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1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parle–
mentaire Documentatie

Wijziging van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de
overheidspensioenwetten en enkele andere
wetten strekkende tot herziening van het
arbeidsongeschiktheidscriterium, het binden
van het uitkeringsrecht aan een termijn,
aanpassing van de
arbeidsongeschikheidsuitkering aan de leeftijd
alsmede invoering van een
stimuleringsmaatregel voor herintreding van
arbeidsongeschikten (Wet terugdringing beroep
op de arbeidsongeschiktheidsregelingen)

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 1 december 1992

Op 31 januari 1992 heb ik de Stichting van de Arbeid (STAR)
gevraagd aandacht te geven aan mogelijk nadelige effecten van de
voorgenomen volume-maatregelen AAW/WAO voor de aanvullende
pensioenen. De kostenbesparing als gevolg van de wijzigingen zou
kunnen leiden tot substitutie en daarmee tot kostenstijgingen in de
pensioensfeer. Ik heb aan de STAR de vraag voorgelegd of in verband
hiermee een paraplu-bepaling wenselijk is om automatische kostenstij–
gingen tijdelijk te voorkomen.

Om besluitvorming terzake te bespoedigen heb ik tevens de STAR een
analyse gegeven van de mogelijke effecten van de wijziging van de
WAO-uitkeringssystematiek op toezeggingen inzake invaliditeitspensioen
(bijlage 1). Mijn voorlopige conclusie op basis van die analyse was, dat
slechts in beperkte mate sprake kan zijn van substitutie en daarmee van
kostenstijgingen. Ik heb de STAR gevraagd of mijn analyse wordt onder–
schreven.

De STAR heeft mij op 30 oktober jl. over de onderhavige kwestie
geadviseerd. Het advies doe ik u hierbij toekomen (bijlage 2)1. Op basis
van dit overigens verdeelde advies heb ik besloten van een paraplu–
constructie af te zien. Aan de door de werknemersvertegenwoordigers
aangevoerde argumenten tegen een paraplu-constructie wil ik nog
toevoegen, dat het gebruik van dergelijke constructies zoveel mogelijk
moet worden beperkt tot die situaties waarin de effecten van wijzigingen
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van sociale zekerheidswetten over de gehele «breedte» van de aanvul
lende pensioenregelingen voelbaar zijn. Het ontbreken van een
paraplu-bepaling bevordert mijns inziens bovendien een snellere besluit–
vorming terzake.

Het ruime overgangsrecht in de voorgenomen wijziging van de uitke–
ringssystematiek brengt voorts met zich mee dat de gevolgen voor de
weinige pensioenregelingen, waarin verlaging van het WAO-recht
automatisch tot compenserende aanvullingen in de pensioenregeling
leidt, pas op langere termijn tot substantiële kostenstijgingen leiden.

Op grond van het overgangsrecht zal de nieuwe WAO-uitkeringssyste–
matiek alleen gelden voor personen die op de datum van ingang van de
wetswijziging jonger dan 50 jaar zijn.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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BIJLAGE 1 EFFECTEN WIJZIGING WAO-UITKERINGSSYSTEMATIEK OP
AANVULLENDE PENSIOENEN

1. Algemeen

In commentaren op de kabinetsvoornemens terzake van de wijziging
van de WAO is betoogd dat bedrijven met een aanvullende regeling voor
invaliditeitspensioen formeel gedwongen worden de verlaging van het
WAO-recht te compenseren in die aanvullende regelingen. Deze dwang–
positie van bedrijven zou voortvloeien uit garanties die aan werknemers
zijn verstrekt over de aanvulling van WAO-uitkeringen. De Pensioen– en
spaarfondsenwet (PSW) zou de bedrijven dwingen dergelijke beloften na
te komen. De vraag die in deze notitie beantwoord wordt, is of deze
stelling correct is. Voorafgaand aan de beantwoording van de vraag
wordt een overzicht gegeven van de soorten aanvullende arbeidsonge–
schiktheidsregelingen en hun aantallen.

2. Aanvullende arbeidsongeschiktheidsregelingen

Aanvullingen op de WAO komen in diverse vormen voor:

a. aanvullingen tot 100% van het loon gedurende 1 of 2 jaar krachtens
de CAO;

b. aanvullingen op de WAO ter grootte van 70% van het loon dat
uitgaat boven het maximumdagloon;

c. aanvullingen op de WAO ter grootte van een bepaald percentage
(meestal 5 of 10%) van het loon. Deze aanvullingen, waarbij de totale
uitkering (AAW + WAO + aanvulling) op 75% of 80% van het loon
komt, gelden veelal voor werknemers die na een bepaalde leeftijd (50 of
55 jaar) arbeidsongeschikt worden.

De aanvullingen als bedoeld onder a. zijn loondoorbetalingen en blijven
derhalve buiten deze beschouwing over de relatie tussen de wijziging van
de WAO en de aanvullende pensioenen. De aanvullingen als bedoeld
onder b. en c. zijn pensioentoezeggingen waarop de PSW van toepassing
is. Dat betekent onder andere dat deze toezeggingen via kapitaaldekking
gefinancierd moeten worden en dat het beheer dient plaats te vinden bij
een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. Deze regelingen
worden meestal invaliditeitspensioen genoemd (hierna aangeduid als
IP-regelingen).

Van alle 65 verplichtgestelde bedrijfspensioenfondsen (met in totaal
ca. 1,7 miljoen deelnemers) kennen slechts 3 fondsen een IP-regeling.
Van de regelingen van de ca. 1000 ondernemingspensioenfondsen en de
bij een verzekeraar ondergebrachte regelingen bestaat geen overzicht.
Uit een bestand van 235 pensioenreglementen van ondernemingspensi–
oenfondsen die in de periode 1988-1990 door het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid werden ontvangen, bevatten 41 reglementen
een IP-regeling (ca. 17%). Hiervan waren slechts 6 regelingen van het
type als bedoeld onder c. Over het aantal IP-regelingen die direct bij een
levensverzekeringsmaatschappij zijn ondergebracht zijn geen gegevens
voorhanden. Van de hiervoor genoemde soorten IP-regelingen komen de
onder b. genoemde regelingen (aanvulling op WAO boven maximum–
dagloon) het meeste voor. Deze IP-regelingen gelden alleen voor
werknemers met een salaris dat uitgaat boven het maximumdagloon.

Gelet op het beperkt aantal IP-regelingen en op de aard van het type
IP-regeling dat het meest voorkomt hebben de mogelijke
substitie-effecten slechts op een klein deel van het werknemersbestand
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betrekking. De IP-regelingen genoemd onder c. komen wemig voor Dr/.–
regelingen gelden bovendien vaak slechts voor werknemers die lut IM;M
bepaalde leeftijd (50 of 55 jaar) arbeidsongeschikt worden

3. Effecten van voorgenomen wijziging uitkeringssystematiek
WAO

Indien een deel van het bedrijfsleven inderdaad in de hiervoor
omschreven dwangpositie verkeert, zal een deel van de bespaarde
kosten in de WAO-sfeer gesubstitueerd worden in kosten voor
IP-regelingen. Overigens is dit effect niet geheel met de doelstellmgen
van de WAO-maatregelen in strijd. Overeenkomstig deze doelstellmgen
worden de kosten van arbeidsongeschiktheid dan immers door de onder
neming of de bedrijfstak en niet in de collectieve sector gedragen
Verwacht mag worden dat deze financiële prikkel bevorderend zal
werken op het nemen van maatregelen gericht op een lagere instroom m
de arbeidsongeschiktheidsregelingen.

IP-regelingen kunnen voorwaardelijk geformuleerd zijn of onvoorwaar
delijk. De IP-regelingen kunnen bovendien een zuiver risico-karakter
hebben of opbouw-elementen bevatten. Van een zuiver risico-karakter is
sprake als een uitkering verstrekt wordt bij arbeidsongeschiktheid,
onafhankelijk van de diensttijd. Een IP-regeling vertoont een opbouw
karakter als de uitkering bij arbeidsongeschiktheid wel afhankelijk is van
de diensttijd.

Bij de IP-regelingen die voorwaardelijk geformuleerd zijn leiden de
WAO-maatregelen niet automatisch tot compenserende kosten m de
aanvullende sfeer, ongeacht het risico– of opbouw-karakter van de
IP-regeling. De voorwaardelijkheid kan bijvoorbeeld de vorm aannemen
van een voorbehoud ten aanzien van wijziging van de WAO.

Toezeggingen waarbij een voorbehoud ontbreekt kunnen werkgevers
wel in een dwangpositie plaatsen. Voor een nader oordeel hierover is het
nuttig onderscheid te maken tussen reeds ingegane invaliditeitspensi
oenen en toekomstige invaliditeitspensioenen.

Het staat buiten twijfel dat de waarborgfunctie van de PSW betrekkmg
heeft op reeds ingegane pensioenen en op de reeds opgebouwde
rechten. Het rechtszekerheidsbeginsel brengt eveneens met zich mee dat
reeds opgebouwde rechten niet kunnen worden verlaagd. Bij onvoor
waardelijke toezeggingen met betrekking tot invaliditeitspensioen kan
derhalve als beginsel worden aangenomen dat wijziging van de
WAO-uitkeringssystematiek tot compenserende effecten leidt bij reeds
ingegane invaliditeitspensioenen en bij reeds opgebouwde aanspraken
op invaliditeitspensioen als de IP-regeling een opbouwkarakter heeft

Toch is ook hier een verdere nuancering ^p zijn plaats. De meeste
IP-regelingen geven een aanvulling op de WAO voor het salarisdeel dat
uitgaat boven het maximumdagloon. Daarbij wordt voor de berekening
van de IP-uitkering het percentage gehanteerd dat geldt voor de
vaststelling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. De wijziging m de
WAO-uitkeringssystematiek leidt tot wijziging van het percentage voor
de vaststelling van de WAO-uitkering. In de hiervoor genoemde syste
matiek voor bepaling van het IP-recht zal vervolgens het IP-recht het
gewijzigde WAO-recht volgen. In plaats van kostenverhoging treedt dan
kostenverlaging op. Alleen in IP-regelingen waarin aan deelnemers
onvoorwaardelijk een vast percentage van hun salaris is toegezegd met
inbouw van de AAW/WAO zal een verlaging van het WAO-recht voor
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ingegane pensioenen en opgebouwde aanspraken gecompenseerd
moeten worden door verhoging van het invaliditeitspensioen. De indruk
bestaat dat dergelijke regelingen nauwelijks voorkomen

Hiervoor werd gesteld dat de waarborgfunctie van de PSW betrekking
heeft op reeds ingegane pensioenen en op de reeds opgebouwde
rechten. De vraag kan gesteld worden of ook de in de toekomst te
verwerven aanspraken onder de waarborgfunctie vallen. Als dat het geval
zou zijn dan zou een eenmaal gedane - onvoorwaardelijke - pensioentoe–
zegging aan een werknemer niet omgezet mogen worden in een andere
pensioentoezegging (met eerbiediging van het reeds opgebouwde recht)
zonder de uitdrukkelijke instemming van de werknemer. Een onvoorwaar–
delijke toezegging voor invaliditeitspensioen zou dan voor de
werknemers die reeds in dienst waren niet gewijzigd kunnen worden om
kostenstijging in de IP-regeling te voorkomen.

Hoewel deze benadering soms steun krijgt, kan er tegen worden
ingebracht dat wijziging van een pensioenregeling die alleen voor
toekomstig recht geldt niet zonder meer in strijd met het rechtszeker–
heidsbeginsel is. Bij een wijziging van de pensioenregeling zijn bovendien
in de meeste gevallen de vertegenwoordigers van de werknemers
betrokken. Een beroep van een individuele belanghebbende op strijd met
de redelijkheid en billijkheid van een wijziging kan tegen die achtergond
niet licht worden aanvaard. Bij een niveauverlaging van de WAO kan er
dus voor werkgevers aanleiding zijn de IP-regeling voor toekomstige
gevallen te herzien, ook indien de IP-regeling onvoorwaardelijk is
toegezegd.

Uiteraard zal de herziening onderwerp zijn van onderhandelingen met
de werknemersorganisaties. Hierin verschilt de situatie van een onvoor–
waardelijke toezegging van invaliditeitspensioen evenwel niet van die van
een voorwaardelijke toezegging. Wel verschilt de uitgangspositie voor de
onderhandelingen. Bij onvoorwaardelijke toezeggingen die leiden tot
compensatie van de inkomens-effecten van de WAO-maatregelen zal de
werkgever het initiatief moeten nemen om de regeling voor toekomstige
gevallen te beperken. Bij voorwaardelijke toezeggingen zullen daaren–
tegen de werknemersorganisaties het initiatief moeten nemen om de
aanvullende IP-regeling uit te breiden om de wijziging van de
WAO-uitkeringssystematiek ongedaan te maken.

4. Conclusie

Onze conclusie is dat er als gevolg van de wijziging van de uitkerings–
systematiek in de WAO slechts in een klein aantal gevallen sprake kan
zijn van substitutie en daarmee van kostenstijging in de pensioensfeer.
IP-regelingen komen niet veel voor en hebben bovendien in de meeste
gevallen betrekking op het kleine deel van het werknemersbestand dat
een salaris heeft dat uitgaat boven het maximumdagloon WAO.
IP-regelingen die een aanvulling geven op de WAO ongeacht het salaris–
niveau komen nog minder voor en hebben veelal betrekking op
werknemers die pas op oudere leeftijd (50 of 55 jaar) arbeidsongeschikt
worden. Het aantal werknemers dat van dit soort regelingen gebruik
maakt is zeer klein, terwijl de gevolgen van de wijziging van de
WAO-uitkeringssystematiek voor oudere werknemers (> 50 jaar) bij het
gekozen overgangsrecht beperkt zullen zijn, zodat ook een eventuele
substitutie in de IP-regeling beperkt zal zijn. Van het beperkte aantal
IP-regelingen zal zich bovendien naar verwachting slechts in een deel van
de regelingen een automatische subsitutie voor kunnen doen.
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