' ^ Jtijd boven het niveau
van 1991.

De leden van de Groen Links-fractie vragen of er meerdere systemen
gehandhaafd blijven, als de bestaande uitkeringen van WAO-ers jonger
dan vijftig jaar ontdooid worden. Zij veronderstellen dat men dan zelfs
kan spreken van drie systemen. In plaats van de door deze leden onder–
scheiden drie groepen, dienen er twee groepen te worden onder–
scheiden. Immers, de als tweede groep benoemde categorie gaat op het
moment dat de structurele uitkering de bevroren uitkering heeft
ingehaald, behoren tot de eerste groep arbeidsongeschikten met een
uitkering volgens het nieuwe regime. Op het moment immers dat de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 824, nr. 10 37



structurele uitkering de bevroren uitkering heeft ingehaald, is de
(bevroren) uitkering gelijk aan de vervolguitkering die men onder het
nieuwe regime gekregen zou hebben. Wanneer relatief snel het niveau
van 1989 wordt bereikt, dan zal dit betekenen dat er een groep «oude
gevallen» zal zijn van wie de uitkering nog niet geheel hetzelfde niveau
heeft bereikt als de «nieuwe gevallen». In die situatie blijven er dus twee
soorten uitkeringen bestaan: één voor de nieuwe gevallen en voor de
oude gevallen waarbij de structurele uitkering de bevroren uitkering
reeds heeft ingehaald en daarnaast één voor de oude gevallen waarvan
de oude uitkering nog niet is ingehaald door de nieuwe uitkering. Zoals in
de memorie van antwoord reeds is opgemerkt, betekent dit in de situatie
dat besloten wordt tot ontdooiing, dat de rechtszekerheid van betrok–
kenen een zwaarder accent krijgt ten koste van de rechtsgelijkheid.

De leden van de Groen Links-fractie vragen vervolgens hoe hier het
leeftijdscriterium wordt gehanteerd. Het is niet juist, zoals zij veronder–
stellen, dat de structurele uitkering hoger wordt omdat de WAO-er ouder
wordt. De vervolguitkering wordt één keer vastgesteld en de hoogte is
hierbij mede afhankelijk van de leeftijd op de ingangsdatum van het
recht op WAO. Voor de bestaande WAO-er onder de 50 jaar is de
leeftijd op de inwerkingtredingsdatum van dit wetsvoorstel bepalend. Na
de vaststelling van het vervolgdagloon, wordt dit verhoogd via de index–
ering van het dagloon en het minimumloon.

Voor beantwoording van de vraag van deze leden, over het zich niet
kunnen bijverzekeren van werknemers die ziek zijn op het moment dat
deze wet in werking treedt, zij verwezen naar paragraaf 1.3.

7. STIMULERINGSMAATREGEL

De leden van de SGP-fractie zijn nog steeds van mening dat een
stimuleringspremie voor een uitkeringsgerechtigde die werk aanvaard
niet past binnen het stelsel van sociale zekerheid. Voor een werkgever
ligt dit anders, volgens deze leden, omdat deze niet verplicht zijn om
arbeidsongeschikte werknemers in dienst te nemen.

Het kabinet zou hierop nogmaals willen reageren met de opmerking
dat het deze prikkel, voor de beperkte doelgroep waarop zij is gericht,
niet als oneigenlijk element in de sociale zekerheid ziet. Als deze regeling
ertoe bijdraagt dat meer arbeidsongeschikten, van een niet makkelijk
bemiddelbare groep, weer gaan deelnemen aan het arbeidsproces, dan
heeft deze regeling haar waarde bewezen. Het kabinet is van mening dat
de baten tegen de kosten zullen opwegen.

De leden van de SGP-fractie vragen of de hoogte van de stimulerings–
maatregel niet tot scheve inkomensverhoudingen leidt. Als vastgehouden
wordt aan deze uitkering zou deze lager moeten zijn, aldus deze leden.
De stimuleringsuitkering leidt inderdaad tot een tijdelijk voordeel voor
betrokken werknemers. Uiteraard betekent het stopzetten van de stimu–
leringsuitkering na drie jaar ook een inkomensterugval voor de
werknemer. Dit is echter te allen tijde bekend bij de werknemer, zodat
deze dit voordeel niet als een normaal inkomensbestanddeel zal
beschouwen, maar als een extra inkomen, hetgeen juist de bedoeling is
van de stimuleringsuitkering.

De hoogte van de uitkering is uiteraard enigzins arbitrair; bij de keuze
is een afweging gemaakt tussen een dusdanige hoogte, dat hier een
substantiële stimulans van uit gaat, en de totale kosten.
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8. DOORVERTALING NAAR DE OVERHEIDSSECTOR

8.1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie merken met betrekking tot het maximum–
dagloon op dat, anders dan de ABP-wet, de WAO geen terrein boven het
maximumdagloon kent. Dat houdt dus in, aldus deze leden, dat er dan op
dit terrein geen doorvertaling kan plaatsvinden van de WAO-maatregelen
naar de overheidssector. De leden van de CDA-fractie vragen in dit
verband of de veronderstelling juist is, dat het deel van de middelsom
dat uitsteekt boven het maximum-dagloon op jaarbasis, niet betrokken
zou dienen te worden bij het vaststellen van de aanvullingsgrondslag.

Behoort dat deel - indien deze redenering consequent wordt doorgezet
- op de thans geldende wijze dan niet pensioengevend te blijven, zo
vragen dezeleden?

De regeling inzake het invaliditeitspensioen in de Abp-wet is een
geïntegreerde regeling. Enerzijds is er het op basis van aan te wijzen
dienstjaren inverdiende pensioen, anderzijds de aanvulling op grond van
artikel F9 van de Abp-wet. In deze regeling kunnen elementen worden
aangewezen die nauw aansluiten bij de bepalingen in de WAO. Deze
elementen zijn op analoge wijze aan de WAO-maatregelen aan te
passen. De hoogte en duur van de aanvulling kunnen geheel worden
afgestemd op die van de beoogde WAO-uitkering, evenals de thans aan
de orde zijnde wijzigingen in de arbeidsongeschiktheidsdefinitie. Een van
de elementen van de regeling inzake het invaliditeitspensioen waarin nu
wordt afgeweken van de WAO, is onder meer het niet aanwezig zijn van
een maximum dagloongrens. Deze wordt derhalve, in verband met het
integrale karakter van de IP-regeling, buiten beschouwing gelaten.

Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze de TBA-maatregelen
gevolgen zullen hebben voor het «bovenwettelijke» deel van de arbeids–
ongeschiktheidsuitkering in de marktsector.

Mocht blijken dat cao-partijen in de marktsector in meerderheid niet
de formule volgen dat er voor het inkomen dat uitgaat boven de dagloon–
grens, in geval van arbeidsongeschiktheid, aanvulling van de uitkering
plaatsvindt op de (nieuwe) wao-norm, dan bestaat er ook voor partijen in
de overheidssector de mogelijkheid om nader overleg te voeren over een
marktconforme invulling van het bovenwettelijk deel van de uitkering.

8.2. Wijziging arbeidsongeschiktheidscriterium

Deelt het kabinet de opvatting, zo vragen de leden van de CDA-fractie,
dat de voorgestelde wijziging van artikel K 2 van invloed is op het aantal
herplaatsingsverklaringen?

In de artikelsgewijze toelichting (onderdee1 M, blz. 92) is er reeds op
gewezen dat de wijziging naar verwachting 'nl leiden tot een toename
van het aantal herplaatsbaarverklaarden en een overeenkomstige afname
van het aantal invaliditeitsgepensioneerden. De wijziging van artikel K 2
houdt verband met het vervallen van de mogelijkheid werkloosheid te
verdisconteren bij de vaststelling van de mate van arbeidsonge–
schiktheid. Zij dient zo opgevat worden, dat de vraag of er sprake is van
een kans dat iemand daadwerkelijk wordt herplaatst, niet langer van
belang is voor de herplaatsbaarheidsverklaring.

Bij de beoordeling van iemands herplaatsbaarheid is nog slechts
relevant of er sprake is van restcapaciteit waardoor de betrokkene
geschikt is om ten minste gedurende de helft van de gebruikelijke
werkweek een gangbare andere betrekking te vervullen of dezelfde

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 824, nr. 10 39



betrekking onder andere voorwaarden, dan wel na omscholing daarvoor
geschikt zal zijn.

8.3. Het na een zekere periode verlagen van de aanvulling van
het invaliditeitspensioen

In de wetenschap dat een herplaatsingstoelage in de marktsector niet
bestaat, vragen de leden van de CDA-fractie zich met betrekking tot de
bovengrens, zoals die in de memorie van antwoord in paragraaf 12.3 aan
de orde komt, af waarom het nodig is dat de uitvoerder een beroep doet
op de hardheidsbepaling als in de wet het invaliditeitspensioen als
bovengrens voor de herplaatsingstoelage blijvend afgeleid wordt van de
middelsom.

De hier bedoelde bovengrens wordt bepaald door het invaliditeitspen–
sioen dat de betrokkene zou hebben genoten indien hij niet zou zijn
herplaatst. Dit invaliditeitspensioen is evenwel, wat betreft de eventuele
aanvulling naast het inverdiende mvaliditeitspensioen, afgeleid van de
aanvullingsgrondslag en niet van de middelsom. Aangezien deze aanvul–
lingsgrondslag voor degenen die jonger zijn dan 50 jaar na verloop van
tijd op een lager bedrag wordt vastgesteld, daalt daarmee de bovengrens
voor de herplaatsingstoelage. In de memorie van antwoord is erop
gewezen dat de herplaatsingstoelage onder omstandigheden het verschil
tussen het oude en nieuwe loon niet geheel overbrugt en dan anti-revali–
derend kan werken. Dit is echter geen reden daarvoor structureel een
compenserende maatregel te treffen. Dat neemt niet weg dat er situaties
kunnen ontstaan waarin het verschil tussen het oude en nieuwe loon,
naar de mening van de uitvoerder, een te grote belemmering voor rente–
gratie vormt. In dat geval is het naar onze mening billijk dat gebruik van
de hardheidsbepaling mogelijk is.

Met betrekking tot de aanvulling van het invaliditeitspensioen tot het
minimumloon vragen de leden van de CDA-fractie het kabinet nader in te
gaan op de noodzaak van het in het leven roepen van een van de markt–
sector afwijkende regeling, waarbij tevens duidelijk is dat te zijner tijd -
na het van toepassing verklaren van de Toeslagenwet op de ambtenaren,
hetgeen wordt beoogd per 1-1-1996 - bepaalde uitkeringen weer
moeten worden afgebouwd.

Zoals is aangegeven in hoofdstuk 12.5 van de memorie van antwoord,
wordt de aanleiding om te kiezen voor een minder fijnmazige regeling
dan de Toeslagenwet gevormd door de uitvoerbaarheid van de
maatregel. Een verdere verfijning van de regeling, waarbij de uitvoerder
inzicht dient te hebben in de gezinssituatie, vergt een aanzienlijke
uitbreiding op het vlak van de gegevensvergaring. Gelet op de tijde–
lijkheid van de maatregel wordt deze extra belasting niet rendabel
geacht. Overigens zal deze maatregel geen substantiële toename
betekenen vccr de «ovsrgsngsprcjblsrnïitick;; bij het ondcrbrengen van
het overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen per
1-1-1996. Ook zonder de hiervoor bedoelde maatregel wijkt de sociale
zekerheidspositie van het overheidspersoneel op meerdere plaatsen af
van de marktsector. De overgang van het overheidspersoneel naar de
werknemersverzekeringen zal dan ook worden voorafgegaan door een
proces van scheiding van de huidige aanspraken in een deel dat
overeenkomt met het wettelijk deel (WAO, WW, etc) en een arbeidsvoor–
waardelijk deel. Daarbij zullen alle naar boven en beneden afwijkende
rechtspositionele elementen nader worden bezien.
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Met betrekking tot de positie van ambtenaren vragen de leden van de
SGP-fractie of, nu de voorgestelde maatregelen alleen doorwerken in het
aanvullende invaliditeitspensioen, ambtenaren van wie het inverdiende
pensioen hoger ligt dan de WAO-norm niet in een gunstiger positie
komen dan werknemers in de particuliere sector.

Onder paragraaf 8.1 is reeds aangegeven dat de regeling inzake het
invaliditeitspensioen een geïntegreerde regeling is die elementen bevat
waarin wordt afgeweken van de WAO. Een van die elementen die reeds
werd genoemd, is het ontbreken van de dagloongrens in de IP– regeling.

Een ander element is het inverdiende pensioen. Ook dit element dient
met het oog op een 20 zuiver mogelijke doorvertaling van de
WAO-maatregelen buiten beschouwing te worden gelaten. Ik merk
overigens op dat een ambtenaar eerst vanaf het 25-ste levensjaar aan de
opbouw van voor pensioen geldige diensttijd begint. De kans dat er
zoveel opbouw van diensttijd heeft plaatsgevonden dat het inverdiende
pensioen de WAO-norm overtreft, neemt toe naarmate de ambtenaar
ouder is. Degenen voor wie de maatregelen, gelet op het inverdiende
pensioen, geen gevolgen hebben, zullen dan ook over het algemeen qua
leeftijd overeenkomen met die werknemers in de particuliere sector,
namelijk oudere werknemers tussen de 50 en 65 jaar, voor wie dit
wetsvoorstel eveneens weinig gevolgen heeft.

9. VOLUME– EN FINANCIËLE EFFECTEN

9.1 Algemeen

De leden van de CDA-fractie wijzen in het kader van eventuele
compensatiemaatregelen, indien zich besparingsverliezen voordoen, op
een aantal suggesties die zij tijdens de begrotingsbehandeling hebben
gedaan.

Het kabinet heeft kennis genomen van deze suggesties. Aangezien het
- zoals hiervoor uitvoerig uiteengezet - onvoldoende aanleiding ziet om
af te zien van de bevriezing van lopende gevallen, zijn compensatiemaat–
regelen als bedoeld niet aan de orde

De leden van de PvdA-fractie vragen of de aandelen arbeidsonge–
schikten en uitgaven arbeidsongeschiktheid in termen van de beroepsbe–
volking, het nationale inkomen en het bruto-binnenlands produkt gecorri–
geerd kunnen worden voor incidentele factoren. Met betrekking tot de
volumecijfers gaat het om incidentele vertekeningen van relatief beperkte
omvang, zoals de gelijke behandeling in de AAW. Het is mogelijk de
volumegegevens te corrigeren voor dergelijke factoren. Dit is evenwel
een arbeidsintensieve handeling, die tot gevolg heeft dat geringe
verschuivingen tussen jaren optreden. Dit laatste hangt samen met het
feit dat de vertekeningen voornamelijk voortvloeien uit betalingen met
terugwerkende kracht. Wordt dit cijfer voor het desbetreffende jaar voor
deze vertekening gecorrigeerd, dan houdt dat evenzo in dat volumecijfers
voor voorgaande jaren opwaarts moeten worden verhoogd. Hierdoor
zullen - marginale - verschillen optreden in vergelijking met de gepre–
senteerde aandelen, terwijl de ontwikkeling gelijk blijft.

Bovenstaande redenering gaat niet op voor het effect van de overheve–
lingstoeslag op de uitgaven uit hoofde van arbeidsongeschiktheid.
Grosso modo kan worden gesteld dat het aandeel van deze uitgaven in
procenten van het NNI hierdoor vanaf 1990 met ca. 0,4 0,5 %-punt is
gestegen en in procenten van het BBP met ca. 0,3 0,4 %-punt.

Deze leden vinden het flauw dat bij de berekening van het aandeel
arbeidsongeschikten ten opzichte van de beroepsbevolking is ultgegaan
van uitkerings– resp. arbeidsjaren. Deze leden wijzen op de systema–
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tische overschatting van het volume arbeidsongeschiktheid in uitkerings–
jaren, omdat deeltijdarbeid in een aantal gevallen niet wordt gecorri–
geerd in dit uitkeringsvolume.

Beter is het daarom volgens deze leden dit aandeel te berekenen in
personen. Uiteraard is het kabinet op de hoogte van de niet geheel juiste
doorvertaling van deeltijdarbeid in het volume in uitkeringsjaren. Echter,
de door deze leden voorgestelde berekeningswijze, te weten in personen,
is nog minder zuiver vanwege het ontbreken van een consistente reeks
voor de werkgelegenheid in personen voor de desbetreffende periode.
Sinds 1987 wordt de werkgelegenheid in personen geregistreerd aan de
hand van de Enquête Beroepsbevolkmg (EBB); daarvoor gebeurde dat
aan de hand van de Arbeidskrachtentelling (AKT). Het grootste probleem
bij vergelijkmg is dat de gehanteerde definities in deze enquêtes
aanzienlijk verschillen. Het is daarom niet mogelijk een consistente reeks
te presenteren voor de werkgelegenheid in personen. Het CBS hanteert
1 987 als startjaar, het CPB heeft ook voor de jaren 1 985 en 1 986 een
schatting. Daarnaast heeft het CPB voor interne berekeningen een
raming gemaakt van voorliggende jaren. In onderstaande tabel is de
gevraagde berekenmg weergegeven op basis van genoemde CPB– en
(vanaf 1987) CBS– gegevens. Nogmaals zij benadrukt dat de cijfers voor
de periode 1980-1986 slechts ramingen zijn.

Tabel 4. Aandeel arbeidsongeschikten in procenten van de beroepsbevolking, gemeten in uitkerings– c.q. arbeidsjaren alsmede in
personen voor de periode 1980—1993

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Aantal arbeidsongeschikten
(x 1000 uitkeringsjaren)

Beroepsbevolking
(x 1000 mensjaren)

(i)
608

(2)
5107

634

5159

648

5188

633

5236

682

5238

698

5243

713

5288

725

5330

740 758

5374 5414

778 801

5480 5502

806 818

5525 5550

Aandeel (1)/(2) 11.91% 12.29% 12.49% 12.66% 13.02% 13.31% 13.48% 13.60% 13.77% 14.00% 14.20% 14,56% 14,59% 14.74%

Aantal arbeidsongeschikten (3)
(x lOOOpersonen) 657 685 707 728 747 764 778 793 814 845 882 903 915 939

Beroepsbevolkmg (4)
(x lOOOpersonen) 5790 5736 5626 5554 5582 5667 5792 5887 5980 6102 6282 6411 6485 6550

Aandeel (3)/(4) 11,35% 11.94% 12.57% 13.10% 13,39% 13.48% 13,43% 13,48% 13,62% 13.84% 14,03% 14,09% 14,11% 14,33%

Uit de tabel blijkt dat de ontwikkeling van het aandeel, gemeten in
personen, nauwelijks afwijkt van dat, gemeten in uitkerings– c.q. arbeids–
jaren.

De leden van de fractie van D66 presenteren een aantal gegevens uit
de kwartaalpublicatie van de SVr, «Ontwikkeling ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid», 3e kwartaal 1992. Uit deze cijfers blijkt, aldus
deze leden, dat het aantal nieuwe volledig arbeidsongeschikten in het
derde kwartaal, evenals in het tweede, is afgenomen. De groei van het
totale aantal arbeidsongeschikten is ten opzichte van dezelfde periode in
1991 fors afgenomen, het aantal beëindigingen wegens herstel is
daarentegen toegenomen.

Ook het kabinet heeft kennis genomen van de publicatie van de SVr.
Oe ontwikkeling van zowel het aantal nieuwe toekenningen als het aantal
beemdigmgen is beduidend gunstiger dan in 1991 het geval was. Het
kabinet heeft deze ontwikkeling eerder ook al hoopgevend genoemd. Het
totale volume blijft evenwel nog steeds toenemen; bovendien vertoont
het aantal toekenningen in de maanden september en oktober weer een
stijgende lijn. Het kabinet vindt het derhalve voorbarig om al van een
trendbreuk te spreken.
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De leden van de fractie van Groen Links vragen waarom het kabinet
heeft gekozen voor een absolute doelstelling en niet een relatieve
maatstaf.

Het kabinet wil deze leden graag verwijzen naar hetgeen hierover
reeds in de memorie van antwoord is gesteld, alsmede naar paragraaf
1.1 van deze nota.

9.2 Niveau-aanpassing

De leden van de PvdA-fractie hebben kennis genomen van de bespa–
ringsverliezen bij het afzien van de bevnezing van bestaande gevallen. Zij
vragen zich af of hun zienswijze dat ca. 10% van de ingeboekte bespa–
ringen weer weglekken naar de IOAW en TW, juist is. Daarnaast zijn
deze leden benieuwd wefk deel van de weglek aan de huursubsidie van
de bevriezing kan worden toegeschreven.

Het is inderdaad juist dat door de bevriezing additionele lasten
ontstaan voor de IOAW en TW in de orde van grootte van ongeveer 10%
van de besparing. Met betrekking tot het aandeel van de weglek van de
huursubsidie is door het ministerie van VROM geen onderverdeling
gegeven.

Daarnaast is het de leden van de PvdA-fractie opgevallen dat in
persberichten eerder sprake is geweest van een maximale opbrengst van
500 mln als gevolg van het bevriezen van lopende uitkeringen, welke ook
door het departement van SZW werd bevestigd. Dit bracht hen op de
vraag in welke mate bij het berekenen van de opbrengsten van de
bevriezing rekening is gehouden met de versterkte uitstroom uit het
bestand als gevolg van de herbeoordelingsoperatie en de geïntensi–
veerde reïntegratie-inspanning.

Wellicht is hier sprake van een misverstand. De opbrengst in relatie tot
de bevriezing van ca. 500 mln. heeft betrekking op het laatste jaar
(1997) waarover tot nu toe meerjarenramingen zijn gemaakt. Alvorens de
opbrengst weer zal dalen, moet eerst rekening worden gehouden met
een verder oplopen van dit besparingsbedrag tot ca. 1 mld. gulden,
omdat in de eerste jaren na introductie van de maatregel de uitkering
nog is gebaseerd op 70% van het laatstverdiende loon (loondervingsfase)
en pas na deze periode de uitkering zal worden bevroren. Bij de
berekening van deze bedragen is rekening gehouden met de herbeoorde–
lingsoperatie.

10. INTERNATIONALE ASPECTEN

De leden van de D66-fractie vragen opnieuw aandacht voor de
verplichtingen van de internationale normverdragen, in het bijzonder voor
lAO-Verdrag 121. Het kabinet merkt op naar aanleiding van de kantte–
kening van deze leden dat het reeds vóór het indienen van het
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer op 20 september 1992 zich had
gewend tot het IAB. Aanleiding daarvoor waren opmerkingen van de
Raad van State omtrent de eventuele onverenigbaarheid van enkele
onderdelen van het wetsvoorstel.

Aan het IAB zijn twee vragen voorgelegd. De eerste vraag betrof het
voornemen om uitkeringen niet langer uitsluitend afhankelijk te doen zijn
van het laatstverdiende loon, doch mede van de duur van de verzeke–
ringsloopbaan (i.c. de leeftijd), waardoor de Nederlandse wetgeving niet
langer zou voldoen aan de hogere norm van lAO-Verdrag 121, voor wat
betreft de hoogte van de uitkering, doch slechts aan de lagere norm. De
tweede vraag betrof het voornemen ten aanzien van het overgangsrecht
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om uitkeringen van personen onder de vijftig jaar die al voor de inwer–
kingtreding van dit wetsvoorstel aanspraak op uitkering hebben, te
bevriezen totdat het niveau van de vervolguitkering is bereikt. Op beide
vragen heeft het IAB inmiddels geantwoord dat de betreffende onder–
delen van het wetsvoorstel niet in strijd zijn met de normen van
lAO-Verdrag 121. De correspondentie met het IAB wordt als bijlage
gevoegd bij deze nota.

11. REGRESRECHT

De leden van de fractie van de PvdA vragen wanneer de aangekon–
digde adviesaanvraag inzake uitbreiding van het regresrecht naar de
AAW verzonden zal worden, en of de regering bereid is aan te dringen
op een spoedige advisering. Tevens tonen deze leden zich geïnteresseerd
in de financiële consequenties hiervan. Zij vragen zich ten slotte af of het
waar is dat de bedrijfsverenigingen toenemende moeite ondervinden bij
het realiseren van de bestaande regresrechten in de WAO.

De voorbereiding van een adviesaanvraag inzake uitbreiding van het
regresrecht naar de volksverzekeringen is afgerond en de adviesaanvraag
terzake valt dan ook zeer spoedig te verwachten. Ook het kabinet stelt
prijs op een spoedige advisering. De additionele opbrengst van
uitbreiding van het regresrecht bedraagt volgens een tentatieve
berekening ca. 425 mln; 255 mln daarvan betreft de sociale zekerheids–
wetten (ZW, AAW, WAO, AWW), 170 mln volksgezondheidswetten
(AWBZ, ZFW).

Ook het kabinet heeft signalen ontvangen dat de bedrijfsverenigingen
in een aantal gevallen moeilijkheden ondervinden bij het uitoefenen van
het bestaande regresrecht in de WAO. Deze lijken in ieder geval voor een
deel voort te vloeien uit het feit dat de AAW-component van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering thans niet verhaald kan worden, hetgeen
niet alleen de omvang van het regres beperkt, maar ook tot problemen
leidt bij de berekening van de verhaalbare schade. In hoeverre ook
andere elementen een rol spelen, valt thans niet te overzien. Ook deze
problematiek zal bij de adviesaanvraag aan de orde komen.

12. EVALUATIE EN ONDERZOEK

De leden van de fractie van D66 vragen, wanneer de regering
verwacht dat de effecten van de wet TAV wel zichtbaar zullen zijn. Dit
valt niet exact aan te geven en zal juist onderwerp van onderzoek zijn.
Vanwege de redenen genoemd in de memorie van antwoord is het
evenwel zeker dat die effecten niet medio 1993 zichtbaar zullen zijn en
beoordeeld kunnen worden.

Met name voor dat laatste is meer nodig dan een eerste manifestatie
van die effecten. Daarvoor is het noodzakelijk dat de getroffen maatre–
gelen volledig zijn ingevoerd, en is inzicht nodig in de stabiliteit van het
effect. Dit vereist een langere observatieperiode dan enkele maanden tot
een half jaar, veeleer een periode van enkele jaren. Hoeveel jaren zal
alleen uit onderzoek kunnen blijken. Het onderzoek hiernaar zal
binnenkort gestart worden.
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13. VOORLICHTING

De leden van de D66-fractie vragen in welk opzicht de voorlichting met
betrekking tot het onderhavige wetsvoorstel en de wetsvoorstellen TZ en
Wijziging Arbowet zal verschillen van de voorlichting bij de stelselher–
ziening. Bij de stelselherziening in 1987 is het budget van a 3 000000
aangewend voor de volgende voorlichtingsmiddelen:

- een huis-aan-huis verspreide brochure;
- een 06-lijn bezet door getrainde telefonisten;
- een achtergrondmap voor de telefonisten;
- advertenties in dagbladen en tijdschriften;
- een tv-spot.

Een dergelijke uitgebreide informatiecampagne is nu niet mogelijk,
omdat het beschikbare budget slechts circa a 1 000 000 bedraagt. Dit
bedrag omvat ongeveer één kwart van de voorlichtingsbegroting van
SZW. Daarmee zullen de volgende voorlichtingsinspanningen worden
verricht:

- t.v.-spot met daarbij horende beknopte folder;
- brochure bestemd voor werkgevers;
- advertenties die het publiek moeten attenderen op folder en

brochures.

De voorlichtingsinspanningen in het kader van TZ, TBA en Wijziging
Arbowet zijn «passief»: d.w.z. dat de burger zèlf het materiaal moet
opvragen c.q. ophalen. Dit in tegenstelling tot de voorlichtingsinspan–
ningen van 1986, toen de burger «actief» werd benaderd met voorlich–
tingsmateriaal.

Artikelsgewijze opmerkingen

Artikel XXXII

De leden van de fractie van D66 vragen of ook een later inwerkingtre–
dingstijdstip op onderdelen wordt voorzien om andere dan uitvoerings–
technische redenen. Zoals reeds in de memorie van antwoord is aange–
geven, is in beginsel het streven erop gericht, de verschillende onder–
delen van het wetsvoorstel op hetzelfde tijdstip in werking te laten
treden. Op dit moment wordt dan ook niet een later inwerkingtredings–
tijdstip voor bepaalde onderdelen voorzien. Noch vanwege uitvoerings–
technische redenen noch om andere redenen. Het is uiteraard niet uitge–
sloten dat gedurende de verdere behandeling van het wetsvoorstel
alsnog besloten wordt tot een latere inwerkingtreding van bepaalde
onderdelen. De reden hiervan kan een uitvoeringstechnische zijn, maar
uiteraard is ook een andere reden denkbaar.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. terVeld
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