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1. ALGEMEEN

1.1. Algemene beoordeling van de voorstellen

De leden van de CDA-fractie bedankten de regering voor de uitvoerige
beantwoording van de gestelde vragen. Zij constateerden, dat de
regering blijft vasthouden aan het oorspronkelijke voorstel, zoals in het
voorliggende wetsvoorstel is verwoord. De leden van de aan het woord
zijnde fractie konden zich dat ook voorstellen, mede gezien de ontwikke–
Imgen ten aanzien van het aantal arbeidsongeschikten in ons land.

Inmiddels is helaas duidelijk geworden dat de eerste doelstelling van
de regering, te weten in 1994 het aantal uitkeringsjaren te brengen op
het aantal van 1989, niet zal lukken.

Ondanks de ingrijpende maatregelen die worden voorgesteld, is er
geen zicht op zelfs het halen van deze doelstelling.

Bovendien heeft de regering nog eens helder uiteen gezet, dat in het
nu voorgestelde systeem voor zowel de bestaande als ook voor de
nieuwe WAO-gevallen een duidelijke samenhang is te vinden. Het
voorgestelde opbouwsysteem komt overeen met hetgeen in algemene
zin hierover in de Sociale Nota 1993 is opgemerkt.

Ten aanzien van de bestaande gevallen merkten de leden van de
CDA-fractie op, dat de regering nog eens helder uiteen heeft gezet, dat
het voorstel ten aanzien van de bevriezing van de bestaande uitkering
van personen onder de 50 jaar niet alleen nodig is om de doelstelling van
de regering te bereiken, maar ook is ingegeven door het vinden van een
juist evenwicht tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.

Bovendien heeft de regering op indringende wijze aangegeven dat een
overgangsrecht van 40 jaar zeker tot de mogelijkheden behoort, hetgeen
echter onwenselijk is. Zo blijkt onder andere, dat van het zittende
bestand - gemeten op het moment dat het onderhavige wetsvoorstel in
werking treedt - na 20 jaar nog 40% een uitkering heeft.

De leden van de CDA-fractie benadrukten dat de voorgestelde maatre–
gelen inzake de WAO bezien dienen te worden in het kader van de
algemeen onderschreven wens te komen tot een grotere arbeidspartici–
patie in ons land. Deze wens kan niet beperkt blijven tot de groep van
nieuwe uitkeringsgerechtigden; ook in de Sociale Nota 1993 is duidelijk
aangegeven dat ook bestaande uitkeringsgerechtigden gestimuleerd
dienen te worden waar mogelijk aan het arbeidsproces deel te nemen.
Eén en ander vraagt een niet aflatende inspanning van overheid en
sociale partners.

De leden van de PvdA-fractie dankten de regering voor de antwoorden
op de door de Kamer naar voren gebrachte vragen en opmerkingen. Zij
meenden dat de uitgebreide en nauwkeurige beantwoording een snelle
verdere behandeling van het wetsvoorstel mede mogelijk maakt. In dat
licht wilden deze leden zich bij het eindverslag beperken tot de hoofd–
zaken; een aantal andere onderwerpen is in de schriftelijke voorbereiding
nu zodanig aan de orde geweest dat deze leden er eerst bij de plenaire
behandeling op terug zullen komen.

De regering geeft reeds in de eerste paragraaf van de memorie van
antwoord een resumé van de overwegingen die zij heeft gehad voor de
voorgestelde inrichting van het overgangsrecht. De leden van de
PvdA-fractie troffen op pagina 5 een drietal overwegingen aan voor de
voorgenomen bevriezing van lopende uitkeringen. Lazen zij deze in
samenhang met de argumentatie in paragraaf 10.1 en 10.2, dan gaf dat
hen aanleiding tot de navolgende opmerkingen.

Een eerste overweging die de regering hanteert is «dat het over een
aantal jaren (niet) uit te leggen valt waarom de ene 52-jarige WAO-er
een aanzienlijk hogere uitkering, tot mogelijk zijn 65e jaar, ontvangt dan
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de andere, alleen vanwege het feit dat de eerste in november 1992 tot
de WAO is toegetreden en de tweede in november 1993». De regering
zegt hier in feite dat zij een verschil in behandeling tussen een «nieuw
geval» en een «bestaand geval», die overigens bijna gelijk zijn, niet kan
uitleggen De leden van de PvdA-fractie hadden hier in het voorlopig
verslag reeds tegenin gebracht:

- valt dan wel het verschil in behandeling uit te leggen tussen een
iemand die net nog geen 50 jaar is bij inwerkingtreding van de wet en
iemand die dan juist 50 is geworden (zie het gegeven voorbeeld in het
voorlopig verslag);

- schept de regering niet zelf ook de ongelijkheid die volgens haar niet
«uit te leggen valt» door de aangekondigde generieke ontdooiing, die
ertoe zal leiden dat (enige tijd bevroren en daarna ontdooide) bestaande
uitkeringen gedurende lange tijd hoger zullen blijven dan vergelijkbare
nieuwe uitkeringen? De leden van de PvdA-fractie constateerden dat de
regering ten aanzien van beide tegenwerpingen opmerkt «dat de leden
van de PvdA-fractie gelijk hebben» (memorie van antwoord, pagina 59).
Ook noemt de regering de leeftijdsgrens van 50 jaar «arbitrair» (idem,
pagina 6). In dit licht zal de regering het kunnen billijken dat de ieden van
de PvdA-fractie zich door deze argumentatie niet overtuigd toonden.

Een tweede overweging die de regering geeft voor de voorgenomen
bevriezing van bestaande uitkeringen is dat «het succes van een beleid
gericht op begeleiding, scholing en reïntegratie niet helemaal los kan
worden gezien van het uitkerings(hoogte)perspectief» (pagina 5). De
financiële prikkel van een verlaagde (bevroren) uitkering wordt dus
noodzakelijk geacht om het beleid van herbeoordeling en reïntegratie van
bestaande gevallen te laten slagen. De leden van de PvdA-fractie
wierpen hier tegen in:

- deze stelling is strijdig met de door de regering zelf uitgesproken
«verwachting dat er sprake zal zijn van een zeer beperkt volume-effect in
relatie tot de bevriezing» (memorie van antwoord, pagina 85). Dit sloot
aan bij de opvatting die deze leden eerder gaven dat bovenop de voorge–
nomen herbeoordelingen en reïntegratieplannen van de financiële prikkel
geen belangrijk additioneel volume-effect te verwachten is;

- tegenover de enkele bestaande WAO-ers die, ondanks de herbeoor–
deling, eerst door de bevriezing van hun uitkering voldoende geprikkeld
worden tot inspanningen voor reïntegratie, staan vele bestaande
WAO-ers die, ook na herbeoordeling, geen kans meer hebben op de
arbeidsmarkt en niettemin hun uitkering verlaagd zien.

Dit overziende merkten de leden van de PvdA-fractie op dat hier
sprake is van een afweging. De regering stelt in feite voor aan een grote
groep mensen die reeds in de WAO zitten een financiële prikkel te
geven, welke prikkel slechts bij een kleine groep tot actiever gedrag zal
leiden en daarom slechts zeer beperkte volume-effecten heeft, daaren–
tegen bij een grote groep belangrijke negatieve inkomenseffecten zal
veroorzaken waarvoor deze geen compensatie kunnen vinden. De leden
van de PvdA-fractie hoopten dat de regering begreep dat zij in deze
afweging niet anders konden concluderen dan dat de bevriezing een
onevenredig zware ingreep is in bestaande rechten.

Als derde en laatste overweging geeft de regering aan dat zij «wil
voorkomen dat een signaal wordt gegeven, waaruit mogelijk zou worden
afgeleid dat een grote groep WAO-gerechtigden, wat betreft inspan–
ningen en mogelijkheden voor terugkeer in het arbeidsproces, zou
worden afgeschreven» (pagina 5). De leden van de PvdA-fractie merkten
daarbij op dat zij zich niet konden voorstellen dat, gegeven de herbeoor–
deling van bestaande WAO-ers, het verruimde begrip passende arbeid,
het tijdelijk maken van de uitkeringen en de geïntensiveerde reïntegratie,
het niet doorgaan van de bevriezing werkelijk kan worden opgevat als
een signaal dat deze groep «zou worden afgeschreven». Integendeel, zo
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stelden deze leden, indien de regering afziet van de voorgenomen
bevriezing, zal des te meer het accent komen te liggen op het via herbe–
oordeling weer terugleiden naar de arbeidsmarkt van mensen die reeds
in de WAO zitten.

Het geheel van de argumentatie overziende deelden de leden van de
PvdA-fractie de opvatting van de regering dat er terzake van de
bevriezing sprake is van een afweging tussen rechtszekerheid en rechts–
gelijkheid. Zij hadden in de memorie van antwoord geen werkelijk nieuwe
argumenten gevonden voor de keuze die de regering maakt. Zij hadden
opnieuw aangegeven dat er ten aanzien van de rechtsgelijkheid gerede
twijfel kan bestaan of de voorstellen van de regering niet meer
ongelijkheid zullen creëren dan het handhaven van de bestaande uitke–
ringen. Zij hadden bovendien geconstateerd dat de rechtszekerheid ook
naar het oordeel van de regering wordt aangetast ten behoeve van een
zeer beperkt volume-effect.

Op dit punt hadden de leden van de PvdA-fractie ook in de
beschouwing betrokken dat er gezien de cijfers die de regering verstrekt
totaal ruim 250000 arbeidsongeschikten door de bevriezing in hun
inkomen getroffen worden (tabel 7), waarvan ruim 135 000 een
inkomensverlies van minstens f265 per maand zullen lijden, veelal zelfs
honderden guldens meer. Zij achtten onvoldoende argumenten aanwezig
om te besluiten dat het achterwege laten van een dergelijke ingreep
maatschappelijk onaanvaardbare gevolgen zou hebben voor het sociale
zekerheidsstelsel of de rijksfinanciën. In dat licht handhaafden de leden
van de PvdA-fractie hun opvatting dat de voorgenomen bevriezing van
reeds lopende uitkeringen beter achterwege kan worden gelaten.

De leden van de PvdA-fractie toonden zich geïnteresseerd in de positie
van illegaal in Nederland verblijvende werknemers bij het aanvragen van
een WAO-uitkering. Zijn er, zo vroegen zij, beperkingen bij de toegang
tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering samenhangende met het niet
beschikken over een geldige verblijfstitel? En zijn deze er in bijvoorbeeld
de WW, respectievelijk is er een parallel tussen de WW en de WAO in
dit opzicht, of juist niet? Deze leden vroegen tenslotte of eventuele
beperkingen van het recht op uitkering ook leiden tot terugvorder–
baarheid van de afgedragen premies.

De leden van de PvdA-fractie vroegen wanneer de, eerder door de
regering naar aanleiding van schriftelijke vragen toegezegde notitie over
de continuëring van WAO-uitkeringen bij detentie, mocht worden
verwacht.

De leden van de VVD-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de memorie van antwoord. Deze leden betreurden het dat
het niet mogelijk was geweest de regering ervan te overtuigen dat dit
wetsontwerp diende te worden aangepast. Nu de regering met
betrekking tot het onderhavige wetsvoorstel een andere positie blijft
innemen dan de respectievelijke coalitiefracties blijft, ook in de eindfase
van de schriftelijke discussie, onduidelijk welke TBA de Kamer zal
aanvaarden.

Die onduidelijkheid betrof, zo stelden de leden van de VVD-fractie
vast, niet slechts enkele details maar de hoofdlijnen van het
wetsontwerp. Zoals de vraag hoe de bestaande gevallen onder de 50 jaar
worden behandeld. Ondanks een overduidelijke meerderheid van de
Kamer die de bestaande gevallen wil ontzien blijft de regering halstarrig
volhouden aan de ingenomen positie. De leden van de WD-fractie
betreurden dat.

De leden van de D66-fractie waren na lezing van de memorie van
antwoord niet tot een andere algemene beoordeling gekomen dan in hun
eerdere bijdrage aan het voorlopig verslag.
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Aangezien de regering het in haar algemeen deel van de memorie van
antwoord, waarschijnlijk per abuis, niet de moeite vond om ook het
algemeen oordeel van deze leden weer te geven, wilden zij herhalen dat
zij van het wetsvoorstel zelf met enig ongenoegen en teleurstelling
kennis hadden genomen. Datzelfde geldt voor de memorie van antwoord.
Nieuwe argumenten worden niet aangedragen, positieve volume-ontwik–
kelingen worden goeddeels weggeschreven en op de toch niet
onlogische gedachte eerst het volumebeleid volop de kans te geven
wordt geen reactie gegeven. Natuurlijk is het het goed recht van de
regering om een eenmaal ingezette beleidslijn te verdedigen maar dan
wel graag met een argumentatie die niet grotendeels een herhaling is
van opmerkingen en stellingnames in de memorie van toelichting.

De leden van de D66-fractie vonden het buitengewoon teleurstellend
dat bestaande gevallen jonger dan 50 jaar in de optiek van de regering
nog steeds onder het nieuwe uitkeringsregime worden gebracht. De
argumenten voor deze lijn zijn, ook door andere fracties, bestreden. Het
eerste argument, dat niet te verdedigen is, dat gedurende zeer lange tijd
twee verschillende uitkeringsregimes naast elkaar blijven bestaan, is
volgens deze leden niet valide. Een «bestaand geval» kan zich immers
niet bijverzekeren en een nieuw geval wel en dat is precies het verschil
dat ontstaat door het verschillende moment van toetreden. Materieel
zouden de financiële posities dan dus wel eens niet zo sterk kunnen
verschillen. Reden dus om de bestaande gevallen niet te bevriezen.

Het tweede argument is gelegen in de door de regering veronderstelde
gedragseffecten die ontstaan bij een nieuw uitkerings(hoogte)
perspectief.

Bij nader inzien moest ook de regering erkennen - zo lazen zij in de
memorie van antwoord - dat van enigerlei duidelijke correlatie tussen
beide factoren geen sprake is. Het laatste argument van de regering
betreft het voorkomen van het signaal dat een grote groep WAO-gerech–
tigden zou worden afgeschreven voor terugkeer in het arbeidsproces.
Een dergelijk argument ontkracht de waarde van de periodieke herbeoor–
delingen die toch ook voor de bestaande gevallen onder de 50 jaar zullen
worden toegepast. Het hanteren van een leeftijdsgrens bij 50 jaar impli–
ceert overigens dat de groep boven 50-jarigen wel wordt afgeschreven
voor het arbeidsproces, alhoewel de stimuleringsmaatregel dit signaal
beoogt op te vangen.

De leden van de D66-fractie bleven op hun standpunt staan dat
bestaande gevallen ongeacht de leeftijd moeten worden ontzien en dat
periodieke herbeoordelingen in principe voor alle leeftijdscategorieën van
toepassing moeten zijn, aangevuld met het nieuwe arbeidsongeschikt–
heidscriterium. Gelukkig hadden deze leden geconstateerd dat zij in hun
opvatting dat lopende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen niet onder het
overgangsrecht moeten vallen, en bestaande gevallen dus ontzien
moeten worden in het gezelschap verkeren van de fracties van PvdA,
VVD, Groen Links, SGP, GPV en RPF. Het valt niet aan te nemen, zo
schatten deze leden in, dat deze fracties door de nadere toelichting in de
memorie van antwoord zijn overtuigd van het tegendeel, omdat van
enige nieuwe regeringsgeluiden geen sprake is. Zij hoopte dus dat
gemeen plenair overleg de regering tot andere gedachten zou brengen!
Als bijstellingen van de «16 juli 1991» besluiten in augustus 1991
noodzakelijk bleken op grond van negatieve reacties uit de samenleving,
zou de regering zich moeten afvragen hoe de reacties uit de samenleving
luiden ten aanzien van de bestaande gevallen.

Los van de problematiek van de bestaande gevallen, waar overigens
het argument van de aantasting van de rechtszekerheid - waar de
regering niet op ingaat - niet onvermeld mag blijven, bleven de leden van
de D66-fractie bij hun opvatting dat de voorgestelde ingrepen in hoogte
en duur van de uitkeringen pas van kracht kunnen worden als op termijn
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blijkt dat een krachtig volumebeleid ontoereikend is. De voorstellen in de
TZ en de Arbowet geven daar goede instrumenten voor, en juist in het
terugdringen van het ziekteverzuim en een goede begeleiding en een
adequaat reïntegratiebeleid voor langduriger ziektegevallen dan de eerste
3/6 weken ligt een belangrijke sleutel om de instroom in de WAO te
beperken.

De leden van de D66-fractie beoordeelden, ook bij nader inzien, het
terugdringen van het arbeidsongeschiktheidsvolume gemeten in absolute
aantallen (terug naar 758000 het getal uit 1989) als onjuist. Zij wilden
vasthouden aan hun suggestie het aantal arbeidsongeschikten af te
zetten tegen de totale beroepsbevolking. Dit was uitgedrukt in een
percentage in 1989 14%. Indien per 1 januari of 1 juli 1995 dit
percentage zou worden overschreden, ondanks een krachtig volume–
beleid, zou er volgens deze leden aanleiding zijn de ingrepen in hoogte
en duur, conform de voorstellen van de regering (eerst loongerelateerd
en vervolgens opbouw gerelateerd) alsnog door te voeren. Een
percentage van 14% van het aantal arbeidsongeschikten op de totale
beroepsbevolking zou volgens hun tentatieve berekening neerkomen op
780 500 herleide uitkeringsjaren. De beroepsbevolking in mensjaren is in
de memorie van antwoord nog niet geraamd voor 1994, vandaar hun
tentatieve berekening gebaseerd op een extrapolatie van 14% arbeidson–
geschikten op de voor 1993 geschatte beroepsbevolking van 5 550000
mensjaren (in 1993 is 14% dan 777 000 arbeidsongeschikten).

Eenzelfde berekening is te maken van het beslag dat arbeidsonge–
schiktheidsuitkeringen leggen op het (Bruto binnenlands product (BBP) in
1994. Een beslag van 3.75% op het BBP in 1993 is te herleiden tot ruim
21 000 miljoen gulden. Als aan het eind van 1994 het aantal arbeidson–
geschikten meer dan 14% van de beroepsbevolking beloopt, op grond
waarvan het aantal herleide uitkeringsjaren is te berekenen, en meer dan
3,75% van het BBP, te herleiden tot een bedrag aan arbeidsongeschikt–
heidsuitgaven zouden dus zoals gezegd de ingrepen in hoogte en duur
volgens deze leden in kunnen gaan.

Overigens wilden zij bij bovenstaande redenering de kanttekening
maken dat nu de regering het absolute aantal van 758000 uitkerings–
jaren uit 1989 niet meer haalbaar acht voor 1994 hun eigen streefper–
centage ook niet verabsoluteerd mag worden. Zij wilden met boven–
staande redenering slechts aangeven dat een percentage van de
beroepsbevolking een zuiverder indicatie is dan absolute getallen. Per
1 januan 1995 of 1 juli 1995 zou bij voorbeeld ook moeten worden
bezien hoe het aantal heva's zich verhoudt tot het aantal uitkeringsjaren.

Het slot van de algemene inleiding van de memorie van antwoord had
deze leden enigszins bevreemd. Natuurlijk zijn toekomstige ontwikke–
lingen van vergrijzing en ontgroening van de bevolking van belang en
natuurlijk is draagvlakversmalling van belang voor de houdbaarheid van
het stelsel van sociale zekerheid. Het ontging deze leden echter waarom
dit demografische argument wordt aangevoerd ter verdediging van ook
de prijsmaatregelen. Gaat het er niet om iedereen die kan werken
(opnieuw) in te schakelen in het arbeidsproces? En is een krachtig
volumebeleid op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid,
plus het inschakelen van nu (nog) niet of niet (meer) werkenden als
bijvoorbeeld afhankelijke partners en «vutters» niet voldoende om het
draagvlak te beschermen en zo mogelijk te verbreden? Is het niet
onrechtvaardig om, uitgaande van een krachtig volumebeleid, mensen
die echt niet in staat zijn om deel te nemen aan het arbeidsproces, te
laten opdraaien voor demografische ontwikkelingen door juist hen finan–
cieel te treffen in hoogte of duur van de uitkering?

De aan het woord zijnde leden was het opgevallen dat de op verzoek
van de leden van de PvdA-fractie gemaakte tabel over de correlatie
tussen uitkeringsniveau en WAO-toetreding geen uitsluitsel geeft over
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een positieve of negatieve correlatie. Dat noopt de regering toch tot
enige terughoudendheid met betrekking tot de eerder verkondigde
positieve correlatie, en wellicht ook tot te verwachten gedragseffecten?
Met betrekking tot een eventuele paraplubepaling hadden deze leden
opgemerkt dat in de commissie Pensioen van de Stichting van de Arbeid
werkgevers vóór een parapluconstructie waren en werknemers tegen.

In het algemeen waren de leden van de D66-fractie niet dol op
paraplubepalmgen omdat deze vaak een geheel eigen leven gaan leiden
en het onderhandelingsproces niet altijd bespoedigen. Wel vroegen zij
zich af hoeveel werknemers betrokken zijn bij het kleine deel van de
pensioenregelingen waarvoor problemen zouden kunnen ontstaan.

De leden van de Groen-Linksfractie hadden met grote belangstelling
kennis genomen van de antwoorden van de regering. Zij hadden tot hun
ongenoegen geconstateerd dat de regering geen duimbreed wijkt en
vasthoudt aan de oorspronkelijke voorstellen, in weerwil van de vele
kritiek die daarop geuit is. De regering acht het voorliggende wetvoorstel
desondanks voluit verdedigbaar. Dat mag de regering uiteraard vinden,
de politieke werkelijkheid is echter een andere. Het feit, dat de leden van
de PvdA-fractie uitstel van het nieuwe WAO-regime wensen en de
fundamentele visie (het verminderen van de aanzuigende werking van
hoge uitkeringen) die ten grondslag ligt aan de voorstellen niet delen,
heeft de regering er niet toe gebracht wijzigingen te overwegen. Dat
verraste de hier aan het woord zijnde leden, want men zou mogen
verwachten dat bij zulke fundamentele wetswijzigingen een draagvlak
binnen de coalitie noodzakelijk is. Dat draagvlak is er niet. Hoe denkt de
regering haar voorstellen inzake het nieuwe regime dan te verwezelijken,
zo vroegen de leden van de Groen-Linksfractie? Rekent zij wellicht op
steun van de leden van de VVD-fractie?

Ten aanzien van de bestaande WAO-ers stuurt de regering regelrecht
af op een conflict met een grote meerderheid in de Kamer. Alleen de
leden van de CDA-fractie hebben te kennen gegeven de regering te
willen steunen. De overige fracties delen niet de mening van de regering.
Hier is een politiek draagvlak al bij voorbaat afwezig, zelfs indien de
regering zou willen rekenen op steun van de leden van de VVD-fractie.
Wordt het niet tijd, zo vroegen de leden van de Groen-Linksfractie aan
de regering, om de wens van de meerderheid van de Kamer te honoreren
en de bestaande WAO-ers met rust te laten?

De hier aan het woord zijnde leden merkten in algemene zin op, dat zij
van hun kant na lezing van de antwoorden van de regering geenszins
waren overtuigd van de wenselijkheid, juistheid en opportuniteit van de
voorgestelde wetgeving. Zij dankten de regering evenwel voor de
uitvoerige beantwoording.

De leden van de Groen-Linksfractie stelden opnieuw de «aanzuigende
werking/invaliderende werking» van de WAO-uitkering ter discussie
Kern van deze gedachte is, dat indien de te verwachten uitkering lager is,
sprake is van een minder grote geneigdheid «in de WAO» te gaan zitten
c.q. grotere inspanning om «uit de WAO» te blijven of te geraken. De
leden van de Groen-Linksfractie hadden de stellige indruk dat dit een
zware factor moet zijn. Anders zou de WAO-systematiek niet zo radicaal
gewijzigd moeten worden. Zij vroegen de regering of dat juist is en hoe
zwaar zij deze «aanzuigende werking/invaliderende werking» inschat? En
hoe verhoudt deze factor zich tot andere factoren, die de mate waarin
arbeidsongeschiktheid tot een uitkering leidt mede bepalen.

De leden van de Groen-Linksfractie gingen er vooralsnog vanuit, dat
naar de mening van de regering de «aanzuigende werking» stellig
aanwezig is. Wat betekent dat voor de uitvoeringspraktijk? Moet dan
gekonstateerd worden dat er onzuiver gekeurd wordt? De stelling, dat er
een grote aanzuigende werking is die voor een deel (de groei van) het
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WAO-volume verklaart, betekent onvermijdelijk dat de keuringspraktijk
dan - enigszins gechargeerd uitgedrukt - zo «lek als een mandje» is en
dat de keuringsartsen en de wijze van arbeidsongeschiktheidsbeoor–
deling onvoldoende streng is. Is dat de keerzijde van de beweringen van
de regering? En zegt de regering dan hiermee, dat de WAO kennelijk vol
profiteurs, calculerende en handige jongens en meisjes zit? Dat zij een
inkomensverlies van minimaal 30% voor lief nemen, om toch maar vooral
van een uitkering te kunnen genieten? En dat de WAO-ers voor een deel
ten onrechte een uitkering genieten?

Wat betreft de invaliderende werking van de WAO gelden soortgelijke
vragen. Wijzen de GMD-artsen mensen dan niet op de wenselijkheid en
mogelijkheid van herintreding? Maken zij dan geen gebruik van sancties
indien een concreet werkaanbod geweigerd wordt? Wat is de praktijk in
deze? En hoe beoordeelt de regering dan het feit, dat het merendeel van
de WAO-ers reeds op een minimum zit? Werkt die uitkering dan nog
steeds invaliderend?

Als het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen sterk terugge–
drongen moet worden, dan is een aanpak gericht op betaald werk de
enig mogelijke. De GMD (of toekomstige BV-nieuwe stijl - indien de
NOSV wordt aangenomen) dient zich sterk te maken voor een concreet
en fatsoenlijk werkaanbod, dat binnen de mogelijkheden van de WAO-er
past. Als dan geweigerd wordt, is een duidelijke en scherpe aanpak
gerechtvaardigd. Maar zover komt het niet, want 900000 (aangepaste)
banen voor WAO-ers zijn er niet en een groot deel van WAO-ers kan
geen betaald werk verrichten, lagere uitkering of niet. Wat dat betreft
wachtten de leden van de Groen-Linksfractie nog steeds op het bewijs
dat de verlaging van de uitkeringen van 80 naar 70% en de afschaffing
van de verdiscontering tot minder WAO-ers hebben geleid. Wellicht kan
de regering dat nu verschaffen.

Op voorhand uitkeringen verlagen in de veronderstelling dat mensen
anders niet aan het werk gaan c.q. uit de WAO blijven, mag als
niet-solidair gekwalificeerd worden, zo meenden de leden van de Groen–
Linksfractie.

Het kwam deze leden voor, dat het prikkelargument een hoog gelegen–
heidsgehalte heeft en te pas en te onpas kan worden gebruikt. Alleen in
de AOW kan het niet gehanteerd worden, tenzij men van mening is dat
mensen graag geboren willen worden om 65 jaar later een uitkering op
te strijken. De leden van de Groen-Linksfractie hadden sterk de indruk,
dat de regering zover niet wenst te gaan en zij deelden die mening.

Dan resteert dus het financieringsprobleem. De WAO is niet meer te
betalen, tenzij de WAO-uitkering zelf wordt aangepakt. Zo kan de tweede
rechtvaardiging van onderhavig wetsvoorstel kort worden samengevat.
De tabel op pagina 77 vonden de leden van de Groen-Linksfractie
veelzeggend. Op basis van het relatieve aandeel van de arbeidsonge–
schiktheidsuitgaven kan men niet volhouden dat er een financieringspro–
bleem is. Of dat was er al in 1980, of het is er niet. Waarom is de finan–
ciering van de arbeidsongeschiktheidswetgeving nu ineens een zodanig
groot probleem, dat de uitkeringen verlaagd moeten worden, terwijl het
dat 10 jaar niet het geval is geweest? Er is toch geen sprake van een
«enorme groei» van de uitgaven? In 1992 zijn de uitgaven zelfs 0,14%
van het Nl lager dan in 1980!? En gekorrigeerd voor het Oort-effect zal
dit verschil al snel 0,5% belopen. Waar is hier sprake van een financie–
ringsprobleem, zo vroegen de hier aan het woord zijnde leden met klem.

De leden van de Groen-ünksfractie maakten hieruit op, dat de finan–
ciering niet zozeer een probleem is, maar dat de opvattingen van de
regering en de regering zelf het probleem scheppen. Zij erkennen
eenvoudigweg niet langer de solidariteit, zoals die nu is ingebed in de
WAO-regeling. Dat moet minder en een dergelijk gedachtengoed heeft
weinig te maken met een visie op onbeheersbare collectieve financiën.
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maar alles met een veranderende politieke kijk op solidariteit en
inkomensverhoudingen, zo meenden de leden van de Groen-Linksfractie.
De memorie van toelichting en de memorie van antwoord geven hiervoor
geen enkele informatie. Zij zagen graag dat de regering nader reageerde
op de stelling, dat de solidariteit zoals nu vormgegeven niet langer
wenselijk is.

De leden van de SGP-fractie dankten de regering voor de beant–
woording van de vragen en de reacties op de opmerkingen die deze
leden in het voorlopig verslag hadden gemaakt. Zij wilden evenwel nog
een aantal zaken in dit eindverslag aan de orde stellen.

Het lid van de RPF-fractie had kennis genomen van de memorie van
antwoord. Hij dankte de regering voor de uitgebreide beantwoording. Dit
lid constateerde dat hij de regering op een aantal hoofdlijnen kon volgen,
maar dat niettemin verschil van inzicht blijft bestaan ten aanzien van
enkele belangrijke aspecten. Het feit dat de regering blijft vasthouden
aan integrale invoering van de in het onderhavige wetsvoorstel gepresen–
teerde maatregelen, stelde hem teleur.

Het lid van de RPF-fractie dacht hierbij met name aan de handhaving
van het regeringsstandpunt, dat het onvermijdelijk is bestaande uitke–
ringen aan te tasten. Hij meende dat er inderdaad aanleiding bestaat om
met vergaande maatregelen te komen. Het regeringsstandpunt, dat een
substantiële vermindering van het beroep op de arbeidsongeschiktheids–
regelingen gewenst en noodzakelijk is (pagina 8 van de memorie van
antwoord), onderschreef hij uiteraard van harte. Dit lid vroeg de regering
of dat automatisch betekent dat alle in het voorliggende wetsvoorstel
gepresenteerde maatregelen ook absoluut noodzakelijk zijn om dat doel
binnen afzienbare termijn te bereiken. Dit lid was niet overtuigd van die
noodzaak. Hij vroeg de regering dan ook of zij hard kan maken dat de
substantiële vermindering van het beroep op de arbeidsongeschiktheids–
regelingen zonder een aantasting van bestaande uitkeringen is uitge–
sloten. Gaat het in dit verband slechts om de termijn waarbinnen dat kan
worden gerealiseerd?

Het lid van de RPF-fractie meende dat een krachtig volumebeleid wel
degelijk vruchten kan afwerpen. Zijn de resultaten van het ingezette
volumebeleid dermate nauwkeurig te kwantificeren dat nu al met grote
stelligheid kan worden gezegd dat daarmee het beoogde doel niet wordt
bereikt? Krijgt het volumebeleid wel voldoende kans zijn waarde te
bewijzen? Het was het aan het woord zijnde lid opgevallen dat de
regering, als het om quotering in het kader van de WAGW gaat (pagina
14 van de memorie van antwoord), ervoor pleit het ingezette beleid de
kans te geven zijn waarde te bewijzen. Hoe moet hij een en ander met
elkaar rijmen?

Op pagina 5 van de memorie van antwoord geeft de regering aan
waarom de huidige WAO-gerechtigden, die op de datum van inwerking–
treding van het onderhavige wetsvoorstel jonger dan 50 jaar zijn, gelei–
delijk onder het nieuwe uitkeringsregime zouden moeten worden
gebracht. Het lid van de RPF-fractie was van oordeel dat het inderdaad
onwenselijk is dat twee uitkeringsregimes naast elkaar blijven bestaan.
Bovendien meende hij met de regering dat het waarschijnlijk is dat de
hoogte van de uitkering voor een deel bepalend is voor het succes van
het reïntegratiebeleid. Een eventuele financiële prikkel zou vanuit dat
oogpunt vooral voor de jongere leeftijdscategorieën moeten gelden. Hij
vroeg zich echter af of die twee redenen voldoende grond bieden om
bestaande uitkeringen aan te tasten. Acht de regering dat principieel
verantwoord? Het derde argument, genoemd op pagina 5 van de
memorie van toelichting, had het lid van de RPF-fractie enigszins
bevreemd. Kan de regering toelichten wat wordt bedoeld met de
zinsnede dat moet worden voorkomen dat een signaal wordt gegeven
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waaruit mogelijk zou kunnen worden afgeleid dat een grote groep
WAO-gerechtigden, wat betreft hun inspanningen en mogelijkheden in
het arbeidsproces, zou worden afgeschreven? Begreep hij het goed dat
iemand eerder wordt afgeschreven als zijn uitkering op peil blijft?

Het lid van de RPF-fractie had kennis genomen van de opmerkingen
van de regering betreffende de procedure die heeft geleid tot het
wetsvoorstel. Een gedegen voorbereiding achtte ook hij van groot
belang. Blijkbaar was een combinatie van goed en snel ditmaal niet
mogelijk? Dit lid bleef van oordeel dat het tempo aan de lage kant is
geweest. Nu de wetsvoorstellen TBA en TZ later dan voorzien worden
verheven tot wet, wordt wellicht de kans op verzachtende maatregelen
–zoals het afzien van het bevriezen van uitkeringen - kleiner. Of ziet de
regering geen verband tussen vertraging enerzijds en het afzien van
verzachting anderzijds?

Het lid van de RPF-fractie stelde vast dat de regering geen kwantifi–
cering van een doelstelling op langere termijn heeft gegeven. De
regering acht het ook niet zinvol te speculeren over de vraag wanneer
een evenwichtssituatie is bereikt, al was het alleen maar omdat een
dergelijke situatie in de regeerperiode van dit kabinet niet zal worden
gehaald. Dit lid had de regering ook niet gevraagd om in deze kabinets–
periode tot een evenwichtssituatie te komen. Het benieuwde hem alleen
wat de uiteindelijke doelstelling van de regering is. Regeren is vooruitzien
en dat houdt, ook in de sociale zekerheid niet op bij 1994. Vergrijzing en
ontgroening mogen dan naast de internationale dimensie van invloed
zijn, dat wil toch niet zeggen dat de regering geen einddoel, hoe ruim
geformuleerd ook, voor ogen mag hebben? Als wordt gesteld dat
Nederland met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsregelingen inter–
nationaal gezien in een uitzonderingspositie verkeert, wordt dan met
name gedoeld op het ontbreken van een onderscheid tussen «risque
social» en «risque professionel»? Als dat niet het geval is, kan de
regering dan aangeven wat hiermee concreet wordt bedoeld?

1.2. Samenhang met andere (aangekondigde) maatregelen

1.2.1. De wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV)

Met betrekking tot de bonus/malusmaatregel wilde de CDA-fractie
hetvolgende opmerken. Voor deze leden bleef de doelstelling van de
maatregel overeind: vergroten van de financiële betrokkenheid van de
werkgever bij de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Daarbij
moet het voor de werkgever dan ook mogelijk zijn de werknemer, die
arbeidsongeschikt dreigt te worden, een al dan niet aangepaste arbeids–
plaats aan te bieden. Zowel in het voorlopig verslag als bij de behan–
deling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkge–
legenheid voor 1993 is door de CDA-fractie gewezen op een aantal
haperingen in het nu geldende systeem. De CDA-fractie wachtte met
belangstelling op welke wijze de regering denkt in te gaan op de
bezwaren van de CDA-fractie.

Hoewel zij begrip hadden voor enkele bezwaren tegen de effecten van
het bonus/malussysteem stemden de leden van de PvdA-fractie in met
de opvatting van de regering dat de voorgenomen verdubbeling van de
malus in werking zal treden op dezelfde datum als het voorliggende
wetsvoorstel. Wordt deze samenhang verbroken dan is naar hun oordeel
het evenwicht in de bijdragen van werkgevers en werknemers aan het
volumebeleid verstoord.

De leden van de D66-fractie hadden er kennis van genomen dat de
verscherping van de bonus/malusregeling gelijktijdig in werking zal

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 824, nr. 8 11



treden met de ingang van de TBA, nog voor het huidige bonus/malus–
systeem zal zijn geëvalueerd. Hoe staat het overigens met de toegezegde
oplossing, dan wel hardheidsclausules voor apert onrechtvaardige
situaties in het huidige bonus/malussysteem?

Welke conclusie trekt de regering overigens uit het gegeven dat CAO's
tot nu toe zo weinig arbeidsvoorwaardelijke stimulansen bevatten, zoals
bijvoorbeeld het inleveren van vakantiedagen bij ziekte?

De leden van de Groen-Linksfractie hadden reeds bij de TZ en
Arbowetgeving zich in kritische zin uitgelaten over de gevolgen van de
maatregelen voor de zo gewenste geïntegreerde behandeling en de
rechtspositie van zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Zij verwezen
kortheidshalve naar de inbreng bij deze wetsvoorstellen.

1.2.2. Afspraken uit het najaarsoverleg

De leden van de D66-fractie vroegen welke conclusies de regering
trekt uit de laatste rapportage van de Toezichtkamer over de laatste
rapportage uit het Najaarsoverleg?

Zij waren bepaald ontevreden over het feit dat de aanpassing van
arbeidsplaatsen ten behoeve van mensen met een handicap nog steeds
veel te lang duurt. Als echte verbetering moet wachten op de herstructu–
rering van de verstrekking van voorzieningen aan gehandicapten is dat
zeer teleurstellend omdat op zich aanpassing van arbeidsplaatsen al lang
een bestaande mogelijkheid is. Zij ontvingen dus graag een nadere
verklaring omdat ook dit meehelpt bij het terugdringen van het arbeids–
ongeschiktheidsvolume.

Als CAO-afspraken met betrekking tot ziekteverzuim en arbeidsonge–
schiktheid teveel blijven steken in intentieverklaringen kan dat leiden tot
de conclusie dat een krachtig volumebeleid slechts met wettelijke
sancties tot stand kan komen. Maar dit gegeven kan voor de regering
toch niet de legitimatie zijn om dan maar de prijsmaatregelen door te
zetten, zo vroegen de leden van de D66-fractie.

Het lid van de RPF-fractie vroeg of de regering op dit moment niet kan
aangeven in hoeverre de niet-wettelijke maatregelen, waarover in het
Najaarsoverleg 1990 overeenstemming is bereikt, door de sociale
partners in praktijk worden gebracht. Moet de Kamer tot januari 1994
wachten, als de SVr de vierde voortgangsrapportage presenteert? Eind
1992 is toch wel in globale termen aan te geven in welke mate sociale
partners de gemaakte afspraken nakomen?

1.2.3. Wet arbeid gehandicapte werknemers

De leden van de D66-fractie waren bepaald niet gelukkig met de
antwoorden in verband met de WAGW. De opmerking, dat «mocht uit de
feitelijke ontwikkelingen in de bedrijfstakken en de werkloosheidsontwik–
keling van gehandicapten blijken dat het voorgenomen beleid onvol–
doende succes heeft, dan rest de regering geen andere mogelijkheid dan
de quoteringsbepaling in de WAGW in werking te doen treden»,
verschaft absoluut geen helderheid. Zolang er geen harde kwantitatieve
kriteria zijn geformuleerd kunnen de resultaten van eventuele inspan–
ningen ook niet gemeten worden. Waar moet het bedrijfsleven en
overigens ook de overheid nu aan voldoen en wanneer zijn de resultaten
feitelijk onvoldoende succesvol?

Voorts begrepen zij dat er thans nog geen verplichte WAGW–
registratie plaatsvindt. Als éèn en ander niet op de Wet Persoonsregi–
stratie stuit, waarom moet de Registratiekamer dan adviseren? Kortom,
waarom gebeurt er zo weinig en waarom wordt er niet een wat duide–
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lijker stok achter de deur gehouden? Waarom kan een straks verplichte
WAGW-registratie niet in alle opzichten openbaar zijn? De relatie met
het antidiscriminatiebeleid was door deze leden gelegd omdat er met
betrekking tot gehandicapten evenals met betrekking tot minderheden,
nogal wat vooroordelen bestaan. Een voorkeursbeleid, zeker als niet van
quotering sprake is op korte termijn, heft dat probleem niet op en een
handvat voor gehandicapten om werkgevers in een civiele procedure aan
te spreken lijkt dan nuttig. Maar de leden van de D66-fractie begrepen
uit in ander verband gegeven antwoorden dat de regering van mening is
dat de Algemene wet gelijke behandeling die ruimte geeft.

De leden van de Groen-ünksfractie hadden behoefte aan nadere
duidelijkheid omtrent het standpunt van de regering inzake de verplichte
quotering in het kader van de WAGW. Dat is nu niet aan de orde, zegt de
regering. De hier aan het woord zijnde leden hadden hierover reeds hun
teleurstelling uitgesproken. In 1986 is door de gehele Kamer besloten de
verplichte quotering boven de markt te laten hangen en mogelijk 3 jaar
later in te voeren. Nu, zes jaar later, is dat nog steeds niet het geval.
Terwijl de omstandigheden kennelijk zo bijzonder zijn, dat ingrepen in de
uitkering gerechtvaardigd zijn. Wanneer zijn de omstandigheden dan nog
extra bijzonder, zodat quotering wel opportuun is? De leden van de
Groen-Linksfractie vroegen de regering een streefcijfer (a la de 758 000
uitkeringsjaren) en een jaartal te noemen. Als in het genoemde jaar dat
streefcijfer dan niet gehaald wordt, dan zou de quotering zonder pardon
moeten worden ingevoerd. Is de regering bereid een dergelijke
doelstelling expliciet te maken. Zo ja, hoe luidt die? Zo nee, waarom niet?
Waarom vindt de regering het dan wel juist om in te grijpen in de uitke–
ringen, maar niet een duidelijke stelling in te nemen als het gaat om de
quotering?

Ten aanzien van de samenloop WAGW en het bonus/malussysteem
vroegen de hier sprekende leden aandacht voor de konsekwenties van
het bonus/malussysteem voor bedrijven en instellingen, die zich expliciet
inspannen om de doelstellingen van de WAGW tot de hunne te maken
en reeds meer dan 5% gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers in
dienst hebben. Het bonus/malussysteem, gegeven hun sociale inspan–
ningen, leidt ertoe dat zij in sommige gevallen met een extra financieel
risico worden geconfronteerd. De werking van het bonus/malussysteem
kan dus in conclfict komen met de doelstelling van de WAGW, zo lijkt
het. Hoe denkt de regering hierover? Vindt zij een aanpassing van het
bonus/malussysteem noodzakelijk? Zo ja, hoe dan? Of moeten we het
risico, dat ook sociaal voelende bedrijven die meer dan 5% gedeeltelijk
arbeidsongeschikten in dienst hebben, met de malus worden gekonfron–
teerd, voor lief nemen? De leden van de Groen-Linksfractie ontvingen
graag een reactie van de regering.

1.3. Samenhang met aanvullende verzekeringen

De leden van de CDA-fractie constateerden, dat er voor het kabinet
geen aanleiding is een wachtperiode in te lassen ten einde de particuliere
verzekeraars de tijd te geven om op de nieuwe situatie in te spelen. Deze
leden waren het daarmee eens. Daarbij is het in hun ogen van belang dat
de verzekeraars weten dat de door hen aan te bieden contracten bij het
van kracht worden van het wetsvoorstel betrekking hebben op het
personeel, dat voordien geen uitkering ingevolge de Ziektewet ontving en
daarna in de WAO terecht zou komen. Voor deze werknemers zou vanuit
dit gezichtspunt bezien nog het oude regiem van de WAO gelden,
inclusief de in dit wetsvoorstel gedane aanpassingen.

Met betrekking tot de positie van chronische patiënten wil de
CDA-fractie nog opmerken dat de regering bij de beantwoording van de
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door deze fractie gestelde vragen terzake op zich gelijk heeft voorzover
het chronische patiënten zijn, die vanuit een bestaande werksituatie
kunnen functioneren. Niet onderschat moet worden de problemen van
chronische patiënten die hun loopbaan nog moeten beginnen. Wil de
regering haar visie daarop geven?

De leden van de PvdA-fractie constateerden dat de regering, evenals
zij, het scheppen van een andere verantwoordelijkheidsverdeling tussen
collectief en individu centraal stelt; dit sluit ook aan bij de SZW-nota
Strategische Verkenningen (memorie van antwoord, pagina 6). Gegeven
deze grondhouding zouden de leden van de PvdA-fractie verwachten dat
de regering zich enigszins zou buigen over de vraag of en in welke mate
aanvullende verzekeringen tot stand zullen komen. Zij deelden de
opvatting van de regering dat de overheid geen verantwoordelijkheid
moet nemen voor het aanbieden van dergelijke verzekeringen, noch deze
op andere wijze een (semi-)collectief karakter moet geven. Dit
uitgangspunt sluit echter niet uit dat de overheid zich afvraagt welke
risico's kunnen optreden voor werknemers als gevolg van een door de
wetgever aangebrachte wijziging in de collectieve dekking. De leden van
de PvdA-fractie achtten het een kwestie van zorgvuldigheid dat deze
risico's in kaart worden gebracht en onderzocht wordt of hiervoor een
voorziening noodzakelijk is.

Sprekende over deze risico's kwamen de leden van de PvdA-fractie
met name op drie categorieën:

- werknemers die zich bij inwerkingtreding van het nieuwe systeem in
de Ziektewet bevinden en uit dien hoofde geweigerd worden voor een
aanvullende verzekering («smeulende huizen»);

- werknemers die ziek of arbeidsongeschikt worden nadat het nieuwe
systeem in werking is getreden, maar voordat in hun bedrijf een aanvul–
lende verzekering is gesloten;

- werknemers die lijden aan een chronische ziekte of een geleidelijk
verergerende aandoening hebben en op die grond niet of slechts tegen
een zeer hoge premie tot de aanvullende verzekering zullen worden
toegelaten.

De leden van de PvdA-fractie vroegen de regering hoe zij de positie
van deze categorieën werknemers ziet. Hoe kan worden bewerkstelligd
dat ook voor hen de toegang tot de aanvullende verzekering openstaat?
Is hiervoor een vorm van acceptatieplicht noodzakelijk, zo vroegen deze
leden. Of verwacht de regering dat anderszins de toegankelijkheid
voldoende gewaarborgd zal zijn?

Om de ernst van dit probleem te illustreren noemden de leden van de
PvdA-fractie het voorbeeld van een werknemer beneden de 50 jaar die
gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, gedeeltelijk werkt, en een geleidelijk
verslechterend ziektebeeld heeft. Zo een werknemer, waarvan er velen
moeite hebben gedaan om niet volledig afgekeurd te raken (veelal willen
zij de band met het arbeidsleven zo lang mogelijk behouden), zal dus
voor zijn arbeidsongeschiktheid een «bestaand geval» zijn, voor zijn
restcapaciteit een «nieuw geval» Voor dat laatste gedeelte zal hij dus in
een lager uitkeringsregime terechtkomen. De leden van de PvdA-fractie
konden zich voorstellen dat deze mensen het gevoel hadden bij invoering
van het nieuwe systeem gestraft te worden voor hun eerdere inspan–
ningen om toch, zij het gedeeltelijk, te blijven werken. Deze leden waren
er zeker van dat vele gedeeltelijk arbeidsongeschikten vanuit deze
instelling gevochten hebben tegen volledige afkeuring. Zij begrepen de
teleurstelling van deze mensen. Deze leden merkten tegelijk op dat deze
teleurstelling kan worden weggenomen indien gedeeltehjk arbeidsonge–
schikten voor hun restcapaciteit onbelemmerd toegang zouden hebben
tot de aanvullende verzekering. Om die reden stelden zij de vraag dan
ook met enige kracht hoe de regering dit ziet.
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Ook herhaalden de leden van de PvdA-fractie hun suggestie een
wachtperiode te overwegen om werkgevers en werknemers de
gelegenheid te geven het systeem van aanvullende verzekeringen
toegankelijk te maken. Zij erkenden dat dit mogelijk tot verdere bespa–
ringsverliezen zou leiden, hetgeen zij niet licht opnamen. Deze leden
vonden het echter enigszins bitter om vol te houden dat geen dag meer
kon worden gemist voor het vermijden van schrijnende hiaten in de
dekking van kwetsbare groepen werknemers, nadat veertien maanden
zijn verlopen bij de voorbereiding van de wetsvoorstellen. De leden van
de PvdA-fractie vroegen de regering dan ook hoeveel tijd zij nodig acht,
na vaststelling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, om in bedrijfs–
leven en collectieve sector te komen tot een redelijk sluitend systeem
van aanvullende verzekeringen.

Overigens hadden de leden van de PvdA-fractie de indruk gekregen
dat de verzekeraars in het algemeen goede mogelijkheden zien om
bovenop het door de regering voorgestelde opbouwsysteem in de WAO
een aanvullende verzekering aan te bieden. Dit komt naar hun oordeel
mede omdat dit systeem een te plotselinge terugval van het inkomen
voorkomt door de eerste 1 tot 4 jaar een 70%-loondervingsuitkering te
verstrekken, en pas daarna de hoogte van de uitkering door leeftijd/
arbeidsverleden te laten bepalen. Deze leden konden zich vinden in de
keuze van de regering voor deze opzet «omdat het niet wenselijk is dat in
veel gevallen de WAO-uitkering lager zou uitvallen dan een
WW-uitkering» (memorie van antwoord, pagina 4). Zij voegden daar nog
aan toe dat de door de regering gekozen vorm voor het nieuwe systeem
ook beter uitzicht biedt op een bevredigende aansluiting met de aanvul–
lende verzekeringen.

De leden van de D66-fractie bleven ten aanzien van de aanvullende
verzekeringen op particuliere basis beducht voor het instrument van de
aanstellingskeuring. Ook begrepen zij dat de NVOZ als voorwaarde stelt
dat werknemers een vast dienstverband hebben. Het kwam hen voor dat
dit er toe kan leiden dat nogal wat werknemers buiten de verzeke–
ringsboot vallen. Ook het probleem van nieuw aan te stellen werknemers
met een chronische aandoening leek hen niet op voorhand sluitend
opgelost. Al met al toch nogal wat selectierisico's?

De vraag of de aanzuigende/invaliderende werking van de WAO al dan
niet relevant is in de verklaring van het WAO-volume en de vraag of
verlaging van de uitkeringen dan het geëigende instrument is, zijn niet
alleen van belang voor de rechtvaardigingsgrond en beoordeling van dit
wetsvoorstel.

De fractie van de PvdA heeft, geheel in lijn met haar verwerping van
het «aanzuigende/invaliderende werking-gedachtengoed» een semicol–
lectieve/private aanvullende verzekering bepleit. De vraag is wat de
regering hiervan vindt. Minister de Vries van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid heeft eens de vraag opgeworpen of de verzekering aanvullend
op de ZW niet verboden zou moeten worden. Kern van deze gedachte, zo
meenden de leden van de Groen-Linksfractie te hebben begrepen, is dat
een aanvulling op de wettelijke uitkering de prikkel uit hoofde van het
verschil tussen die uitkering en het oorspronkelijk verdiende loon,
ongedaan maakt. Dat leidt tot een bovenmatig beroep op en oneigenlijk
gebruik van de Ziektewet, aldus deze redenering.

Dezelfde gedachte troffen de hier sprekende leden aan in de
toelichting op dit wetsvoorstel. Als die prikkel van een lagere
WAO-uitkering zo belangrijk is, is het dan niet logisch de aanvullende
private WAO-verzekeringen eenvoudigweg te verbieden? Want deze
verzekeringen «verknallen» het prikkeleffect. Wat vindt de regering van
het ontstaan van nieuwe verzekeringen in het licht van haar eigen
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argumentatie? Want is het niet logisch te verwachten, dat er snel aanvul–
lende verzekeringen gerealiseerd zullen worden in de CAO-onderhande–
lingen of anderzijds, zo vroegen zij de regering?

Voorts zetten zij vraagtekens bij het verbod op bijverzekering bij de
bedrijfsvereniging. Hoe ziet de uitvoering er dan uit? Arbeidsongeschikte
werknemers kunnen zonder nadere regelgeving worden geconfronteerd
met twee verschillende types arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De
AAW/WAO enerzijds en aanvullende private verzekeringen, die meestal
niet de loonschade verzekeren, maar de arbeidsongeschiktheid zelf. Dat
leidt tot verwarrende toestanden, want voor de AAW/WAO kan men
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden beschouwd, voor de private
verzekering niet, of omgekeerd. Is het dan niet raadzaam de private
verzekeraars te verplichten volgens dezelfde systematiek te gaan verze–
keren? Hoe zit het met de rechtspositie van de arbeidsongeschikte
werknemer? Kan de regering hierover helderheid verschaffen, zo vroegen
de leden van de Groen-Linksfractie.

Hoe zit het met de gevalsbehandeling? Wat blijft er in dit stelsel over
van de geïntegreerde gevalsbehandeling, zeker nu het bedrijfsvereni–
gingen verboden wordt zich op de aanvullende verzekeringsmarkt te
begeven? Wordt dit stelsel niet veel ingewikkelder dan het nu is? Gaat
dat niet ten koste van de slagvaardigheid en efficiëntie? Hoe denkt de
regering hierover? Erkent zij deze problemen?

Voorts vroegen de hier aan het woord zijnde leden een reactie op
berichten met betrekking tot het onderzoek binnen werkgeverskring, dat
veel werkgevers zich graag bij de bedrijfsvereniging/GAK voor de ZW (en
wellicht ook de WAO) willen bijverzekeren (de Volkskrant, 17 december
1992). Is dat een aanleiding om bijverzekering bij de bedrijfsvereniging
zelf toch toe te staan? Welke conclusies trekt de regering uit dit
onderzoek?

De regering stelt op pagina 20 van de memorie van antwoord, dat
private verzekeringen nuttig kunnen zijn, omdat daar het verband tussen
premie, risico en inspanning van werkgever en werknemer om verzuim en
arbeidsongeschiktheid te voorkomen, c.q. de werknemer uit de WAO te
halen, groter is. Dat leidt tot een efficiënter gebruik van de private
voorzieningen. Daarom is geen sprake van een louter boekhoudkundige
operatie. De leden van de Groen-Linksfractie vonden dat merkwaardig.
Als immers een nadrukkelijker band tussen premiehoogte en aanspraak
noodzakelijk wordt geacht, dan kan dat heel wel gebeuren binnen het
kader van de bestaande WAO. Het bonus/malussysteem is daar dé facto
een uiting van. Men kan ook overwegen, analoog aan de Ziektewet
verschillende premiehoogten op ondernemingsniveau te introduceren.
Men kan zelfs, als men zo nadrukkelijk stimuli in het systeem wil
inbouwen, de premie afhankelijk maken van de jaarlijkse aanspraak op de
WAO. Dergelijke systemen hebben natuurlijk hun nadelen en de zo
gewenste solidariteit tussen werknemers en bedrijfstakken wordt dan
meer en meer op helling gezet. Maar het kan wel.

Waarom kan men in de WAO, als het gaat om de premiehoogte of
verplichtingen aan de werkgever, niet meer «marktconforme» kenmerken
inbouwen, zodat de collectiviteit minder wordt belast met afwentelings–
gedrag? Waarom moet er dan sprake zijn van een gedeeltelijke ontman–
teling? Waarom kan de markt dat beter dan de huidige bedrijfsvereni–
gingen? Waarom is het niet mogelijk een eigen risico-dragerssysteem in
de WAO in te voeren, analoog aan de huidige Ziektewet? Het grote
voordeel van dergelijke systemen is dat er een duidelijke uniforme
regeling blijft bestaan, met goede uitkeringen als men daar werkelijk
recht op heeft, met een heldere rechtspositie voor de werknemer, met
een geïntegreerde gevalsbehandeling. Terwijl er op ondernemingsniveau
een variabele prijs kan worden afgesproken. Daar hoeft men de
WAO-uitkeringssystematiek toch niet voor op zijn kop te zetten? De
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leden van de Groen-Linksfractie waren zeer benieuwd naar een nadere
reaktie van de regering.

De leden van de SGP-fractie vroegen de regering nader in te gaan op
de mogelijkheid dat particuliere verzekeringsorganisaties de gaten die
het wetsvoorstel Terugdringing Beroep Arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen in de WAO slaat aanvullen. Terecht stelt de regering dat de
overheid geen rol heeft te vervullen bij het sturen van particuliere initi–
atieven. Premies voor particuliere verzekeringen vallen ook niet onder de
collectieve lastendruk. Toch kunnen deze particuliere verzekeringen hun
invloed hebben op het behalen van de doelstellingen van dit
wetsvoorstel. In de eerste plaats zal bij volledige herverzekering de
prikkel om te werken die van de lagere WAO-uitkering moet uitgaan
vervallen. Wat heeft dat voor effect op de mate waarin het aantal
arbeidsongeschikten wordt verminderd? In de tweede plaats zal daardoor
de arbeidsparticipatie van arbeidongeschikten niet toenemen. Welke
gevolgen heeft dat voor de collectieve lastendruk, nu er minder premie–
betalers zullen bijkomen en meer premiebetalers een, weliswaar lagere,
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen?

1.4. Volume-ontwikkeling

De leden van de PvdA-fractie hadden met belangstelling kennisge–
nomen van de verhandeling die de regering wijdt aan de volumera–
mingen en –doelstellingen. Zij constateerden allereerst dat, in tegen–
stelling tot wat tabel 1 lijkt te suggereren, de volume-doelstelling
inclusief beleid van 758 000 uitkeringsjaren niet gekoppeld is aan het
jaar 1994. Zoals verderop in de tekst wordt gemeld ziet de regering deze
doelstelling in een verder verschiet liggen, zonder dat daarbij een precies
tijdstip is genoemd. Voor 1994 geldt een doelstelling inclusief beleid van
825 000 uitkeringsjaren welke, tot genoegen van deze leden, volgens de
meest recente inzichten zal worden onderschreden met 5 000 uitkerings–
jaren.

Verder lezende in de memorie van antwoord, constateerden de leden
van de PvdA-fractie dat dit nieuwe inzicht in de ramingen kennelijk het
gevolg is van twee factoren. Enerzijds zo viel hen op noteert de regering
een endogene (dus autonoom, onafhankelijk van het beleid optredende)
meevallervan 10000 uitkeringsjaren in 1994, waardoor de raming bij
ongewijzigd beleid kan worden bijgesteld van 885 000 tot 875 000. Deze
leden vroegen met welk bedrag door deze meevaller de meerjarenraming
kan worden verlaagd. Anderzijds zagen de leden van de PvdA-fractie een
tegenvaller in 1994 van 5 000 uitkeringsjaren optreden, en zij vroegen of
dit louter het gevolg was van besparingsverliezen door vertraging in de
wetgeving. Zij toonden zich ook geïnteresseerd in het hiermee gemoeide
bedrag.

De leden van de PvdA-fractie toonden zich niet onder de indruk van
het feit dat de regering «geen behoefte heeft de SvR te verzoeken nog
een raming van de trendmatige ontwikkeling te geven». Dat mag zo zijn,
maar deze leden wilden er geen misverstand over laten bestaan dat zij
die behoefte wel gevoelden. Zij verzochten de regering dan ook nog eens
met klem hun verzoek aan de SVr door te geleiden.

De behoefte aan een SVr-trendraming van het volume arbeidsonge–
schiktheid was bij de leden van de PvdA-fractie ook daarom zo sterk
omdat zij het vage gevoel hadden dat de regering een te pessimistisch
beeld van de trend schetst. Zij doelden daarbij op het feit dat de regering
stelselmatig de aantallen uitkeringsjaren op jaarbasis vergelijkt, terwijl zij
kan weten dat deze maatstaf de werkelijke trend slechts met grote
vertraging weerspiegelt. Om dit te illustreren gaven de leden van de
PvdA-fractie het volgende voorbeeld.
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Stel dat in 1990 het volume gestaag stijgt tot een niveau van x uitke–
ringsjaren aan het eind van dit jaar. Vervolgens stijgt het volume in de
eerste drie maanden van 1991 verder met 2000 per maand tot x + 6000
uitkeringsjaren. Daarna tekent zich een stabilisatie af op dit niveau, welke
zich het gehele jaar 1991 voortzet. Ook gedurende de eerste negen
maanden van 1992 blijft het volume onveranderd op dit niveau. In de
laatste drie maanden van dit jaar daalt het volume dan met 2000 per
maand tot niveau x per ultimo 1992. Wie de trend in deze drie jaren
bekijkt zal constateren dat het volume eerst stijgt tot april 1991, daarna
anderhalf jaar stabiel blijft, om vervolgens in oktober 1992 een dalende
trend in te zetten die in 1993 waarschijnlijk tot een niveau beneden dat
van eind 1990 zal leiden. Wie echter, zoals de regering, in uitkeringsjaren
op jaarbasis rekent zal vaststellen dat het volume in 1992 hoger is dan in
1991, en dat weer hoger is dan in 1990, een ongebroken opgaande
tendens dus. Pas na vaststelling van het jaarcijfer over 1993 (we spreken
dan van voorjaar 1994) kan men op deze wijze vaststellen dat er zich
wellicht een kentering heeft voorgedaan.

De leden van de PvdA-fractie illustreerden met behulp van dit
voorbeeld dat de door de regering gehanteerde rekenmethode belang–
rijke veranderingen in de volumetrend eerst met een vertraging van
enkele jaren weergeeft. Dit leek deze leden geen adequate manier om de
meest actuele ontwikkelingen betrouwbaar in kaart te brengen. Zij
begrepen ten volle dat de regering geen onverantwoord optimisme ten
toon wil spreiden nu de actuele trend een (overigens substantiële) verbe–
tering laat zien. Er zijn daarvoor, ook naar het oordeel van deze leden,
nog teveel onzekerheden in het economisch beeld die een voortzetting
van de verbetering kunnen remmen. Maar dit gezegd zijnde, meenden de
leden van de PvdA-fractie toch dat onderliggende factoren als de
terugloop van het ziekteverzuim, de verminderde ontslagcijfers van
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, de verbeterde reïntegratiecijfers en
de toename van deeltijdwerk, voldoende aanleiding zijn om de oorzaken
van de huidige verbetering van de trend grondig te analyseren en daarop
een verantwoorde raming te baseren.

De leden van de VVD-fractie vroegen de regering in te gaan op de
vraag welke de consequenties zijn als gevolg van het ontzien van de
bestaande gevallen onder de 50 jaar, indien er zich met betrekking tot de
nieuwe gevallen in de WAO geen nadere wijzigingen zouden voordoen.
Hoe moeten de volume-effekten dan worden ingeschat? En welke zijn de
consequenties met betrekking tot de ontwikkeling van de collectieve
lastendruk en wat is het ingeschatte effekt met betrekking tot de
actieven/inactievenratio?

De leden van de VVD-fractie bleven het betreuren dat de regering zich
had neergelegd bij een eigen wetsvoorstel dat niet eens de door de
regering zelf geformuleerde volume-ontwikkeling bewerkstelligde. De
stabilisatienorm waar de regering in de beginfase van haar bestaan nog
van uitging, namelijk niet meer dan 758 000 WAO-ers, wordt door het nu
voorliggende wetsvoorstel niet gerealiseerd. De leden van de VVD-fractie
wezen erop, dat het door deze leden geformuleerde alternatief betere
volume-effekten had.

Met betrekking tot de volume-ontwikkelingen wilden 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 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.
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De leden van de D66-fractie waren van oordeel dat de regering
zichzelf verstrikt in de ramingen en de bijgestelde ramingen. Zij konden
zich niet aan de indruk onttrekken dat hierdoor het zicht op de nu al
merkbare kwantitatieve effecten van betere preventie en wellicht een
reeds in gang gezette efficiëntere uitvoering verloren gaan. Met de
regering constateerden zij, dat nog vóór de volumekant van de TBA is
ingegaan, van een hoopvolle ontwikkeling sprake is. Zij vonden het dan
ook een zeer stellige uitspraak van de regering dat ook inclusief de
effecten van de TBA de doelstelling in 1994 niet gerealiseerd zal worden.
Wat is echter precies die doelstelling als al erkend is dat de doelstellmg
van 758 000 niet haalbaar is in 1994?

Eerder al hadden deze leden gesuggereerd een aan de beroepsbe–
volking gerelateerd aantal arbeidsongeschikten als ijkpunt te nemen met
als basisjaar 1989. 14% arbeidsongeschikten (in herleide uitkeringsjaren)
op een geschatte beroepsbevolking van 5 575 000 mensjaren in 1994
leidt dan tot 780 500 herleide uitkeringsjaren.

De leden van de Groen-Linksfractie waren benieuwd om de meest
recente gegevens omtrent de volume-ontwikkeling te vernemen. Leidt
dat tot aanpassing van de ramingen voor de komende jaren?

Voorts zagen zij graag een reactie van de regering tegemoet op het
bericht in De Volkskrant van 16 december jl., waarin wordt vermeld dat
het ministerie van Sociaie Zaken en Werkgelegenheid publikatie van
cijfers van de SVr wilde tegenhouden. Wat is hier aan de hand, zo
vroegen de hier aan het woord zijnde leden? Als er inderdaad
verschillend geteld wordt door ministerie en SVr, dan achtten de leden
van de Groen-Linksfractie het noodzakelijk dat alle cijfers op tafel komen
met toelichting van de regering. Kan de Kamer hierover zo snel mogelijk
worden geïnformeerd?

De leden van de Groen-Linksfractie vroegen de regering kolom 5 uit
tabel 1 op pagina 22 nader uit te splitsen. Zij hadden grote behoefte aan
de volgende gegevens:

1. Wat zijn de meest recente ramingen tot en met 1996 bij
ongewijzigd beleid? Zij namen aan dat hierin de effecten van het najaars–
overleg zijn inbegrepen. Is dat zo?

2. Wat zijn de meest recente ramingen tot en met 1996, rekening
houdend met de effecten van de TAV?

3. Wat zijn de meest recente ramingen tot en met 1996, rekening
houdend met de effecten van de TAV, TZ en Arbowetgeving?

4. Wat zijn de meest recente ramingen tot en met 1996, rekening
houdend met de effecten van de TAV, TZ, Arbowetgeving én TBA?

Kan tevens worden aangegeven, analoog aan de tabel op pagina 77,
hoeveel het totale beroep op de arbeidsongeschiktregelingen na
invoering van alle maatregelen tot het jaar 2000 bedraagt en tot welk
aandeel in de beroepsbevolking (gemeten in jaren) dat leidt?

Tevens vroegen zij naar de financiële opbrengsten van de verschillende
wetten en wetsvoorstellen over dezelfde periode. Kan dat uitgesplitst
worden analoog aan de hierboven beschreven indeling? En kan weerge–
geven worden, wat de totale uitgaven zijn in de periode tot 2000,
rekening houdend met alle baten en lasten, rekening houdend met alle
voorstellen, zowel in guldens als in % van het nationaal inkomen?

Komt de SVr op deze vier onderdelen tot andere ramingen? Zo ja, hoe
luiden die? Zo nee, is de regering bereid daarnaar te vragen en kunnen
deze zo snel mogelijk worden gepresenteerd aan de Kamer?

De leden van de SGP-fractie vroegen de regering of zij nog steeds
volhoudt dat, ondanks de somberder vooruitzichten voor wat betreft de
werkgelegenheid, de ramingen met betrekking tot de ontwikkeling van
het aantal arbeidsongeschikten niet bijgesteld dienen te worden.
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Het lid van de RPF-fractie constateerde dat de regering de huidige
volume-ontwikkeling hoopgevend noemde. Waarom wil de regering
hieraan niet de conclusie verbinden, dat vooralsnog kan worden afgezien
van de aantasting van reeds lopende uitkeringen? In welke mate speelt
de tijdsdruk hierin een rol?

2. ARBEIDSPARTICIPATIE GEDEELTELIJK ARBEIDSONGE–
SCHIKTEN

2.1. Algemeen

De leden van de D66-fractie bleven somber over de arbeidsmarkt–
kansen voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. De ontwikkeling van de
werkgelegenheid in het algemeen ziet er immers somberder uit dan tot
voor kort werd aangenomen en de afspraken in CAO's over specifieke
arbeidsplaatsen voor arbeidsongeschikten zijn slechts intentioneel.

Dit in overweging nemend is het dan des te opvallender dat de
uitstroom uit arbeidsongeschiktheidsregelingen een positieve tendens
laat zien en ook het aantal geslaagde reïntegratiepogingen is toege–
nomen. De instroom van vrouwen in de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen neemt toe en de vraag laat zich dan stellen of niet extra aandacht
zou moeten worden gegeven aan de arbeidsomstandigheden en
werkdruk in de typische vrouwenberoepen.

Als het gaat om het bevorderen van de uitstroom en de reïntegratie in
het arbeidsproces is een belangrijke taak weggelegd voor de RBA's.
Deze leden waren zeer teleurgesteld over de kennelijk late reactie van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie als zodanig om op de beleidsontwikke–
lingen (TAV, TZ, TBA) in te spelen. Als experimenten nog moeten
uitwijzen of de Arbeidsvoorzieningsorganisatie deze taak aankan ziet het
er droevig uit, niet alleen voor de kwaliteit van Arbvo zelf, maar ook voor
de arbeidsongeschikten die straks wel geconfronteerd worden met een
straffer beleid gericht op reïntegratie.

Inschakeling bij reïntegratie door organisaties van (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikten wordt positief beoordeeld, maar gebeurt dat dan
ook en wie organiseert dat dan? De RBA's die het kennelijk al te druk
hebben? Als een activerend arbeidsmarktbeleid, ook voor (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikten zo belangrijk wordt gevonden, moet er toch alles
aan gedaan worden om het reïntegratieproces snel van de goede instru–
menten te voorzien? Zoals de leden van de D66-fractie het nu zagen
verzorgen de arbeidsbureaus nog niet eens altijd de inschrijving van
gedeeltelijk arbeidsongeschikten die zich op eigen initiatief melden. Het
lijkt er op of ook het CBA het bij mooie intenties laat. De gang van zaken
bij het hele reïntegratieproces zoals dat zich nu laat aanzien, sterkte de
leden van de D66-fractie in hun opvatting dat het op zijn minst vóórtijdig
is om prijsmaatregelen toe te passen nu er nog onvoldoende tegenpres–
taties tegenover staan op het gebied van het activerend arbeidsvoorzie–
ningenbeleid.

De leden van de Groen-Linksfractie vroegen naar de gegevens omtrent
het aantal geslaagde reïntegratiepogingen sinds 1987, afgezet tegen het
totaal aantal jaarlijkse reïntegratiepogingen. Zijn hierover (betrouwbare)
cijfers beschikbaar? En zo ja, hoe beoordeelt de regering de ontwikkeling
van deze cijfers?

Tevens vroegen zij een reactie op de stelling van de zelforganisaties
van uitkeringsgerechtigden, zoals neergelegd in de Open Brief aan de
regering dat er in een aantal gevallen sprake is van reïntegratiepogingen,
die te snel zijn ingezet (pagina 3). Deze blijken niet duurzaam. Dat effect
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wordt versterkt door introductie van het begrip «algemeen geaccep–
teerde arbeid». Wat is mening van de regering in dezen?

De leden van de Groen-Linksfractie hadden op meerdere plaatsen hun
zorg uitgesproken over het feit dat extra financiële prikkels die in het
ZW– en WAO-traject gelegd worden bij de werkgever, zullen leiden tot
een aanscherping van het selectiebeleid. Dat betekent dat de doelstelling
van de WAGW steeds verder weg kan komen te liggen. Is het in dit licht
niet juist om de quoteringsverplichting in te voeren, als mogelijk tegen–
wicht tegen oneigenlijk calculerend gedrag van werkgevers? Hoe denkt
de regering hierover?

Het lid van de RPF-fractie veronderstelde 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. Klopt
het dat het antwoord halverwege pagina 26 is aan te treffen? Dit lid
herinnerde de regering eraan dat zij tijdens de behandeling van de
begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor
1993 de verwachting had uitgesproken, dat in 1993 tengevolge van
herbeoordelingen circa 5000 werknemers een WW-uitkering zullen
ontvangen in plaats van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hij ging
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 5000 nog nader onderbouwen?

2.2. Werving en selectie

De nadere discussie over de aanstellingskeuringen en het beleid ten
aanzien van werving en selectie wachtten de leden van de D66-fractie af
in het licht van hun eigen opvattingen en initiatiefwetsvoorstel terzake.

2.3. Oudere arbeidsongeschikten

Wat betreft een bewust personeelsbeleid voor oudere werknemers,
wilden de leden van de SGP-fractie weten welke initiatieven de overheid
als werkgever op dit punt ontplooit.

3. WIJZING VAN HETARBEIDSONGESCHIKTHEIDSCRITERIUM

3.1. Vasthouden aan de klasse-indeling

In deze paragraaf hadden de leden van de D66-fractie een antwoord
gemist over hun vraag in het voorlopig verslag over het verminderen van
het aantal arbeidsongeschiktheidsklassen, waarvan toch in de adviesaan–
vraag aan de SER nog wel sprake was.

3.2. Herdefiniëring passende arbeid

De leden van de D66-fractie wilden aandringen op spoed bij het advies
vragen aan de SVr over de operationalisering van het arbeidsongeschikt–
heidscriterium. Het bevreemdde hen dat die operationalisering niet
noodzakelijk zou zijn om deze in de praktijk te kunnen toepassen.

Ook vroegen zij hoe een nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium en
herziening van het begrip passende arbeid voor deeltijdwerkers zal
uitpakken.

De leden van de Groen-Linksfractie waren kritisch over de herdefi–
niëring van het begrip passende arbeid in het arbeidsongeschiktheidscri–
terium. Zij hadden reeds gevraagd naar de ongewenste neveneffecten
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van deze maatregel. Zoals het te snel weer aan het werk gaan, te
overhaast opgezette reïntegratieplannen etc., bemiddeling naar werk, dat
geheel niet meer aan verwachtingspatronen en wensen voldoet. Moet uit
de aanpassing van passende arbeid worden afgeleid dat elke WAO-er,
die een restcapaciteit heeft, elk werk moet aanvatten dat voorhanden is?
Betekent dit, dat de WAO-er geen enkel recht van spreken heeft als het
gaat om vervangende arbeid?

De wijziging leidt ertoe dat reeds bij aanvang van de uitkermg de
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer geacht wordt alle
werkzaamheden te kunnen verrichten. Dat is nergens in de sociale
zekerheid zo geregeld. Bij de WW wordt pas in de loop van de
werkloosheid het begrip passende arbeid verruimd. Waarom moet dan
bij WAO-ers deze verruiming reeds bij ingang van de uitkering gebeuren,
zo vroegen de leden van de Groen-Linksfractie. Wat voor consequenties
heeft de aanpassing voor de samenloop met de WW? Er zijn immers
verschillende beoordelingen omtrent de vraag wat als passend moet
worden beschouwd.

De leden van GPV-fractie voorzagen problemen in de uitvoeringssfeer
door het naast elkaar hanteren van de begrippen passende arbeid en
algemeen geaccepteerde arbeid in geval van gedeeltelijke arbeidsge–
schiktheid. Weliswaar gaan deze begrippen elkaar steeds meer naderen
naarmate de tijd verstrijkt, maar succesvolle reïntegratie is vooral
gediend met snelheid. En juist in die eerste periode staan genoemde
begrippen naast elkaar, met alle onduidelijkheid van dien en met alle
mogelijkheden ook voor de niet-goedwillende betrokkene door begrippen
tegen elkaar uit te spelen. Waarom wordt niet de keus gemaakt om ook
in het kader van werkloosheidsregelingen het begrip passende arbeid te
vervangen door algemeen geaccepteerde arbeid?

Het lid van de RPF-fractie vroeg of het is uitgesloten dat men bij
werkhervatting op een lager niveau dan is gehanteerd bij het bepalen van
de restcapaciteit, onder het niveau van het laatst verdiende loon uitkomt.
Als een werknemer wel onder dat niveau kan uitkomen, terwijl hij
tenminste het minimumloon verdient, is dan - bij de voorgestelde
wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium - nog een combinatie
mogelijk van enerzijds dat loon en anderzijds een arbeidsongeschikt–
heidsuitkering? Wordt voorkomen dat iemand een salaris verdient, dat
tenminste op minimumloonhoogte ligt, terwijl daarnaast nog een
uitkering wordt ontvangen?

3.3. Scholingsmogelijkheden als medebepalende factor

De leden van de Groen-Linksfractie vonden het vreemd dat de regering
gekozen heeft voor een sanctie via de arbeidsongeschiktheidsschatting,
indien een WAO-er weigert mee te werken aan scholing. Daar zijn toch
reguliere kortingen op de uitkering zelf voor? Hoe verhouden deze
sancties zich tot de mogelijke herbeoordeling? Bovendien wezen zij op
de problemen met scholingsbudgetten. Als de WAO-er zelf aan scholing
wil meedoen blijkt er niet altijd geld beschikbaar. Een recht op scholing
zou, gezien de feitelijke situatie, eerder op zijn plaats zijn dan een (extra)
sanctiemogelijkheid.

3.4. Relatie aandoening en arbeidsongeschiktheid

Met betrekking tot arbeidsongeschikten op psychische gronden
vroegen de leden van de SGP-fractie of en op welke wijze begeleiding
naar en herintegratie in de arbeidsmarkt plaatsvindt. Krijgt deze
groeiende categone, die een eigen aanpak vereist, voldoende aandacht
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en in hoeverre kunnen zij verplicht worden gesteld tot het volgen van een
psychische behandeling?

Het ziektebegrip wordt enerzijds bepaald door de stand van de
medische kennis en anderzijds door de maatschappelijke opvattingen
over ziekte. Deze laatste heeft in de loop van de tijd een andere, bredere
invulling gekregen aldus de memorie van toelichting. De leden van de
SGP-fractie wilden van de regering weten of zij van mening is dat het
ziektebegrip daarmee te ver is opgerekt. Ook vroegen zij of de
maatschappelijke betekenis van het ziektebegrip in de ons omringende
landen een beperktere betekenis heeft.

De leden van de GPV-fractie vroegen of een éénduidige en effectieve
uitvoering van de nieuwe wettelijke regeling niet vordert dat de wetgever
zelf een begin van een interpretatie geeft van het begrip «rechtstreeks en
objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken». Zij
waren er niet van overtuigd dat de vrijheid die hier aan de bedrijfsvereni–
gingen wordt overgelaten leidt tot een uniforme en stringente toepassing
van dit nieuwe criterium. Kiest de regering voor deze vrijheid uit
overtuiging, of omdat zij het niet mogelijk acht dit criterium bij of
krachtens de wet nader in te vullen?

Eenzelfde vraag kan worden gesteld bij de keuze van de regering
sanctiebepalmgen niet expliciet in de wet te formuleren. Wat is er op
tegen hierin maximale duidelijkheid te scheppen?

Het lid van de RPF-fractie vroeg of het wenselijk is dat bedrijfsvereni–
gingen procedures vaststellen, die een objectieve en rechtmatige
vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage waarborgen.
Biedt het houden van toezicht hierop door derden een voldoende
garantie dat de sociale partners het algemeen belang niet uit het oog
verliezen? Kan de regering haar standpunt terzake nader onderbouwen?

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

4.1. Algemeen

De leden van de PvdA-fractie toonden zich geïnteresseerd in de
gegevens in tabel 4 betreffende de gezamenlijke omvang van arbeidson–
geschiktheid en vroegpensionering in de categorie 55-64-jarigen. Zij
vroegen of deze gegevens ook verstrekt konden worden voor latere jaren
dan 1987, én tezamen genomen voor mannen en vrouwen.

Deelt de regering de indruk van deze leden, zo vroegen zij, dat uit de
geaggregeerde gegevens naar voren komt dat Nederland in de categorie
50-plussers geen uitzonderlijke positie inneemt in vergelijking met
andere EG-landen. Een belangrijk verschil is slechts dat in Nederland de
WAO vaker wordt gebruikt als uittredingsregeling voor ouderen, en in het
buitenland daarvoor vaker vroegpensioneringsregelingen bestaan. De
vraag is, zo zeiden deze leden, welke van deze regelingen een beter
inkomen garanderen. Zij werden hierover graag geïnformeerd.

De leden van de D66-fractie bleven bij hun oordeel dat als er
ingegrepen moet worden in hoogte en duur van arbeidsongeschiktheids–
uitkering, het systeem dat de regering voorstelt het minst slechte is. Zij
wilden echter opnieuw herhalen dat eerst volume-maatregelen kans van
slagen moeten hebben gehad.

Zij zouden zich ook verzetten tegen het eventueel laten vervallen van
de loongerelateerde aan leeftijd gekoppelde uitkering als dat in een
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politieke ruil in verband met het ontzien van «bestaande» gevallen ter
sprake gebracht zou worden.

De leden van de Groen-Linksfractie stelden de vraag of verlaging van
de WAO-uitkering het juiste antwoord is op de aanzuigende/invalide–
rende werking. Stel, dat 10% van het aantal WAO-ers zonder die aanzui–
gende werking geen uitkering had aangevraagd, of dat 10% er al uit was
geweest zonder de invaliderende werking, moet dan 90% van de
WAO-ers daarvoor die prijs betalen in de vorm van (soms fors) lagere
uitkeringen en een nog aanzienlijker inkomensachteruitgang dan nu reeds
het geval is? Is dat een rechtvaardige prijs? Of moesten de leden van de
Groen-Linksfractie concluderen, dat de regering van mening is dat de
aanzuigende en invaliderende werking van de WAO zo groot is en
pakweg in 50-60-70% van de gevallen een doorslaggevende factor is
geweest voor het wel of niet aanvragen van een WAO-uitkering c.q. vast
blijven houden aan de WAO-uitkering, dat een verlaging daarvan
gerechtvaardigd is?

Kortom, hoe groot is de aanzuigende en invaliderende werking van het
huidige uitkeringsniveau? In welke mate is zij verantwoordelijk voor het
WAO-volume? En is verlaging van de uitkeringen vervolgens het meest
geëigende instrument? Of zijn er andere, betere en rechtvaardiger instru–
menten om deze werking tegen te gaan? Graag ontvingen deze leden een
reactie van de regering.

Omdat dit niet de eerste keer is, dat de WAO-uitkeringen worden
aangepakt - en steeds met hetzelfde prikkelargument - rijst ook de
vraag, of dat argument oneindige geldigheid bevat of dat ook dit
argument eindig is, zoals alles in het leven. Wanneer houdt de aanzui–
gende en invaliderende werking op te bestaan? Wanneer er geen WAO
meer bestaat? Indien dat een te extreme uitleg is, wat is dan het niveau
van de uitkering, waarbij de aanzuigende en invaliderende werking van
de uitkering dermate klein is, dat een verdere verlaging niet opportuun is,
mede gezien de verstrekkende sociale consequenties van verdere
verlaging? Is na introductie van het nieuwe stelsel deze werking
voldoende bestreden? De leden van de Groen-Linksfractie vroegen om
een opheldering van de regering.

Het lid van de RPF-fractie had zijn bezwaren tegen aantasting van
bestaande uitkeringen al eerder duidelijk gemaakt. Hij wilde in dit
verband nog vragen stellen over het onderscheid tussen «risque social»
en «risque professionel». Hij had kennis genomen van het regerings–
standpunt dat een strikter beleid ten aanzien van het «risque social» niet
in ons verzekeringssysteem past. Doelt de regering hier op het feit dat
het fmaliteitsbegmsel in de Nederlandse arbeidsongeschiktheidsverzeke–
ringen op de voorgrond staat? Is het niet mogelijk dat dit beginsel wordt
losgelaten? Zo nee, om welke reden niet?

4.2. Keuze voor het leeftijdscriterium

De leden van de CDA-fractie vroegen of de regering met betrekking tot
de wens van onder andere deze fractie ten aanzien van een opbouw–
systeem naar arbeidsverleden nog met een nota van wijziging komt,
aangezien de regering blijkens de memorie van antwoord kon instemmen
met de suggestie van een van de fracties om vanaf 1989 uit te gaan van
het werkelijke arbeidsverleden en de jaren die daarvoor liggen te baseren
op leeftijd.

De leden van de PvdA-fractie begrepen de problemen die de regering
ondervindt bij het toepassen van het arbeidsverledencriterium. Zij
billijkten de keuze om voorlopig een leeftijdscriterium te hanteren, maar
waren ook van mening dat hiermee niet tot 2029 kan worden volstaan.
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Bij het zoeken naar een middenweg achtten deze leden de suggestie van
het lid van de RPF-fractie om vanaf 1989 uit te gaan van arbeidsverleden
en de jaren die daarvoor liggen te baseren op leeftijd, inderdaad het
overdenken waard. Zij vroegen de regering nader aan te geven wat dit
zou betekenen voor de huidige instroom in de WAO/AAW.

Daarnaast vroegen de leden van de PvdA-fractie of het noodzakelijk is
voor het bepalen van de lengte van de loondervingsuitkering hetzelfde
criterium te hanteren als voor het bepalen van de hoogte van de vervolg–
uitkering. Zij zouden het op prijs stellen wanneer de regering eens aangaf
wat er gebeurt wanneer de loondervingsuitkering in lengte bepaald wordt
door het arbeidsverleden en de vervolguitkering in hoogte door de
leeftijd. Meer in het algemeen stelden deze leden 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, met andere woorden de
groep waarvoor het arbeidsverleden niet correleert met leeftijd.

De leden van de Groen-Linksfractie herhaalden dat zij fel gekant waren
tegen de voorstellen om de uitkering leeftijdsafhankelijk te maken. Het
betekent het einde van het loondervingskarakter van de WAO, dat tot
doel heeft een zekere mate van inkomenscontinuïteit te waarborgen en
legt de bijl aan de wortel van de solidariteit. Op dit onderdeel hadden de
leden van de Groen-Linksfractie geen enkele behoefte aan «vernieuwing»
of modernisering van de verzorgingsstaat.

Bovendien is deze wetgeving bijzonder gecompliceerd, terwijl iedereen
zegt dat vereenvoudiging nagestreefd moet worden. Met name op het
terrein van de herbeoordelingen vrezen de leden van de Groen Links–
fractie een groteske bureaucratie.

4.3. Onomkeerbare arbeidsongeschiktheid

De leden van de Groen-Linksfractie vroegen of de WAO-ers die in
staat van hulpbehoevendheid verkeren, niet allen het recht op een volle
(verhoogde) WAO-uitkering dienen te behouden. De regering heeft zich
hierover op pagina 49 nog onvoldoende duidelijk uitgelaten. Dat
betekent dat zij niet geconfronteerd worden met aanpassing via
hantering van het vervolgdagloon na 1 jaar. Men kan toch moeilijk
volhouden dat deze groep geprikkeld moet worden tot het verrichten van
arbeid, zo vonden de hier aan het woord zijnde leden. Bij een individuele
beoordeling om de uitkering te verhogen naar 100%, die gehandhaafd
blijft, kan dan meteen tot «uitstel» van introductie van het vervolg–
dagloon worden besloten. Hoe denkt de regering hierover?

5. TIJDELIJKHEID VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUIT–
KERING EN PERIODIEKE HERBEOORDELING

5.1. Tijdelijkheid

De leden van de Groen-Linksfractie hadden moeite met de voorge–
stelde tijdelijkheid van de uitkering. Hen ontging de noodzaak hiervan.
Het lijkt erop dat de regering de keuringsartsen wil dwingen elke keer
opnieuw te kijken of zij goed hebben beoordeeld. Als dat de bedoeling is,
dan kan dat ook zonder de rechtpositie van WAO-ers zo aan te tasten en
te handelen in strijd met internationale verdragen.
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5.2. Herbeoordeling

5.2.1. Algemeen

De leden van de PvdA-fractie stelden de vraag of bij de herbeoordeling
en reïntegratie voldoende rekening wordt gehouden met het specifieke
ziektebeeld van de cliënt. Sommige aandoeningen, zo meenden deze
leden, kunnen verergeren bij een te snelle belasting, bijvoorbeeld na een
spoedige reïntegratie. Hierdoor kan in de toekomst de mate van arbeids–
ongeschiktheid toenemen en volledige afkeuring per saldo bevorderd
worden in plaats van vermeden. lets dergelijks kan zich bij voorbeeld
voordoen bij rheumatische aandoeningen, of bij sommige progressieve
ziektebeelden. Dit bracht de leden van de PvdA-fractie tot de vraag of bij
de (her)keuringen voldoende rekening wordt gehouden met het effect
dat reïntegratie op het ziektebeeld kan hebben, en of hierover in de regel
ook de behandelend arts wordt geraadpleegd

De leden van de Groen-Linksfractie vroegen de regering waarom de
gewenste periodieke herbeoordeling samen moet gaan met het stoppen
van de uitkering. Zij misten een inhoudelijke motivering terzake.
Daarnaast vroegen zij de regermg of het de bedoeling is dat dit ook in
andere sociale regelingen ingevoerd gaat worden. Als voorbeeld
noemden zij de ABW, WW, ZW, en AAW.

Zagen de leden van de Groen-Linksfractie het goed dat de herbeoor–
deling van bestaande WAO-ers onder de vijftig jaar geschiedt op basis
van het nieuwe begrip passende arbeid? Wat betekent dat voor de
bevriezing? Wordt dan én de uitkering verlaagd én die nader vastgestelde
uitkering vervolgens bevroren? Is dat juist?

Vindt de regering de voordelen van de grootscheepse herbeoordeling
opwegen tegen de grote nadelen, zoals de enorme werklast, risico van te
snelle en gebrekkige beoordeling en de angst en onzekerheid bij
WAO-ers? De ervaringen met de stelselherziening zijn toch teleurstellend
op dit terrein? Welke lessen trekt de regering daaruit?

Bij de periodieke herbeoordeling zal in eerste instantie prioriteit
gegeven worden aan arbeidsongeschikten met de meeste kansen op de
arbeidsmarkt. Hoewel daar veel voor te zeggen valt, vroegen de leden
van de SGP-fractie of er ook geen nadelige effecten aan verbonden
kunnen zijn. In die zin dat de minst kansarme arbeidsongeschikten pas
als laatste aan bod komen, waardoor het voor hen nog moeilijker zal zijn
om een arbeidsplaats te vinden, terwijl kansrijken bovendien meer
mogelijkheden hebben om weer op eigen kracht een arbeidsplaats te
vinden. Is een dergelijk effect ook niet zichbaar bij werklozen, waarbij
ook kansrijken als eersten werden aangezocht voor bemiddeling, terwijl
een harde kern van langdurig werklozen steeds «harder» werd.

Het lid van de RPF-fractie had met teleurstelling kennis genomen van
de regeringsstandpunt met betrekking tot het herbeoordelen. Waarom
wordt vastgehouden aan de periode van vijf jaar, waarin de herbeoor–
deling wordt voorzien? Betekent dit dat de herbeoordeling niet een
dermate grote prioriteit van de regering heeft, dat de capaciteit van de
(her)keuringsinstanties zo spoedig mogelijk aanzienli jk worden uitge–
breid? Waarom wordt daarvan afgezien? Begreep dit lid uit het gestelde
op pagina 51 van de memorie van antwoord dat het getal van 190 000
arbeidsongeschikten, dat bij een verruiming van het begrip passende
arbeid weer aan de slag zou kunnen en dat in het kader van de behan–
deling van het wetsvoorstel TAV door de regering is genoemd, een
enorme slag in de lucht is geweest? Hoe groot is het afwijkingsper–
centage?
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5.2.2. Verblijf in het buitenland

De leden van de PvdA-fractie hadden eerder de vraag aan de orde
gesteld hoeveel AAW/WAO-uitkeringen werden uitbetaald in het
buitenland. Zij hadden met belangstelling kennisgenomen van het
antwoord van de regering terzake van de herbeoordeling van personen
die in het buitenland woonachtig zijn. Zij vroegen de regering ten
vervolge hierop haar visie te geven op de effectiviteit van controle op
uitkeringsgerechtigden in het buitenland.

Met betrekking tot WAO-ers in het buitenland vroegen de leden van de
SGP-fractie hoeveel van hen wonen in een land waarmee Nederland
geen verdrag inzake sociale zekerheid heeft gesloten.

5.3. Aanvragen uitkering

De leden van de PvdA-fractie bleven het opmerkelijk vinden dat de
regering de tijdelijkheid van de uitkering, en daarmee de noodzaak tot
heraanvrage, later in het maatregelenpakket heeft opgenomen maar
daarvoor geen extra volume-effect inboekt. De stelling dat «teneinde het
structurele volume-effect te realiseren de periodieke herkeuring met een
aanvraagsysteem is voorgesteld» (paragraaf 10.4, pagina 65) gaat
voorbij aan de kern van hun bezwaar. Deze is dat de regering in augustus
1991 een pakket maatregelen heeft voorgesteld zonder tijdelijkheid van
de uitkering of een systeem van heraanvrage en daarvoor een volume–
effect heeft ingeboekt, en vervolgens bij het wetsvoorstel een pakket
maatregelen voorlegt dat dit nieuwe element wel bevat en niettemin
hetzelfde volume-effect heeft. Van tweeën éèn, zo zeiden de leden van
de PvdA-fractie, óf er gaat geen volume-effect uit van de tijdelijkheid/
heraanvrage en dan is de maatregel overbodig (zoals de Raad van State
stelt), óf er gaat wel een volume-effect van uit en dan dient dit
additioneel te worden ingeboekt. In dit verband vroegen deze leden of er
gegevens bekend zijn over het uitval-effect dat optreedt bij het systeem
van heraanvrage, zoals dat bijvoorbeeld in Duitsland wordt gehanteerd.

De leden van de PvdA-fractie meenden dat het systeem van periodieke
herbeoordeling en heraanvrage ook aangrijpingspunt zou kunnen zijn
voor een effectieve(r) fraudebestrijding in AAW/WAO. Zij vroegen de
regering of er gegevens bestaan over de aard en omvang van de fraude
in deze regelingen, zoals ten gevolge van het verzwijgen van «witte» of
«zwarte» inkomsten naast de uitkering, het ontgaan van afschatting etc.
Zij vroegen tevens wat de bedrijfsverenigingen ondernemen om fraude
tegen te gaan en of er controles plaatsvinden en met welke intensiteit. Is
fraudebestrijding, zo gingen zij voort, voorwerp van een beleidsmatige
aanpak door de bedrijfsverenigingen? Tenslotte vroegen de leden van de
PvdA-fractie of het denkbaar is rechtmatigheidscontrole (integraal of
steeksproefsgewijs) te koppelen aan de heraanvrage van de uitkering.

De leden van de Groen-Linksfractie vroegen hoe gerekend wordt met
de leeftijd op het moment dat een nieuwe (vervolg) uitkering wordt
aangevraagd. Geldt dan de leeftijd van het moment van aanvraag of de
leeftijd bij het moment van de eerste arbeidsongeschiktheidsbeoor–
deling? En wat gebeurt daarmee als de WAO-er één maand of enkele
maanden geen uitkering heeft genoten en daarna opnieuw aanvraagt?
Wordt dan opnieuw een loondervingsuitkering toegekend?

Met betrekking tot de sancties die bedrijfsverenigingen kunnen
opleggen wanneer een WAO-er geen of niet tijdig een aanvraag voor een
uitkering heeft aangevraagd, acht de regering het niet noodzakelijk om
expliciet een sanctiebepaling in de wet vast te leggen. De leden van de
SGP-fractie waren van mening dat dit sanctiebeleid toch tot de hoofd–
lijnen van de uitvoering van de WAO/AAW behoort en dat vanuit het
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oogpunt van rechtsgelijkheid er een uniforme regeling behoort te zijn. Zij
vroegen daarom nogmaals de regering om 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.

6. OVERGANGSRECHT

6.1. Algemeen

De leden van de PvdA-fractie hadden reeds een aantal opmerkingen
gemaakt over het overgangsrecht waar dat in de algemene inleiding door
de regering aan de orde was gesteld; zij hadden daarbij ook onderdelen
van de voorliggende paragraaf reeds in de discussie betrokken. Hier
volstonden zij met enkele resterende opmerkingen.

Ten aanzien van de generieke ontdooiing van de uitkeringen, wanneer
het niveau van 758000 uitkeringsjaren weer is bereikt, achtten de leden
van de PvdA-fractie het antwoord van de regering een vondst. De
regering heeft hier in het debat van 11 september 1991 een duidelijke
toezegging gedaan, en deze bij brief van 13 september 1991 bevestigd.
Nu merkt de regering op dat zij deze toezegging niet in de wet behoeft te
vertalen omdat «zodra uit de volumecijfers de conclusie getrokken moet
worden dat de bevroren uitkeringen ontdooid moeten worden, een
wetswijziging zal worden voorbereid. Een dergelijke procedure is niet
ongebruikelijk» (memorie van antwoord, pagina 59). Deze laconieke
opstelling maakt de geloofwaardigheid van de «majeure concessie» die
de regering met deze generieke ontdooiing heeft gedaan er niet groter
op, zo zeiden de leden van de PvdA-fractie.

6.2. Niveau van de uitkering

De leden van de CDA-fractie waren van mening, dat de opmerking van
de regering inzake de besparingsverliezen aldus moet worden opgevat:
indien het verlies zou worden veroorzaakt door een verandering van
hetgeen wordt voorgesteld in het onderhavige wetsvoorstel, dan dient
binnen het WAO-voorstel een oplossing gevonden te worden. Het is om
deze reden, dat de leden van de CDA-fractie in dit verband een suggestie
gedaan hebben, namelijk voor nieuwe WAO-ers direct de vervolguit–
kering te laten ingaan. Uiteraard zagen de leden van de CDA-fractie
daarbij ook het bezwaar van het verstoren van het evenwicht tussen
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid; daarom hadden zij zich ook
geschaard achter het voorstel inzake de bevriezingsmaatregel. De leden
van de CDA-fractie waren van mening dat indien de doelstelling van de
regering overeind gehouden wordt (hetgeen deze leden wilden doen), bij
het optreden van een besparingsverlies zoals hierboven aangegeven, een
gelijktijdige aanpassing van het wetsvoorstel, zoals door deze leden is
aangegeven, onvermijdelijk is.

Met betrekking tot deze suggestie merkten zij nog het volgende op. In
ieder geval blijft met het voorstel van de leden van de CDA-fractie het
karakter van de duur in de WAO overeind. De door de leden van de
CDA-fractie aangedragen suggestie blijft daardoor dicht bij de syste–
matiek van het regeringsvoorstel.

De leden van de PvdA-fractie hadden met belangstelling kennisge–
nomen van de afwijzing door de regering van de suggestie van de
CDA-fractie om het niet-bevriezen van bestaande uitkeringen te compen–
seren door een vermindering van de rechten in het nieuwe systeem. Zij
konden zich vinden in de opstelling van de regering. In dit verband komt
tevens de budgetdiscipline en de compensatie van besparingsverliezen
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aan de orde. Op dit punt rees bij de leden van de PvdA-fractie de vraag
of besparingsverliezen als gevolg van vertraging van de wetgeving, die
dus per definitie van mcidentele aard zijn, op gelijke voet behandeld
moeten worden met besparingsverliezen als gevolg van structurele
veranderingen in het pakket. Het leek deze leden van niet. Voorts stelden
de leden van de PvdA-fractie dat endogene meevallers in het volume van
invloed zullen zijn op de omvang van de taakstelling.

De regering heeft immers van begin af aan willen toewerken naar
bepaalde taakstellende volumeniveaus (ijklijnen); de financiële
taakstelling is hiervan een afgeleide. Het gaat, zo merkten deze leden op,
uiteindelijk om twee doelen: het verlagen van het maatschappelijk
onaanvaardbaar hoge niveau van arbeidsongeschiktheid én het verlagen
van het premieniveau AAW/WAO in het kader van een gewenste
verlaging van de collectieve lastendruk. Zij constateerden met enig
genoegen dat beide doelen in het afgelopen jaar een stapje dichterbij
waren gekomen, ondanks dat het beleidspakket vertraagd is. Het
verbaasde de leden van de PvdA-fractie dat de regering niet meer
verdiende lof krijgt toegezwaaid voor het feit dat zij na jaren betrekkelijke
verwaarlozing als eerste (en vanaf haar aantreden) het niveau van de
arbeidsongeschiktheid voortvarend heeft aangepakt én erin geslaagd is
de stijgende trend binnen drie jaar om te buigen naar stabilisatie. In
letterlijke zin is de doelstellmg uit het Regeerakkoord van 1989 reeds in
1992 gerealiseerd.

De leden van de VVD-fractie gingen in op de wens van een
meerderheid in de Kamer die van mening was dat indien de bestaande
gevallen onder de 50 jaar zouden worden ontzien, dat consequenties
moest hebben voor alle nieuwe gevallen. De leden van de WD-fractie
stelden met tevredenheid vast dat zij op dit punt in het voorlopig verslag
steun hadden gekregen van de leden van de CDA-fractie. Steun, die later
nog eens expliciet is herhaald door de CDA-fractievoorzitter.

Uitgangspunt voor de leden van de VVD-fractie in de discussie met
betrekking tot het straks geldende regime voor de nieuwe gevallen bleef
het door de leden van de VVD-fractie gepubliceerde alternatief ten tijde
van de Tussenbalans. Dat nam, zo wensten deze leden duidelijk te maken
in de richting van de leden van de CDA-fractie, niet weg dat voor de
leden van de VVD-fractie meerdere modaliteiten met betrekking tot een
voor nieuwe gevallen in te voeren «basisstelsel» bespreekbaar waren.

De leden van de Groen-Linksfractie wezen het besluit van de regering
om de uitkeringen van bestaande WAO-ers onder de vijftig jaar te
bevriezen met klem af.

Zagen zij het goed, dan krijgen bestaande WAO-ers jonger dan vijftig
jaar die zowel herzien wordt met behulp van het verruimde begrip
passende arbeid als daarnaast bevroren wordt, totdat het uitkerings–
niveau volgens de nieuwe systematiek bereikt wordt. De regering zegt
dat zij niet wil dat er langdung twee uitkeringsregimes naast elkaar
bestaan.

Maar dat is toch het geval als de bestaande uitkeringen van WAO-ers
jonger dan vijftig jaar ontdooid worden, als de doelstelling behaald
wordt? Dan blijven er toch meerdere systemen gehandhaafd? Men kan
dan zelfs spreken van drie systemen:

1. WAO-ers met een uitkermg volgens nieuw regime.
2. Bestaande WAO-ers met een structurele uitkering (de bevriezing

van de oude uitkering heeft geleid tot een niveau gelijk aan de struc–
turele uitkering).

3. Bestaande WAO-ers met een oude uitkering (de bevriezing van de
oude uitkering heeft niet geleid tot een niveau gelijk aan de structurele
uitkering).
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Is dat juist? En zo ja, wat is de mening van de regering over de
mogelijkheid?

Hoe wordt overigens het leeftijdscriterium hier gehanteerd? Naarmate
de bestaande WAO-er onder de vijftig jaar ouder wordt, neemt de
afstand tussen de bevroren uitkering en de structurele uitkering op twee
manieren af. De structurele uitkering wordt wél gekoppeld en wordt
hoger omdat de WAO-er ouder wordt. Is dat juist?

Zagen de leden van de Groen-Linksfractie het goed, dan vallen
werknemers, die op het moment van inwerkingtreding in de ZW zitten,
onder het nieuwe uitkeringsregime. Dat vonden deze leden merkwaardig,
want zij kunnen zich niet meer bijverzekeren. Zij vroegen om een nadere
toelichting.

7. STIMULERINGSMAATREGEL

De leden van de SGP-fractie bleven van mening dat een stimulerings–
premie voor een uitkeringsgerechtigde die werk aanvaardt niet past
binnen het stelsel van sociale zekerheid. Een uitkeringsgerechtigde is
verplicht om passend werk te aanvaarden en zou daarbij niet extra finan–
cieel gestimuleerd hoeven te worden. Met betrekking tot werkgevers,
waarnaar de regering verwijst in de memorie van antwoord wanneer het
gaat om stimuleringsmaatregelen, ligt dat volgens de leden van de
SGP-fractie anders, aangezien die niet verplicht zijn om arbeidsonge–
schikte werknemers in dienst te nemen. Ook vroegen de leden van de
SGP-fractie of het behoud van 60% van de besparing op de uitkering niet
tot scheve inkomensverhoudingen kan leiden, zowel tegenover
werknemers die hetzelfde werk doen, maar daar vanwege het missen van
de stimuleringsregeling financieel veel minder aan overhouden, als voor
de betrokken arbeidsongeschikte zelf die eerst te maken krijgt met een
forse stijging van het inkomen en vervolgens weer met een forse
terugval. Indien de regering vast wenst te houden aan de stimuleringsre–
geling dan vroegen de leden van de SGP-fractie of de hoogte daarvan
niet verminderd dient te worden.

8. DOORVERTALING NAAR DE OVERHEIDSSECTOR

8.1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de gegeven antwoorden op vragen die betrekking hadden
op de vertaling van de wetsvoorstellen naar de overheidssector. Deze
leden hadden begrepen dat in de praktijk bij het ABP op basis van de
beoordeling in een individueel geval wordt bezien of er, arbeidskundig
dan wel medisch, reden is voor een herbeoordeling. Daarnaast kunnen
de ook door de regering aangegeven situaties grond zijn voor een herbe–
oordeling. Volledigheidshalve zij nog eens opgemerkt, dat de ABP-wet
zonder meer een herbeoordeling voorschrijft op het moment dat er recht
ontstaat op een invaliditeitspensioen als gevolg van einde herplaatsings–
wachtgeld of ontslag uit een betrekking waarin herplaatsing heeft plaats–
gevonden.

Met betrekking tot het maximum-dagloon wilden de leden van de
CDA-fractie nog het volgende opmerken. Anders dan de ABP-wet kent
de WAO geen terrein boven het maximum dagloon; dat houdt dus in dat
er dan op dit terrein geen doorvertaling kan plaatsvinden van de
WAO-maatregelen naar de overheidssector. De leden van de CDA-fractie
vroegen de regering dan ook of de veronderstelling juist is, dat het deel
van de middelsom, dat uitsteekt boven het maximum-dagloon op
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jaarbasis, niet betrokken zou dienen te worden bij het vaststellen van de
aanvullingsgrondslag. Behoort dat deel - indien deze redenering conse–
quent wordt doorgezet - op de thans geldende wijze dan niet pensioen–
gevend te blijven?

8.2. Wijziging arbeidsongeschiktheidscriterium

Deelt de regering de opvatting, dat de voorgestelde wijziging van
artikel K2 van invloed is op het aantal herplaatsbaarheidsverklaringen, zo
vroegen de leden van de CDA-fractie. De wijziging van artikel K2 kan zo
opgevat worden, dat de vraag of er sprake is van een kans dat iemand
wordt herplaatst, niet langer van belang is voor de herplaatsbaarheids–
verklaring en nog slechts relevant is indien er sprake is van restcapa–
citeit.

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, hadden de leden van de CDA-fractie nog een vraag met
betrekking tot de toepassing van de bovengrens, zoals die in de memorie
van antwoord in paragraaf 12.3 aan de orde komt.

Als in de wet het invaliditeitspensioen als bovengrens voor de
herplaatsingstoelage blijvend afgeleid wordt van de middelsom, is het
toch niet nodig, dat de uitvoerder een beroep doet op de hardheidsbe–
paling?

Met betrekking tot de aanvulling van het invaliditeitspensioen tot het
minimumloon wilden de leden van de CDA-fractie de regering vragen
nader in te gaan op de noodzaak van het in het leven roepen van een van
de marktsector afwijkend iets, waarbij tevens duidelijk is, dat te zijner tijd
- na het van toepassing verklaren van de Toeslagenwet op de ambte–
naren, dat wordt beoogd per 1-1-1996 - bepaalde uitkeringen weer
moeten worden afgebouwd.

Met betrekking tot de positie van ambtenaren vroegen de leden van de
SGP-fractie of, nu de voorgestelde maatregelen alleen doorwerken in het
aanvullende invaliditeitspensioen, ambtenaren van wie het inverdiende
loon hoger ligt dan de WAO-norm niet in een gunstiger positie komen
dan werknemers in de particuliere sector.

9. VOLUME– EN FINANCIËLE EFFECTEN

9.1. Algemeen

Het viel de leden van de CDA-fractie op dat de regering vaststelde, dat
indien op enig moment mocht blijken dat besparingsverliezen optreden
deze dan conform de in het regeerakkoord vastgestelde regels over
budgetdiscipline dienen te worden gecompenseerd. De regering geeft
hierbij geen richting aan hoe aan één en ander inhoud wordt gegeven.

De leden van de CDA-fractie konden zich voorstellen, dat het bespa–
ringsverlies dat optreedt door het later van kracht worden van het
wetsvoorstel dan gepland (deze planning was aanvankelijk gericht op 1
juli 1992) mede opgevangen wordt door een aantal suggesties, die de
leden van deze fractie gedaan hadden bij de behandeling van de
begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor
1993 op 1 en 2 december 1992 in de Tweede Kamer (te weten de
verlenging van de wachtgeld-periode in de WW; de verlenging van de
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referte-periode in de WW; de «plafond»-bepaling van 1% uit de
Ziektewet halen).

De leden van de PvdA-fractie dankten de regering voor de cijfermatige
overzichten, die in een aantal opzichten zeer verhelderend zijn. Deze
leden vroegen wel of het beeld van de reeksen 1988-1993 op bepaalde
momenten vertekend wordt door incidentele en statistische effecten van
maatregelen, onder andere terzake van de AAW en de verwerking van de
overhevelingstoeslag. Zij zouden graag de aandelen beroepsbevolking,
NNI en BBP gecorrigeerd voor dergelijke incidentele en statistische
effecten willen zien.

Een beetje flauw vonden de leden van de PvdA-fractie het dat de
regermg voor de berekening van het aandeel beroepsbevolkmg de
verhouding uitkeringsjaren : arbeidsjaren geeft, ondanks het feit dat deze
leden in de vraagstelling duidelijk aangeven iets anders te willen. Zij
wezen er namelijk op dat uitkeringsjaren zich niet met arbeidsjaren laten
vergelijken omdat de eerste maatstaf niet en de tweede wel gecorrigeerd
is voor deeltijdarbeid. In een voorbeeld: iemand die halve dagen werkt
telt in de beroepsbevolking mee als 0,5 arbeidsjaar. Wordt deze persoon
volledig arbeidsongeschikt dan telt hij in het volume mee als 1,0 uitke–
ringsjaar, hoewe! zijn uitkering natuurlijk gebaseerd is op het deelti jd–
salaris. De maatstaf «uitkeringsjaren» vormt dus een systematische
overschatting van het werkelijke volume, op dezelfde wijze waarop de
maatstaf «werkzame personen» een systematische overschatting van de
werkgelegenheid is; beide maatstaven zijn niet gecorrigeerd voor
deeltijdarbeid. Indien de regering dus een waarheidsgetrouw beeld van
de verhouding arbeidsongeschiktheidsvolume : werkgelegenheid wil
geven staan haar twee wegen open: óf het uitkeringsvolume wordt eerst
gecorrigeerd voor deeltijdarbeid en dan afgezet tegen de werkgele–
genheid in arbeidsjaren, óf het ongecorrigeerde uitkeringsvolume in
uitkeringsjaren wordt afgezet tegen de ongecorrigeerde werkgelegenheid
in personen.

Nu wisten de leden van de PvdA-fractie dat de deeltijdfactor in het
uitkeringsvolume niet precies bekend is, eveneens deelden zij de
opvatting dat deze, gezien de samenstelling van het bestand,
waarschijnlijk lager is dan in de beroepsbevolking. Maar deze opmer–
kingen zijn volgens deze leden geen rechtvaardiging voor het berusten in
cijferreeksen die een systematische vertekening inhouden. Naar het
oordeel van de leden van de PvdA-fractie was hier beduidend meer dan
een statistisch-technische discussie aan de orde. Gezien de fenomenale
groei van het verschijnsel deeltijdarbeid in de laatste tien jaar, hadden
deze leden het sterke vermoeden dat de relatieve volume-ontwikkeling
systematisch, substantieel en in toenemende mate opwaarts vertekend
is. Gezien het belang dat deze cijfers in de politieke discussie vervullen
achtten deze leden het noodzakelijk dat de regering een poging doet tot
een meer waarheidsgetrouwe taxatie van de verhouding arbeidsonge–
schiktheid : werkgelegenheid te komen.

De leden van de D66-fractie dankten de regering voor de gegevens
verstrekt in tabel 10 omtrent het aantal arbeidsongeschikten in percen–
tages van de beroepsbevolking en het financiële verslag van de uitgaven
voor arbeidsongeschiktheid gerelateerd aan het NNI en het BBP.

Voor hun stelling dat 1989 als relatief ijkpunt beschouwd zou moeten
worden en dat daarvoor uiteraard een ombuiging van de in tabel 10
weergegeven trend noodzakelijk is wilden zij ingaan op enige volume–
effecten en –trends zoals die hen bekend waren uit voorinformatie van de
spoedig te publiceren «kwartaalpublikatie over het 3e kwartaal 1992»,
van de SVr. Zij gingen er daarbij vanuit dat deze kwartaalpublikatie
gedrukt en openbaar zal zijn ten tijde van de beantwoording door de
regering. Genoemde gegevens geven aan dat in het derde kwartaal van
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1992 het aantal uitkeringsgerechtigden is toegenomen met 2700. Deze
groei is lager dan in de eerste kwartalen van 1992 en vergeleken met de
derde kwartalen van 1990 en 1991 meer dan gehalveerd.

Het aantal volledige uitkeringen is in het derde kwartaal van 1992
afgenomen met circa 600. De toename van het totale aantal lopende
uitkeringen (volledig en gedeeltelijk) bedroeg in het derde kwartaal van
1990 7900, in het derde kwartaal van 1991 5300 en in het derde
kwartaal van 1992 2700. Opvallend is dat steeds meer mensen een
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Het aantal
volledige uitkeringen neemt in absolute zin voor het tweede achtereen–
volgende kwartaal af (2e kwartaal '92 een afname van 600, evenals in
het 3e kwartaal '92).

In heva's gemeten was de toename in 1991 18 700 tegenover een
toename van 7100 in de 12 maanden van oktober 1991 t/m september
1992.

De leden van de D66-fractie waren van mening dat rekenen in heva's
en rekenen in herleide uitkeringsjaren elkaar aanvullende methoden zijn.
Heva's geven een beeld van de situatie op een zeker moment, terwijl via
de herleide uitkeringsjaren de trendwijziging in de volumeontwikkeling in
principe dezelfde is, maar pas later zichtbaar wordt.

De leden van de D66-fractie wilden nog het een en ander opmerken
over de volume-ontwikkeling AAW/WAO zodat er op dit punt zo min
mogelijk misverstanden zouden kunnen ontstaan tussen hen en de
regering. In dat kader wilden zij de volgende uit de - nog uit te brengen -
SVr-kwartaalrapportage afkomstige gegevens aan de regering
voorleggen:

Trendmatige ontwikkeling AAW/WAO 1990 - 1992 (per kwartaal)

1 990 - 1
1990- II
1990-111
1990- IV

1991 – l
1991 - II
1991 - III
1991 – IV

1992-1
1992-11
1992-111

nieuwe uit–
uitkeringen

x 1000

26,9
27,2
27,4
31,9

30,5
28,8
27,6
28,8

27,5
25.5
25,0

beemdigd
herstel

x 1000

7,1
7,6
7,9
8,4

9,1
9,8

10,4
10,2

11,7
10,9
10,7

toename in
HEVA's
x 1000

6,2
5,8
6,3
9,9

7,1
4,4
2,7
4,7

1,1
0,8
0,5

Allereerst constateerden deze leden dat uit de gepresenteerde tabel
blijkt dat het aantal nieuwe uitkeringen geleidelijk aan afneemt. Zo blijkt
de toename van het aantal nieuwe uitkeringen in het derde kwartaal van
1992 25 000 te bedragen, tegen 27 600 nieuwe uitkeringen in het derde
kwartaal van 1991, een verschil van 2600 uitkeringen. Bovendien blijkt
uit een vergelijking tussen de eerste drie kwartalen van 1991 en 1992
dat zich een afname van het aantal nieuwe uitkeringen voordoet van
bijna 9000.

Een vergelijking van de eerste drie kwartalen van 1990, 1991 en 1992
tussen het aantal hersteld-verklaringen laat eveneens een onmiskenbaar
gunstige ontwikkeling zien. Was er in 1990 nog sprake van 22 600
hersteld-verklaringen, in 1992 was dit aantal gestegen tot 33 300. Ook
bij een vergelijking van het saldo van in– en uitstroom (wegens herstel)
geeft een gunstig beeld De groei is aanzienlijk afgenomen.

Een vergelijking van de toename van uitkeringen in heva's over de
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eerste drie kwartalen van 1990, 1991 en 1992 laat een aanzienlijke
afname van nieuwe uitkeringen zien: 18 300 (1990), 14 200 (1991) en
2400(1992). Het verschil tussen 1990en 1992 bedraagt maar liefst
15 900 heva's. Onderschrijft de regering de in de tabel gepresenteerde
cijfers en de door deze leden gesignaleerde trendbreuk?

De leden van de D66-fractie hadden al te kennen gegeven dat zij het
aantal arbeidsongeschikten wilden afzetten tegen de totale beroepsbe–
volking. Uitgaande van het jaar 1989 kwamen deze leden dan op een
ijkpunt van 14 procent. Uitgedrukt in herleide uitkeringsjaren zou een en
ander neer kunnen komen op een ijkpunt van 780 500 herleide uitke–
ringsjaren in 1994. De aan het woord zijnde leden hadden nog steeds
goede hoop dat gezien de bovenvermelde neergaande trend in de groei
van het aantal arbeidsongeschikten, en de effecten van de nog komende
beleidsmaatregelen, een dergelijk ijkpunt te halen moet zijn.

De leden van de Groen-Linksfractie vroegen waarom de doelstelling
van de regering, 758000 uitkeringsjaren, zo absoluut gesteld is. Waarom
heeft de regering er niet voor gekozen een relatief criterium te nemen?
Bijvoorbeeld een percentage uitkeringsjaren in relatie tot het aantal
arbeidsjaren, zoals ook bij de koppeling wordt gehanteerd?

Wellicht kan hier ook gebruik gemaakt worden van een toekomstig te
ontwikkelen methodiek door in de meting te werken met «heva-uitke–
ringsjaren». Of van een financieel criterium, waarbij de uitgaven voor de
wettelijke arbeidsongeschiktheidsregelingen, een bepaald percentage
dienen te zijn van het nationaal inkomen? Of van desnoods een kombi–
natie van beide percentages? Dat zou recht doen aan de zorgen van de
regering omtrent de arbeidsmarktparticipatie en de collectieve financiën,
zo meenden de hier sprekende leden. Hoe denkt de regering hierover?

9.2. Niveau-aanpassing

De leden van de PvdA-fractie lazen uit het antwoord van de regering
dat de bevriezing van bestaande uitkeringen bij inwerkingtreding van de
wet op 1 juli 1993 in 1994 bruto 20 miljoen gulden zal opleveren, in
1995 bruto 110 miljoen en in 1996 bruto 280 miljoen, ergens na het jaar
2000 bruto 1 miljard gulden, en structureel uiteraard niets. Dit betreft
uitsluitend prijseffecten, volume-effecten worden niet verondersteld.
Zagen deze leden het goed dan moet op deze bedragen steeds 10% in
mindering worden gebracht voor weglek naar IOAW/TW, zodat de netto–
bedragen 18 miljoen, 99 miljoen, 252 miljoen en 900 miljoen zijn.
Vervolgens moet hierop nog in mindering worden gebracht een weglek
naar de Individuele Huursubsidie. De leden van de PvdA-fractie werden
graag geïnformeerd over het gedeelte van deze weglek dat moet worden
toegerekend aan de bevriezing.

Het was deze leden opgevallen dat in persberichten eerder sprake is
geweest van een maximale opbrengst van 500 mln, welke ook door het
departement van SoZaWe 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 geïntensiveerde reïntegratie–
inspanning.

10. INTERNATIONALE ASPECTEN

De leden van de D66-fractie waren van mening dat het gewenst is dat
het antwoord van het Internationaal Arbeidsbureau aangaande de vraag
of de bevriezing van de uitkering van personen jonger dan 50 jaar in
overeenstemming is met de verplichtingen van lAO-Verdrag 121 voor de
plenaire behandeling bekend moet zijn. Overigens achtten deze leden het
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wat slordig dat de regering zich pas na aandringen in het voorlopig
verslag hunnerzijds tot het IAB heeft gewend.

11. REGRESRECHT

De leden van de PvdA-fractie konden van harte instemmen met het
voornemen van de regering het regresrecht in de AAW serieus in
overweging te nemen. Zij vroegen wanneer de aangekondigde adviesaan–
vraag kan worden verzonden, en of de regering bereid is aan te dringen
op spoedige advisering. Tevens toonden deze leden zich geïnteresseerd
in de bedragen die momenteel met regres op grond van de WAO
gemoeid zijn, wat hieraan wordt toegevoegd indien het regres ook het
AAW-deel zou omvatten, en in welke mate de collectieve lasten als
gevolg hiervan kunnen dalen. Is het waar, zo vroegen zij tenslotte, dat de
bedrijfsverenigingen toenemende moeite ondervinden bij het realiseren
van bestaande regresrechten in de WAO?

12. EVALUATIE EN ONDERZOEK

Wanneer verwacht de regering, zo vroegen de leden van de
D66-fractie, dat de effecten van de TAV wel zichtbaar zullen zijn?

13. VOORLICHTING

De leden van de D66-fractie vroegen in welk opzicht de voorlichting bij
de stelselherziening en de voorlichtingsinspanningen rondom de TBA, de
TZ en de Wijziging Arbowet zullen verschillen nu er kennelijk een veel
geringer voorlichtingsbudget beschikbaar is dan in 1986.

ARTIKELSGEWIJZE OPMERKINGEN

Artikel XXXII

Gesteld wordt dat conform de thans voorliggende wettekst op dit
artikel onderdelen van het wetsvoorstel later in werking kunnen treden,
om bijvoorbeeld uitvoeringstechnische redenen. Wordt ook een later
inwerkingtredingstijdstip op onderdelen voorzien om andere dan uitvoe–
ringstechnische redenen, zo vroegen de leden van de D66-fractie.

De voorzitter van de commissie,
Doelman-Pel

De waarnemend griffier van de commissie,
De Vries
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