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1. ALGEMEEN

1.1. Algemene beoordeling van de voorstellen

De leden van de vaste Commissie voor sociale zaken en werkgele–
genheid hebben met veel belangstelling kennis genomen van het voorlig–
gende wetsvoorstel, zo blijkt uit het bijzonder uitvoerige voorlopig
verslag, vastgesteld op 9 november 1992. Het voorliggende wetsvoorstel
is met uiteenlopende gevoelens ontvangen. De leden van alle fracties
onderschrijven de noodzaak tot het treffen van maatregelen om het
beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen terug te dringen. De
leden van de CDA-fractie hadden met instemming kennis genomen van
het wetsvoorstel. De leden van de fractie van de PvdA hebben hun
instemming op hoofdlijnen betuigd; zij achten echter wel een aanvulling
op een enkel punt gewenst en daarnaast kunnen zij de argumentatie van
de regering op een enkel punt niet volgen. Zij doelen daarbij op de
afbakening van collectieve en particuliere verantwoordelijkheden en het
overgangsrecht. De leden van de VVD-fractie en het lid van de
RPF-fractie hebben met gemengde gevoelens kennis genomen van het
wetsvoorstel. De leden van de fractie van de SGP geven aan moeite te
hebben met het aantasten van verworven rechten van arbeidsonge–
schikte werknemers. De leden van de fractie van Groen Links ten slotte
hebben met groot ongenoegen kennis genomen van het wetsvoorstel;
«gaat het om een financieel probleem of om een sociaal probleem?», zo
kan samenvattend de inbreng van deze leden worden weergegeven.

De voorliggende memorie van antwoord volgt op hoofdlijnen de
mdehng van het voorlopig verslag. Daar waar dit in het kader van een
samenhangende presentatie noodzakelijk werd geacht, heeft het kabinet
een iets andere indeling gehanteerd dan de vaste Commissie.

Gelet op het uiteenlopende karakter van de reacties van de leden van
de vaste Commissie, hechten wij eraan een aantal hoofdlijnen rond het
wetsvoorstel nog eens op een rijtje te zetten. Dit geschiedt hier nog even
los van concrete vragen van de leden van de vaste Commissie.

In de periode na de totstandkoming van het Najaarsakkoord van 2
oktober 1990, is de ontwikkeling van het beroep op de arbeidsonge–
schiktheidsregelingen zorgwekkend gebleven. De prognoses voor de
middellange termijn verslechterden zelfs. In het advies inzake het
sociaal-economische beleid op middellange termijn 1991-1994 (MLT,
SER, 18-1-1991, publicatienummer 91/02 werd vastgesteld dat, om
stabilisatie van het beroep op de Ziektewet en de arbeidsongeschikt–
heidsregelingen op een niveau vóór of in 1992 te bereiken, het noodza–
kelijk was om maatregelen te treffen die verder zouden gaan dan de
afspraken uit het Najaarsakkoord. Het kabinet heeft vervolgens, met
kennisneming van het SER-advies, ten tijde van de Tussenbalans een
nadere concretisering gegeven aan de doelstelling van het regeerakkoord
om zo spoedig mogelijk te komen tot een situatie waarin het beroep op
de arbeidsongeschiktheidsregelingen in ieder geval niet meer groeit.
Deze concretisering betrof, wat betreft de AAW/WAO, de doelstelling
om in 1994 te komen tot een terugkeer, in termen van uitkeringsjaren,
op het niveau ultimo 1989, met andere woorden een niveau van 758000
uitkeringsjaren. Het kabinet achtte (en acht) dit noodzakelijk vanuit zowel
een sociaal alsook een financieel oogpunt.

Hiermee zijn ook de (toenmalige en huidige) hoofdinvalshoeken van
beleid weergegeven. Het terugdringen van het aantal mensen dat tenge–
volge van ziekte of gebrek niet (of niet volledig) aan het arbeidsproces
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kan deelnemen. Het beheersen van de premiedruk en in - meer
algemene zin - de collectieve lastendruk, die een belangrijke invloed
hebben op de koopkracht en (indirect) de werkgelegenheid. Het verbe–
teren van de verhouding tussen actieven en niet-actieven die, zeker op
de langere termijn (gelet op demografische ontwikkelingen), van eminent
belang is. In feite strekt het belang van dit beleid derhalve veel verder
dan alleen de arbeidsongeschiktheidsregelingen zelf. De houdbaarheid
van het stelsel van sociale zekerheid op de langere termijn en het
creëren van positieve randvoorwaarden voor de economische en werkge–
legenheidsontwikkeling in ons land, zijn feitelijk de wezenlijke, achterlig–
gende doelstellingen. Overigens wordt in het recent door de SER vastge–
stelde advies «Convergentie en de overlegeconomie» deze samenhang
onderstreept.

Alhoewel het kabinet het vertrouwen had dat het Najaarsakkoord
positieve effecten zou hebben, hield het ernstig rekening met de
mogelijkheid dat zijn doelstellingen daarmee niet helemaal konden
worden gerealiseerd. Het kabinet zag zich genoodzaakt voorbereid te zijn
op het treffen van verdergaande maatregelen, voor het geval dat de
afspraken uit het Najaarsoverleg onvoldoende resultaat zouden hebben.
In verband met deze voorbereiding van verdergaande maatregelen, heeft
het kabinet op 19 februari 1991 een adviesaanvrage aan de SER gericht
(Kamerstukken II, 1990/91, 21 998, nr. 2, bijlage 6).

Gedurende de periode dat de SER zijn advies in voorbereiding had,
werd het kabinet op basis van realisatiegegevens over het beroep op de
AAW/WAO, gedwongen zijn eerdere ramingen, in navolging van de
fondsen en het CPB, met betrekking tot de volume-ontwikkeling
aanzienlijk opwaarts bij te stellen. Het kabinet heeft dit bij brief van 15
juni 1992 doen weten aan de Tweede Kamer en de SER. De politieke
conclusie die het kabinet hieraan verbond, was dat de vraag öf verder–
gaande maatregelen getroffen moesten worden, achterhaald was. Het
ging nu nog louter om de vraag wélke maatregelen.

In het SER-advies «Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid» van 12
juli 1991 (publicatienummer 91/15) werd de noodzaak tot additionele
maatregelen unaniem onderschreven. De Raad was wel verdeeld over de
aard van de gewenste maatregelen. Een meerderheid van de SER
adviseerde - wat betreft de AAW/WAO (en de ambtelijke invaliditeits–
pensioenregelingen) - onder meer het introduceren van een nieuw
arbeidsongeschiktheidscriterium, de invoering van een leeftijdsafhan–
kelijk WAO-uitkeringsniveau en het overstappen naar een systematiek
waarbij in beginsel steeds tijdelijke uitkeringen worden toegekend.

Bij brief van 16 juli 1991 (Kamerstukken II, 1990/91, 22187, nr. 1)
heeft het kabinet zijn voornemens inzake ziekteverzuim en arbeidsonge–
schiktheid kenbaar gemaakt aan het parlement en de SER. Uitgaande van
de bestendiging en versterking van het beleid, gericht op het verbeteren
van de participatiemogelijkheden van mensen met een handicap, had het
kabinet besloten tot aanvullende maatregelen ten aanzien van de WAO:
invoering van een nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium , het bekorten
van de WAO-uitkeringsduur naar analogie van de WW voor jonger–
dan-50-jarigen (met handhaving van een blijvende bescherming door de
AAW) en een overgangsregeling voor de huidige groep WAO-gerech–
tigden.

Het kabinet heeft daarbij, in afwijking van het SER-advies, gekozen
voor duurbeperking van de loongerelateerde uitkering, om te voorkomen
dat veel werknemers die toetreden tot de WAO direct een forse
inkomensachteruitgang zouden ervaren. Dit was immers een conse–
quentie van het SER-voorstel. Het kabinet achtte het niet wenselijk dat in
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veel gevallen de WAO-uitkering lager zou uitvallen dan een
WW-uitkering.

Naar aanleiding van de sterk afwijzende reacties uit de samenleving
achtte het kabinet het noodzakelijk enkele voornemens bij te stellen. De
bijstellingen (Kamerstukken II, 1990/91, 22187, nr. 2) hebben geleid tot
de in het onderhavige wetsvoorstel vastgelegde systematiek ten aanzien
van de hoogte van de WAO-uitkering. Het betreft een combinatie van de
gunstige elementen van de 16-juli-systematiek (het vasthouden van de
analogie met de WW) van het kabinet en het door de SER voorgestelde
uitkeringssysteem met opbouwelementen. Het kabinet heeft in augustus
1991 eveneens het overgangsrecht versoepeld; door een nominale
bevriezing van de uitkering van de groep huidige WAO-gerechtigden
jonger dan 50 jaar, kan een geleidelijke overgang naar de nieuwe uitke–
ringssystematiek worden bereikt. Een meerderheid van de Tweede Kamer
heeft op 28 augustus 1991 ingestemd met de hoofdlijnen van de
kabinetsvoornemens. Bij brief van 13 september 1991 (Kamerstukken II,
1990/91, 22187, nr. 10) heeft het kabinet– naar aanleiding van overleg
met een delegatie van de drie vakcentrales - een verdere verzachting van
het overgangsrecht toegezegd. Vanaf het jaar dat de arbeidsonge–
schiktheid, gemeten in uitkeringsjaren, is teruggebracht tot het niveau
van eind 1989, zullen de uitkeringen die zijn toegekend voor de datum
van invoering van het voorliggende wetsvoorstel, weer de normale index–
ering gaan volgen.

Het kabinet heeft er bewust voor gekozen om de huidige groep
WAO-gerechtigden (scherper geformuleerd: WAO-gerechtigd op de
datum van inwerkingtreding van het voorliggende wetsvoorstel) jonger
dan 50 jaar - langs geleidelijke weg - onder het nieuwe uitkeringsregime
te brengen. De argumenten hiervoor zijn van verschillende aard. Het
kabinet wil voorkomen dat gedurende zeer lange tijd twee - aanzienlijk
verschillende - uitkeringsregimes naast elkaar blijven bestaan. Het heeft
zich de vraag gesteld of het over een aantal jaren jaar nog uit te leggen
valt waarom de ene 52-jarige WAO'er een aanzienlijk hogere uitkering,
tot mogelijk zijn 65e jaar, ontvangt dan de andere, alleen vanwege het
feit dat de eerste in november 1992 tot de WAO is toegetreden en de
tweede in november 1993. Deze vraag is door het kabinet ontkennend
beantwoord. Het tweede argument dat een rol hierbij heeft gespeeld, is
dat in de visie van het kabinet, ondersteund door een meerderheid van
de SER, het succes van een beleid gericht op begeleiding, scholing en
reïntegratie niet helemaal los kan worden gezien van het uitke–
rings(hoogte)perspectief. Meerdere studies geven aanwijzingen dat er
sprake is van een vergrote inspanningsbereidheid op het moment dat
men weet dat de inkomensbescherming minder wordt. Een financiële
prikkel heeft in die zin een ondersteunende werking. Het kabinet heeft er
- in navolging van de SER en met het oog op het inbrengen van opbouw–
elementen in het stelsel - voor gekozen deze financiële prikkel het sterkst
te laten zijn voor de jongere leeftijdscategorieën. Ten slotte heeft het
kabinet - in het verlengde hiervan - willen voorkomen dat een signaal
wordt gegeven, waaruit mogelijk zou worden afgeleid dat een grote
groep WAO-gerechtigden, wat betreft inspanningen en mogelijkheden
voor terugkeer in het arbeidsproces, zou worden afgeschreven.

In het kader van het overgangsrecht met betrekking tot de nieuwe
uitkeringssystematiek, staan wij hierten slotte nog stil bij de gehan–
teerde 50-jaarsgrens. Het hanteren van onderscheidende grenzen roept
hoe dan ook altijd discussie op, aangezien dit vrijwel altijd arbitraire
elementen bevat. Zo ook bij het voorliggende wetsvoorstel. Gelden de
eerder weergegeven argumenten immers niet ook voor de groep boven–
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50-jarigen? In onze visie gelden ze slechts ten dele en in minder sterke
mate, waardoor bij de afweging de balans is uitgeslagen naar het bieden
van een extra bescherming voor deze groep. Op de eerste plaats zij
opgemerkt dat de overgangsperiode voor deze groep hoe dan ook
redelijk beperkt zal zijn. Zoals weergegeven op pagina 46/47 van de
memorie van toelichting, bestrijkt deze periode formeel maximaal 15 jaar
en materieel 8 jaar, aangezien personen van 58 jaar en ouder ook in de
voorgestelde vervolgfase van de uitkering feitelijk 70% van het dagloon
ontvangen. Het argument van de financiële prikkel ter ondersteuning van
het reïntegratiebeleid, geldt in mindere mate voor oudere leeftijds–
groepen aangezien zij, zoals al aangegeven, mede door het invoeren van
opbouwelementen, minder grote financiële gevolgen zullen ervaren. Het
gevaar van het signaal dat deze groep zou worden afgeschreven wat
betreft reïntegratie op de arbeidsmarkt, heeft het kabinet willen onder–
vangen door het invoeren van de stimuleringsmaatregel c.q. –uitkering.
Samenvattend, erkent het kabinet derhalve dat het hanteren van de
50-jaarsgrens enigszins arbitrair is, maar dat dit niet zwaarwegend
genoeg is om af te zien van enige extra financiële bescherming voor de
desbetreffende groep boven-50-jarigen.

Wij hebben hier wat uitgebreider stilgestaan bij de overwegingen met
betrekking tot het overgangsrecht, omdat de leden van alle fracties bij
hun inbreng voor het voorlopig verslag hierbij vragen hebben gesteld c.q.
kanttekeningen geplaatst.

Uit de inbreng van de leden van de CDA-fractie, leidt het kabinet af dat
deze leden achter de kabinetsvoorstellen staan. Deze leden dringen aan
op een spoedige behandeling van het wetsvoorstel, hetgeen door ons
wordt onderschreven.

De leden van de PvdA-fractie betuigen op hoofdlijnen hun instemming
met het wetsvoorstel. Wat betreft de aanvulling van deze leden ten
aanzien van de, in hun ogen, nagestreefde andere verdeling tussen
collectieve verantwoordelijkheid en particuliere verantwoordelijkheid,
verwijzen wij naar § 1.3 over aanvullende verzekeringen. Het kabinet
onderschrijft de constatering dat het voorliggende wetsvoorstel tot
gevolg heeft dat er een andere verantwoordelijkheidsverdeling tot stand
komt. Het collectieve deel wordt door de nieuwe uitkeringssystematiek
kleiner. Dit past volledig binnen de uitgangspunten zoals beschreven in
de SZW-nota Strategische Verkenningen (Kamerstukken II 1991/92,
22 300, XX, nr. 26) en de Sociale Nota 1993 (Kamerstukken II, 1992/93,
22 802, nrs. 1-2). Een andere verantwoordelijkheidstoedeling is uiteraard
geen doel op zich, maar vloeit voort uit de hoofddoelstellingen van het
beleid met betrekking tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, t.w.
(zoals eerder aangegeven): minder mensen aan de kant, een lagere
premiedruk/collectieve lastendruk en een evenwichtiger verhouding
tussen actieven en niet-actieven, gericht op de houdbaarheid van het
sociale zekerheidsstelsel en gericht op het scheppen van positieve
randvoorwaarden voor de economische en werkgelegenheidsontwik–
keling. Een vermindering van de collectieve (verzekerings)verantwoorde-
lijkheid versterkt dit beleidsstreven. Dit moge ook een voldoende,
algemene reactie zijn op de door de leden van de VVD-fractie verwoorde
mening dat de regering bij het wetsvoorstel een belangrijke kans heeft
laten liggen om te komen tot een fundamentele herschikking van verant–
woordelijkheden tussen de overheid en de sociale partners met
betrekking tot de werknemersverzekeringen.

De leden van de PvdA-fractie kunnen de argumentatie van de regering
inzake het overgangsrecht voor lopende arbeidsongeschiktheidsuitke–
ringen niet tot de hunne maken. Dit geldt eveneens voor de leden van de
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fracties van VVD, D66, Groen Links (aangezien de leden van de twee
laatstgenoemde fracties niets voelen voor wijzigingen in de hoogte van
de uitkeringen in het algemeen), SGP en GPV en het lid van de
RPF-fractie. Het kabinet betreurt dit. Mocht er nog onduidelijkheid
hebben bestaan over de argumenten die het kabinet hebben geleid tot
de gemaakte keuzen in deze, dan hopen wij dat die is weggenomen door
de nadere toelichting in deze memorie van antwoord. De volume-ontwik–
keling AAW/WAO is een belangrijke graadmeter voor zowel de leden van
de PvdA-fractie als het kabinet. Het kabinet constateert dat - ondanks
recente duidelijk positieve ontwikkelingen - er nog steeds sprake is van
volumegroei. De kabinetsdoelstelling, een terugkeer naar het niveau van
758 000 uitkeringsjaren, is helaas nog geenszins in zicht. Dit kan in onze
ogen niet anders betekenen dan dat - in de lijn van de brief van 13
september 1991 - een bijstelling van het overgangsrecht niet aan de
orde is. De noodzaak tot invoering van alle onderdelen van het
wetsvoorstel is, in onze ogen, nog steeds aanwezig. Op de volume–
ontwikkeling en de daarmee samenhangende vragen en opmerkingen,
komen wij nog uitgebreid terug in § 1.4 en hoofdstuk 13.

De gemengde gevoelens, waarmee de leden van de VVD-fractie kennis
hebben genomen van het wetsvoorstel, ontstaan vooral door die
elementen van het voorstel waarvoor zij een beter alternatief menen te
hebben en door de, in hun ogen, te geringe effecten. Het kabinet heeft al
eerder onderkend dat met het onderhavige wetsvoorstel en de overige,
reeds ingevoerde dan wel voorgestelde, maatregelen in het kader van het
volumebeleid, de stabilisatienorm naar verwachting niet in 1994zal
worden gehaald. De bijstellingen die het kabinet in augustus 1991 heeft
aangebracht in de 16-juli-besluiten, impliceerden een vermindering van
de geraamde opbrengsten. Het kabinet achtte deze bijstellingen deson–
danks noodzakelijk, gelet op de sterk negatieve reacties vanuit de
samenleving. Deze reacties hadden betrekking op zowel de voorgestelde
structurele uitkeringssystematiek als het voorgestelde overgangsrecht.
Het kabinet constateert dat een beperking van de duur van de WAO met
als vervolg een uitkering op het niveau van de AAW voor toekomstige
arbeidsongeschikten een essentieel onderdeel is van het door de
VVD-fractie voorgestelde alternatieve WAO-plan (Kamerstukken II,
1990-91, 21 998, nr. 6). In de zomer van 1991 heeft het kabinet moeten
constateren dat voor dit voorstel geen maatschappelijk draagvlak
aanwezig is. Een aantal andere onderdelen van het VVD-plan komen
terug in het onderhavige wetsvoorstel en het wetsvoorstel Terugdringing
Ziekteverzuim (TZ).

De leden van de VVD-fractie hebben hun bedenkingen met betrekking
tot de procedure die heeft geleid tot het wetsvoorstel. Deze leden duiden
de besluitvorming aan als «stroperig». Ook de leden van de GPV-fractie
en het lid van de RPF-fractie geven enige onvrede aan met betrekking tot
de gehanteerde procedure en het tempo van wetsvoorbereiding. Wij
achten het voor de hand liggend dat een ingrijpend wetsvoorstel als het
onderhavige in zowel politieke als juridische en wetstechnische zin een
gedegen voorbereiding verdient, zelfs vereist. Ook uitvoeringstechnische
aspecten spelen hierbij een belangrijke rol. Het kabinet heeft het uiterste
gedaan om - binnen de zorgvuldigheidseisen - een voortvarende voorbe–
reiding van het wetsvoorstel te bewerkstelligen. Datzelfde kan gezegd
worden van de betrokken adviesorganen, de Sociale Verzekeringsraad
(SVr), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (Abp), het Spoorwegpen–
sioenfonds (Spf), en de Raad voor de Gemeentefinanciën (RGf) . Het
wetsvoorstel is tevens voor advies aangeboden aan de Centrale
Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA);
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over de wijze van aanpak en de gevolgde procedure was vervolgens
advies nodig van de Advies– en Arbitragecommissie.

De leden van de VVD-fractie komen nog terug op de woorden van de
Minister-President tijdens de Algemene Politieke en Financiële Beschou–
wingen van 13 tot en met 15 oktober jongstleden. Kern van het betoog
van de Minister-President was dat het kabinet hoopt op een voortvarende
behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer. ledereen is er
bij gebaat dat, bij de behandeling van het wetsvoorstel, kabinet en
Kamer open met elkaar kunnen debatteren en in gemeen overleg op
korte termijn tot conclusies kunnen komen. Discussies over het al dan
niet op voorhand bestaan van blokkades bij de behandeling van het
wetsvoorstel, zijn in dit kader alleen maar contra-produktief. Het kabinet
acht het integrale wetsvoorstel, zoals het thans voorligt, voluit verde–
digbaar; dit mede in reactie op opmerkingen van de leden van de fracties
van D66 en Groen Links. Het kabinet is ervan overtuigd dat - gelet op de
hoofddoelstellingen van het beleid - ook de invoering van de voorstellen
die betrekking hebben op de uitkeringssystematiek, geen uitstel duldt.

De leden van de fracties van D66 hebben geen ernstige principiële
bezwaren tegen de voorgestelde wijziging van het arbeidsongeschikt–
heidscriterium. Ook met de voorstellen ten aanzien van het scholingsver–
eiste, de tijdelijkheid van de uitkering met periodieke herbeoordeling en
de stimuleringsmaatregel, kunnen deze leden in hoofdlijnen instemmen.
De meer toegespitste vragen van deze leden bij de genoemde onder–
delen van het wetsvoorstel, zullen in de navolgende hoofdstukken van
deze memorie van antwoord aan de orde komen.

De leden van de D66-fractie hebben daarentegen op dit moment wel
ernstige bezwaren tegen de voorgestelde ingrepen in hoogte en duur van
de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zij achten invoering van deze
maatregel op zeer korte termijn niet gewenst. Deze leden pleiten voor
uitstel ervan; in de visie van deze leden zou eerst een krachtig volume–
beleid zijn vruchten moeten kunnen afwerpen. Op 1 januari 1995 of 1 juli
1995 zou dan alsnog beoordeeld kunnen worden of invoerïng van de
nieuwe uitkeringssystematiek noodzakelijk is.

Zoals al aangegeven, deelt het kabinet deze visie niet. Om de
doelstelling van het kabinet te bereiken is meer nodig dan het ombuigen
van de trend. Een substantiële vermindering van het beroep op de
arbeidsongeschiktheidsregelingen is gewenst en noodzakelijk. In zijn
recent vastgestelde advies «Convergentie en de overlegeconomie» acht
ook de SER de situatie met betrekking tot arbeidsongeschiktheid nog
steeds zorgwekkend. De SER onderstreept unaniem de noodzaak om het
ingezette beleid op alle niveaus voort te zetten en waar mogelijk te inten–
siveren.

De leden van de D66-fractie vragen de regering beter te onderbouwen
waarom voor de WAO een opbouwstelsel «analoog aan de WW» te
rechtvaardigen is. Deze onderbouwing wordt gevraagd, aangezien deze
leden van mening waren dat de WW en WAO qua risico niet over één
kam geschoren mogen worden.

Van dit laatste is geen sprake. De in het wetsvoorstel vastgelegde
opbouwsystematiek is niet gelijk aan de WW-systematiek. Een wezenlijk
verschil is voorts dat een WW-uitkering altijd tijdelijk is, in tegenstelling
tot een WAO-uitkering (onverlet het verlaagde uitkeringsniveau in de
vervolgfase voor beneden-58-jarigen en de tijdelijke toekenning met de
daaraan gekoppelde periodieke herbeoordeling) die in beginsel kan
doorlopen tot het 65e levensjaar. Gegeven de noodzaak van ingrepen in
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de hoogte van de uitkeringen hebben de SER en vervolgens ook het
kabinet er voor gekozen, dat bij de beperking van de uitkeringsrechten
een zekere relatie wordt gelegd tussen de betaalde premie en de duur
(en daarmee met het arbeidsverleden) en vervolgens de hoogte van de
uitkering. Een dergelijke relatie wordt thans ook (alhoewel op uiteenlo–
pende wijze concreet ingevuld) in de WW en de AOW gelegd. In de
memorie van toelichting is uiteengezet waarom, met betrekking tot het
inbrengen van opbouwelementen in de WAO, vooralsnog gekozen is voor
een leeftijdscriterium. In het hoofdstuk over niveau en duur van de
uitkering (hoofdstuk 4) wordt hierop nog nader ingegaan.

Met de eerder beschreven argumentatie ten aanzien van de noodzake–
lijke invoering van het (integrale) wetsvoorstel, hebben wij tevens gerea–
geerd op veel opmerkingen van de leden van de Groen Links-fractie, op
het standpunt van de leden van de SGP-fractie dat het aantasten van
verworven rechten zo veel mogelijk vermeden zou moeten worden en op
de bezwaren van het lid van de fractie van de RPF tegen een aantasting
van duur en/of hoogte van bestaande uitkeringen.

Het kabinet onderschrijft de visie van de leden van de fractie van
Groen Links dat preventie, begeleiding en reïntegratie essentiële
elementen van de aanpak van de arbeidsongeschiktheidheidsproble–
matiek zijn. Het kabinet bestrijdt echter dat het onderhavige wetsvoorstel
- in samenhang met de wet TAV, de niet-wettelijke maatregelen
overeengekomen tijdens het Najaarsoverleg 1990, de wetsvoorstellen TZ
en Wijziging Arbowet en de voorgenomen wijziging van de OSV -
daaraan geen invulling zou geven. Het kabinet heeft de onderhavige
problematiek op geen enkel moment versmald tot louter een financieel
probleem.

De arbeidsongeschiktheidsproblematiek heeft - het zij hier nogmaals
herhaald - een sociale en een financieel-economische component. Het
ontkennen van deze laatste component impliceert - in de visie van het
kabinet - het vergroten van problemen in de (nabije) toekomst.

De leden van de Groen Links-fractie zijn van mening dat het onder–
havige wetsvoorstel, in combinatie met bestaande en nieuwe reïntegra–
tieregels en verandering van organisatie, volledig onuitvoerbaar is. De
nieuwe uitkeringssystematiek maakt, volgens deze leden, de WAO
ingewikkelder en impliceert de inzet van extra energie en mensen door
de uitvoeringsorganen, hetgeen ten koste gaat van preventie, begeleiding
en reïntegratie.

Het kabinet onderkent dat de vastelling van de uitkeringshoogte in de
WAO-vervolgfase geen vereenvoudiging is. Echter, met het huidige
gegevensbestand van de bedrijfsvereniging kan de vervolguitkering
probleemloos worden berekend (alle benodigde gegevens zijn immers
bekend). In samenhang met het wetsvoorstel TZ - met name de
invoering van de zogenaamde zes-wekenmaatregel, waardoor voor circa
90% van de ziektegevallen geen dagloon– en uitkeringsvaststelling meer
hoeft plaats te vinden - is er geen sprake van een taakverzwaring, eerder
een taakverlichting. Wij hebben van geen van de adviesorganen, die het
wetsvoorstel hebben getoetst op uitvoeringsaspecten, indicaties
gekregen die duiden op onuitvoerbaarheid. Dit betekent overigens
geenszins dat de uitvoering van het wetsvoorstel niet de volle aandacht
zal krijgen die het verdient. Deze aandacht zal er vooral moeten zijn, zo is
onze inschatting, voor de (her)beoordelingen aan de hand van het
nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium. Hierop wordt in § 5 nader
ingegaan.

De leden van de Groen Links-fractie gaan uitgebreid in op de inbreng
van de leden van de PvdA-fractie, resulterend in de vraag of het
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wetsvoorstel wordt ingetrokken. Het moge duidelijk zijn dat hiervan geen
sprake is.

Afgezien van het al gememoreerde punt betreffende het overgangs–
recht, geven de leden van de SGP-fractie steun aan het wetsvoorstel. De
leden van de fractie van de GPV onderschrijven de noodzaak van
krachtige maatregelen. Zij hebben zich echter verbaasd over de verwach–
tingen met betrekking tot het hanteren van maatregelen die de hoogte
van de uitkeringen raken. De concrete vragen die deze leden hieromtrent
hebben gesteld, worden in § 4 van deze memorie beantwoord.

Een belangrijk aantal elementen van de inbreng van het lid van de
RPF-fractie is hiervoor al aan de orde gesteld. Dit lid vraagt daarnaast
welke doelstelling de regering op de langere termijn heeft en of die
doelstelling te kwantificeren is. Hieraan verwante vragen worden gesteld
door de leden van de fracties van CDA en D66. De kwantitatieve
doelstelling die dit kabinet zich heeft gesteld, is - zoals eerder aange–
geven - een concretisering van het regeerakkoord. Het streefgetal van
758 000 uitkeringsjaren is derhalve niet willekeurig gekozen. Duidelijk is
dat het bereiken van deze doelstelling een forse inspanning van alle
betrokkenen vergt. Anderzijds is eveneens duidelijk dat dit aantal uitke–
ringsjaren nog steeds hoog genoemd moet worden. Het beleid gericht op
beheersing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kan dan ook in
onze ogen niet als afgerond worden beschouwd op het moment dat dit
niveau is bereikt. Een kwantificering van een doelstelling op langere
termijn is echter moeilijk. Het lijkt het kabinet ook weinig zinvol te specu–
leren over de vraag wanneer een evenwichtssituatie is bereikt. Een
dergelijke situatie kan in de regeerperiode van dit kabinet, ondanks de
forse inzet, hoe dan ook niet worden gehaald.

Bij het voorgaande dient overigens nog het volgende te worden
bedacht. In de toekomst komen ontwikkelingen op ons af als de
vergrijzing en ontgroening van de bevolking. De gevolgen daarvan in
termen van draagvlakversmalling en houdbaarheid van het stelsel zijn
uitgebreid beschreven in de Nota Sociale Zekerheid 1992 (Kamerstukken
II, 1991/92, 22322, nr. 2). Overigens zij ook nog gewezen op de interna–
tionale dimensie. Ondanks problemen met de vergelijkbaarheid van
statistieken kan worden vastgesteld dat Nederland met betrekking tot de
arbeidsongeschiktheidsregelingen in een uitzonderingspositie verkeert.

1.2. Samenhang met andere (aangekondigde) maatregelen.

1.2.1. De wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV) en het
wetsvoorstel Terugdringing Ziekteverzuim (TZ)

De leden van de CDA-fractie merken op dat met het voorliggende
wetsvoorstel, het wetsvoorstel TZ en de wet TAV een evenwichtige
bijdrage wordt gevraagd van werkgevers, werknemers en uitkeringsge–
rechtigden. Zij vragen zich af of het evenwicht dat in het pakket van
maatregelen zit, verstoord kan worden door de vertraging die is
opgetreden bij de indiening van het voorliggende wetsvoorstel en het
wetsvoorstel TZ. Ook de leden van de PvdA-fractie zien de samenhang
tussen de wet TAV, het wetsvoorstel TZ en het voorliggende wetsvoorstel
en betreuren het, evenals de leden van de fracties van de VVD, D66,
GPV en RPF, dat de wetsvoorstellen TZ en wijziging Arbowet nog niet
waren ingediend. Het kabinet benadrukt dat er alles aan is gedaan om de
wetsvoorstellen TZ en wijziging Arbowet zo spoedig mogelijk bij de
Tweede Kamer in te dienen, maar vraagt er begrip voor dat het
verwerken van het advies van de Raad van State (ontvangen op 3
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september jl.) en het bevorderen van een goede afstemming tussen de
wetsvoorstellen TZ en wijziging Arbowet toch de nodige tijd heeft
gekost. De wetsvoorstellen TZ en wijziging Arbowet zijn inmiddels op 5
november jl. bij de Tweede Kamer ingediend.

De leden van de PvdA-fractie herinneren het kabinet aan de afspraak
die het met de Kamer heeft gemaakt over de verdere uitbouw van het
bonus/malussysteem (BMS). Zij doelen hiermee op de verhoging van de
geldelijke bijdrage van het BMS en nemen aan dat de regering, gezien de
toezeggingen aan de Kamer, hiertoe reeds voorbereidingen heeft
getroffen.

Naar de mening van het kabinet is er een duidelijke samenhang tussen
de in het voorliggende wetsvoorstel neergelegde maatregelen en de
verhoging van de geldelijke bijdrage van (maximaal) zes maanden salaris
naar (maximaal) 12 maanden salaris. Deze verhoging dient dus plaats te
vinden met ingang van de datum van inwerkingtreding van het voorlig–
gende wetsvoorstel. Effectuering geschiedt bij Koninklijk Besluit. Het
spreekt voor zich dat het concept-besluit tijdig aan de Koningin zal
worden aangeboden.

Ook de leden van de CDA-fractie maken een aantal opmerkingen over
de verhoging van de geldelijke bijdrage. Bij deze leden staat voorop dat
er geen sprake kan zijn van een combinatie van een verscherpte malus
en een verplichte quoteringsbepaling in de WAGW. Bovendien willen
deze leden allereerst de evaluatie van het BMS afwachten alvorens ook
maar te spreken over het al dan niet succesvol zijn van de in gang
gezette en nog te ontwikkelen maatregelen, die ten doel hebben de
arbeidsmarktkansen van gedeeltelijk arbeidsgeschikten te bevorderen.

Deze leden kunnen zich voorstellen dat een evaluatie zal plaatsvinden
voordat de tweede tranche van het BMS zal worden ingevoerd.

Het kabinet heeft zoals gezegd reeds besloten om de geldelijke
bijdrage te verhogen bij inwerkingtreding van het voorliggende
wetsvoorstel. De overwegingen die daartoe hebben geleid gelden nog
steeds en daarom acht het kabinet hiervoor niet eerst een evaluatie van
het BMS noodzakelijk. Overigens delen wij de mening van de leden van
de CDA-fractie dat een combinatie van een verscherpte malus en een
verplichte quotering thans niet aan de orde is.

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de leden van de
fractie van D66 merken wij op dat zolang de effecten van het BMS nog
niet bekend zijn, er geen aanleiding is om een differentiatie van de
WAO-premie te overwegen. Zoals bekend heeft het kabinet destijds de
keuze gemaakt voor het BMS, dat materieel uitwerkt als een vorm van
premiedifferentiatie in de AAW, in plaats van premiedifferentiatie in de
WAO.

Met betrekking tot de regeling inzake het inleveren van vakantiedagen
- de leden van de D66-fractie stellen ook hierover een vraag - zijn nog
nauwelijks concrete uitspraken te doen. Cao-afspraken tot nu toe
bevatten weinig arbeidsvoorwaardelijke stimulansen; wel is in CAO's de
mogelijkheid opengehouden dat op een later tijdstip alsnog over de
inlevering van vakantiedagen afspraken worden gemaakt.
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1.2.2. Het wetsvoorstel wijziging Organisatiewet Sociale Verzekering
(OSV)

De leden van de PvdA–, CDA–, VVD–, D66- en GPV-fractie vragen inaar
de voortgang van de aanpassing van de OSV.

Het kabinet is thans met de voorbereiding van een aanpassing van de
OSV, waarmee wordt beoogd een beperkt aantal ernstige knelpunten op
te lossen, in een vergevorderd stadium.

Op de vraag van de leden van de VVD-fractie naar de relatie van de
aanpassing van de OSV met de parlementaire enquete-commissie merkt
het kabinet op dat de bevindingen van de parlementaire
enquête-commissie kunnen worden betrokken bij een meer diepgaande
discussie over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid
en sociale partners.

De leden van de PvdA-fractie, de VVD-fractie en de D66-fractie vragen
in het bijzonder naar de uitwerking van de sociaal-medische begeleiding
Wij wijzen er op dat het kabinetsstandpunt van 1 juni 1992 zijn vertaling
heeft gekregen in de wetsvoorstellen TZ en Wijziging Arbowet. Op deze
plaats mogen wij volstaan met een verwijzing naar de memories van
toelichting op deze wetsvoorstellen, waarin uitgebreid op de materie
wordt ingegaan.

Met betrekking tot een expliciete vraag van de leden van de
VVD-fractie over de relatie tussen het kabinetsstandpunt
sociaal-medische begeleiding en het synthese-model wijst het kabinet
erop dat de term synthese-model betrekking heeft op de situatie dat de
taken van de GMD en de bedrijfsverenigingen zijn samengevoegd
waardoor de bedrijfsvereniging volledig verantwoordelijk wordt voor de
uitvoering van de AAW/WAO. Bij de wetsvoorstellen TZ en Wijziging
Arbowet is overigens reeds aangegeven dat er in de toekomst geen
sprake zal zijn van een volledige geïntegreerde gevalsbehandeling.
Immers, voor de eerste zes/drie weken ziekteverzuim is voor wat betreft
de controle de werkgever de eerstverantwoordelijke.

Met het bovenstaande meent het kabinet tegelijkertijd te zijn ingegaan
op de opmerking van de leden van de D66-fractie over de ontwikkeling
van het synthese-model in de praktijk.

In het kader van de aanpassing van de OSV zullen ook, zoals de leden
van de D66-fractie terecht veronderstellen, onderwerpen als intercolle–
giale toetsing, «second opinion» en het beoordelings– en arbeidsbemid–
delingstraject bij arbeidsongeschiktheid de revue passeren.

1.2.3. Afspraken uit het najaarsoverleg

Zowel de leden van de fracties van de PvdA, het GPV als het lid van de
RPF-fractie hebben de vraag gesteld hoe het staat met het naleven van
de afspraken uit het najaarsoverleg van 2 oktober 1990.

Tijdens het najaarsoverleg zijn afspraken tussen sociale partners en
overheid gemaakt over preventie, intensivering van de gevalsbehandeling
en invoering en verbetering van reïntegratie-instrumenten om het ziekte–
verzuim en het aantal arbeidsongeschikten terug te dringen. De maatre–
gelen die tot wetgeving noopten, zijn opgenomen in de wet TAV. Over de
niet-wettelijke maatregelen uit het najaarsoverleg heeft de Sociale
Verzekeringsraad (SVr) c.q. zijn Toezichtkamer drie voortgangsrappor–
tages uitgebracht, waaruit telkens de stand van zaken kan worden
opgemaakt.
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Na een zorgelijke start is de laatste rapportage ten aanzien van de
uitvoering door uitvoeringsorganen hoopvol.

De Toezichtkamer rapporteert vooral over de maatregelen die in de
gemeenschappelijke verklaring van het najaarsakkoord onder het
hoofdstuk «Intensivering gevalsbehandeling» staan gerangschikt,
aangezien deze met name betrekking hebben op de uitvoering van de
sociale verzekeringen. Bij brief van 18 augustus 1992 is de derde
rapportage aangeboden. De vierde rapportage wordt verwacht in januari
1994.

De leden van de fractie van D66 hebben gevraagd in hoeverre de
mogelijkheden om arbeidsplaatsen aan te passen in verband met een
handicap, worden ingezet in het kader van het terugdringen van het
beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Reeds in het kader van
het najaarsoverleg tussen het kabinet en de Stichting van de Arbeid in
1990 is afgesproken dat de uitvoeringsorganisatie zal streven naar het
toekennen van werkvoorzieningen binnen drie maanden. Zowel GMD als
bedrijfsverenigingen hebben de interne procedure bij werkvoorzieningen
veranderd om de afhandeling te bespoedigen. Niettemin wordt de
termijn van drie maanden in de praktijk vaak niet gehaald, zoals blijkt uit
de evaluatie van de afspraken uit het Najaarsoverleg door de Toezicht–
kamer.

In de memorie van toelichting bij de begroting voor 1993 van het
Ministerie van SZW is toegezegd dat bestaande knelpunten in de
verstrekking van werkvoorzieningen zullen worden aangepakt in het kader
van de herstructurering van de verstrekking van voorzieningen aan
gehandicapten (Wet voorzieningen gehandicapten, Tweede Kamer,
1992-1993, 22815 nr. 2 en 3). De lange behandelingsduur zal in dit
kader zeker aandacht krijgen.

Over de uitvoering van de afspraken uit het najaarsoverleg met
betrekking tot preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kan
nog weinig worden gezegd. Te denken valt hierbij aan de maatregelen
aangaande verbetering van de kwaliteit van de arbeid, invoering van
bedrijfsgezondheidszorg en een structureel preventiebeleid met ziektere–
gistratie en begeleiding.

Aangezien de implementatie van deze maatregelen primair de verant–
woordelijkheid is van sociale partners op zowel bedrijfs– als bedrijfstaks–
niveau is het voor het kabinet niet mogelijk op dit moment de stand van
zaken op dit punt weer te geven. Enige indicatie kan worden verkregen
uit het tussentijds verslag van de stand van zaken in CAO's aangaande
terugdringing ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid dat de Dienst
Collectieve Arbeidsvoorwaarden van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft opgesteld. Dit verslag zal binnenkort aan uw
Kamer aangeboden. De voornaamste conclusie uit dit overzicht is dat de
afspraken nog teveel in intentieverklaringen blijven steken. Wat betreft
de vraag die de leden van de fractie van D66 hebben gesteld over het
creëren van arbeidsplaatsen «in de luwte» geldt hetzelfde. Afspraken in
CAO's over aanpassing van werkplekken en reïntegratie van werknemers
hebben bijna uitsluitend een intentioneel karakter.

In het kader van het najaarsoverleg is ook afgesproken om de ontslag–
richtlijn met betrekking tot arbeidsongeschikte werknemers aan te
passen. De werknemers in de zin van de WAGW, dan wel werknemers
ten aanzien van wie de werkgever «ziekte of gebreken» als ontslaggrond
aanvoert, genieten een bijzondere bescherming. In de praktijk gaat het in
het merendeel van de gevallen om werknemers, van wie de termijn (twee
jaar) van het ontslagverbod wegens ziekte is verstreken. Daarnaast gaat
het om werknemers, bij wie sprake is van ongeschiktheid voor eigen
functie ten gevolge van regelmatig ziekteverzuim.
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Het delegatiebesluit op basis van artikel 6 BBA is zo aangepast dat de
werkgever bij een ontslagaanvraag voor een arbeidsongeschikte
werknemer dient aan te tonen dat hij betrokkene geen passende functie
kan bieden.

De leden van de fractie van de PvdA vragen naar de ervaringen met
deze nieuwe ontslagbescherming.

Sinds begin 1991 houdt het ministerie een registratie van ontslagzaken
bij, uitgesplitst naar ontslaggronden. Uit deze registratie blijkt dat het
aantal ontslagaanvragen bij arbeidsongeschiktheid tijdens het tweede
kwartaal van 1992 met 14% is gedaald ten opzichte van het eerste
kwartaal. Dit kan betekenen dat een ontslagaanvraag voor een arbeids–
ongeschikte werknemer minder vanzelfsprekend wordt. De werkgever zal
mede onder invloed van de geldelijke bijdrage van het bonus/malus–
systeem beter naar een functie binnen het bedrijf zoeken alvorens tot het
vragen van een ontslagvergunning over te gaan.

Ook is in het laatste kwartaal van 1992 het aantal weigeringen van
ontslagvergunningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten licht gestegen.

1.2.4. Wet arbeidgehandicapte werknemers

De leden van de fractie van het CDA hebben de relatie tussen de
verscherpte malus-regeling en quotering in het kader van de WAGW aan
de orde gesteld. In § 1.2.1 is hierop reeds ingegaan. Wel wijzen wij er in
het algemeen nog op, dat de malus en de geldelijke regeling in het kader
van de WAGW een geheel verschillend aangrijpingspunt hebben. Er is
daarbij geen sprake van dubbel betalen voor hetzelfde feit. Een
werkgever kan bijvoorbeeld meer dan genoeg WAGW-werknemers in
dienst hebben en toch tevens een hoge uitstoot van werknemers naar de
arbeidsongeschiktheidsregelingen kennen. Van een WAGW-bijdrage (als
deze zou zijn ingevoerd) kan dan geen sprake zijn, van malusbetaling wel.
Het bovenstaande laat onverlet dat, zoals reeds werd aangekondigd in de
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel TAV, bij de eventuele
toekomstige vormgeving van de geldelijke regeling in het kader van de
WAGW rekening gehouden zou moeten worden met andere financiële
prikkels die de werkgever in het kader van het volumebeleid kan onder–
vinden.

Door de fracties van CDA, PvdA, D66, GPV en SGP zijn vragen gesteld
over de criteria voor het toepassen van quotering in het kader van de
WAGW. Mocht uit feitelijke ontwikkelingen in de bedrijfstakken en de
werkloosheidsontwikkeling van gehandicapten blijken dat het voorge–
nomen beleid onvoldoende succes heeft, dan rest het kabinet geen
andere mogelijkheid dan de quoteringsbepaling van de WAGW in
werking te doen treden. Zoals ook elders wordt opgemerkt, overweegt
het kabinet op dit moment geen quotering. Het ingezette beleid moet de
kans krijgen zijn waarde te bewijzen en het zou strijdig zijn met het
karakter van «laatste middel» om nu tot quotering over te gaan.

Een nauwkeuriger criterium in de vorm van een gerealiseerd
percentage gehandicapte werknemers in een bedrijfstak, zoals de leden
van de fractie van de PvdA suggereren, strookt niet met de quotumre–
geling zoals die in de WAGW is vormgegeven. Artikel 2 van de WAGW
bevat het ijkpunt: de verplichting van sociale partners en individuele
werkgevers om gelijke kansen voor gehandicapten op de arbeidsmarkt te
bevorderen. Reeds deze formulering maakt duidelijk dat het gaat om
concrete resultaten, maar bezien in het licht van de arbeidsmarktsituatie.
De resultaten die met het volumebeleid worden behaald moeten in de
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visie van het kabinet kunnen meewegen bij het beoordelen van de resul–
taten in het kader van de WAGW. Voor de stelling zoals die door het lid
van de RPF-fractie naar voren is gebracht, dat het wetsvoorstel verstrek–
kender van aard is dan de WAGW, ziet het kabinet geen grond. Nog
sterker dan bij de vergelijking tussen de quotumregeling en het bonus/
malussysteem geldt hier dat er sprake is van een verschillend aangrij–
pingspunt. De wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium en de
aanpassing van het uitkeringsregime laten zich moeilijk vergelijken met
de quotumregeling in de WAGW, hoezeer ook het uiteindelijke doel
verwant is.

Door de leden van de fractie van D66 is gevraagd waarom in de
adviesaanvrage aan de SER van februari 1991 een vraag over de
mogelijkheden van een uniform quotumpercentage van 5 was
opgenomen. Deze vraag is gesteld in een context waar het ging om het
bevorderen van de doelstelling van de WAGW met instrumenten die op
voldoende draagvlak zouden kunnen rekenen en tevens zo eenvoudig
mogelijk uitvoerbaar zijn. In dat kader zou verondersteld kunnen worden
dat uniforme quotering, waarbij alle sectoren met dezelfde norm worden
geconfronteerd, wellicht een breder draagvlak creëert dan een quotering
die is gedifferentieerd naar sector. De SER is in het advies niet op dit
punt ingegaan.

Deze leden vragen voorts welke andere mogelijkheden het kabinet ziet
om werkgevers meer te committeren aan het uitgangspunt van artikel 2
WAGW, i.c. de verplichting voor de sociale partners en individuele
werkgevers om gelijke kansen van gehandicapte en niet gehandicapte
werknemers te bevorderen, nu uit een onderzoek van de FNV blijkt dat
werkgevers vaak niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn
om werkgevers tegemoet te komen die een gehandicapte werknemer in
dienst willen nemen. Het kabinet wijst er op dat deze uitkomst toch in de
eerste plaats gezien moet worden als een signaal dat werkgevers vaak
nog onvoldoende alert zijn op de kwaliteiten die gedeeltelijk arbeidsge–
schikten en gehandicapten te bieden hebben. Artikel 2 van de WAGW
verplicht werkgevers juist om zich in te spannen om wel gebruik te
maken van die kwaliteiten. Van de uitvoeringsorganen mag verwacht
worden dat men een goed voorlichtingsbeleid voert met betrekking tot
reïntegratie-instrumenten, zoals bijvoorbeeld de bonus van de bonus/
malus-regeling. Van de uitvoeringsorganisatie verwacht het kabinet
medio volgend jaar gegevens over het percentage WAGW-werknemers
in de verschillende sectoren. Aan achterblijvende sectoren zal gevraagd
worden concrete plannen te maken om meer werkzoekenden met een
handicap in dienst te nemen.

Aan de suggestie van de leden van de fractie van D66 om, in het kader
van de verplichte administratie die werkgevers moeten bijhouden van
WAGW-werknemers, te komen tot een rapportageverplichting, wordt in
zoverre tegemoetgekomen dat tot de verplichte WAGW-administratie
ook het percentage gehandicapte werknemers zal behoren. Weliswaar
bestaat er geen verplichting om dit cijfer te publiceren, maar wel kunnen
ondernemingsraden verlangen dat de werkgever informatie verstrekt over
de resultaten van het WAGW-beleid. Uiteraard gaat het hierbij niet over
tot personen herleidbare gegevens. Het kabinet verwacht overigens dat
grotere werkgevers, zoals ook nu wel gebeurt, deze cijfers in het sociaal
jaarverslag zullen opnemen. In dit verband is door deze leden ook
gevraagd in hoeverre er mogelijkheden zijn om tegen discriminatie
wegens een handicap op te komen. Onder verwijzing naar hetgeen
hierover in het kader van de Wet gelijke behandeling is opgemerkt
(Kamerstukken II, 1991/92, 22014, nr. 10) wijst het kabinet er op dat het
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uitgangspunt van de WAGW is dat er een voorkeursbeleid dient plaats te
vinden. Dat gaat verder dan een verbod van discriminatie. Een voorkeurs–
beleid is in bepaalde mate verantwoord als het er om gaat een struc–
turele achterstand in te lopen.

In die zin is er reeds sprake van een aanpak analoog aan de Wet
Bevordering Arbeidskansen voor Allochtonen (WBAA), dit in antwoord
op een vraag van de leden van deze fractie. De WAGW bevat echter
daarenboven ook instrumenten die specifiek zijn gericht op mensen met
een handicap.

Over de eerdergenoemde registratieplicht merkt het kabinet voorts op
dat de totstandkoming van de amvb waarin deze reeds bestaande wette–
lijke verplichting wordt geëffectueerd, vertraging heeft ondervonden. Bij
de totstandkoming van de Wet Persoonsregistraties zijn geen bijzondere
problemen voorzien met de registratie van individuele
WAGW-werknemers. Het doorvoeren van de registratieverplichting
vereiste echter advisering door de Registratiekamer. Door de hiermee
gemoeide vertraging zal de betreffende amvb niet meer dit jaar in
werking kunnen treden, maar begin volgend jaar. Voor de uitvoering van
de registratieplicht zelf heeft dit overigens nauwelijks consequenties en
het kabinet heeft dan ook gemeend optimale zorgvuldigheid inzake de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een kwetsbare groep
werknemers te moeten laten prevaleren.

1.3. Samenhang met aanvullende verzekeringen

Het vraagstuk van aanvullende particuliere verzekeringen krijgt veel
aandacht van de leden van verschillende fracties. Deze aandacht ligt ook
zeer voor de hand, gelet op de uit het wetsvoorstel voortvloeiende gewij–
zigde collectieve c.q. particuliere verantwoordelijkheidsverdeling. In § 1.1
van deze memorie van antwoord hebben wij al aangegeven dat deze
gewijzigde verantwoordelijkheidsverdeling geen doel op zich is geweest
bij de besluitvorming. De doelstellingen zijn primair het oplossen van de
sociale en financieel-economische problemen gerelateerd aan ziekte–
verzuim en arbeidsongeschiktheid. Een gewijzigde verantwoordelijkheids–
verdeling heeft hierbij een ondersteunende, versterkende functie.

De leden van de fracties van CDA, PvdA, VVD en D66 tonen allen
belangstelling voor de visie van het kabinet ten aanzien van de vraag
waar de verantwoordelijkheid van de overheid eindigt en de particuliere
verantwoordelijkheid begint. Het kabinet is van mening dat ook met de
gewijzigde WAO voldoende invulling wordt gegeven aan de collectieve
verantwoordelijkheid op het gebied van inkomensbescherming bij
arbeidsongeschiktheid.

In de Strategische Verkenningen van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid is aangegeven dat wat betreft de andere verdeling
van verantwoordelijkheden op het terrein van de sociale zekerheid,
gedacht wordt aan een stelsel waarbij de overheid een sturende verant–
woordelijkheid behoudt ten aanzien van de basisvoorzieningen. Twee
aspecten spelen hierbij een rol. In de eerste plaats de bescherming van
het sociaal minimum als vloer in iedere inkomensvervangende regeling,
bij onvoorzienbare en voorzienbare calamiteiten. Bij onvoorzienbare
inkomensterugval ten gevolge van werkloosheid en arbeidsonge–
schiktheid wordt uitgegaan van de garantie van een zekere inkomenscon–
tinuïteit gedurende een bepaalde periode.

Na invoering van het voorliggende wetsvoorstel biedt de WAO
gedurende minimaal één jaar en maximaal 7 jaar een inkomensbe–
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scherming van 70% van het (gemaximeerde) dagloon. Na deze fase biedt
de WAO een bescherming die afhankelijk is van leeftijd en laatste
inkomen, met als bodem het AAW-niveau. Het kabinet ziet geen verant–
woordelijkheid voor de overheid om sturend op te treden bij particuliere
aanvullingen. Het al dan niet aanvullend verzekeren is een verantwoorde–
lijkheid voor de particuliere sector. De reguliere voorwaarden van de
Pensioen– en Spaarfondsenwet (PSw) en de Wet Toezicht Verzekerings–
bedrijf (WW) zijn hierop van toepassing.

Van de kant van particuliere verzekeraars zijn inmiddels initiatieven
genomen. Dit heeft onder meer geleid tot een nota van de Nederlandse
Vereniging van Ongevallen– en Ziekteverzekeraars NVOZ: Op weg naar
een verzekerde toekomst, het WAO-gat gerepareerd (Den Haag, maart
1992). De leden van de fracties van VVD en D66 hebben een reactie van
het kabinet hierop gevraagd; ook de leden van de CDA-fractie vragen
een reactie op publikaties van particuliere verzekeraars.

Het kabinet begrijpt uit de NVOZ-nota dat de particuliere verzekerings–
maatschappijen streven naar een voor collectiviteiten breed toegankelijke
aanvullende verzekering. Deze aanvullingen (tot 70% van het gemaxi–
meerde dagloon) kunnen zowel betrekking hebben op het ZW-jaar als op
de WAO. De verzekeraars geven aan dat zij zich in beginsel niet actief op
het terrein van de eerste zes weken ziekteverzuim zullen begeven. Op
verzoek kan wel onder bepaalde voorwaarden een dekking hiervoor
worden gegeven. Een voorwaarde hierbij is dat altijd een zeker eigen
risico zal gelden. De aanvullingen op de WAO kunnen gelden voor indivi–
duele verzekeringnemers en collectiviteiten (werkgevers c.q.
bedrijvenj.Van een «collectiviteit» is ook sprake als een werkgever met
niet meer dan één werknemer zich meldt. Individuele verzekeringnemers
zullen worden beoordeeld op hun risico. Bij collectiviteiten wordt
gestreefd naar een volledige toegankelijkheid. In een persbericht van 5
november 1992 schrijven de verzekeraars dat zij het in beginsel mogelijk
achten een volledige toegankelijkheid te garanderen voor alle
werknemers behorend tot een collectiviteit. Dit betekent in de
benadering van de verzekeraars, dat ook werknemers met een slechtere
gezondheid en een verhoogd risico bij collectieve contracten kunnen
worden verzekerd. Bij de verzekeringsmaatschappijen wordt bestudeerd
wat de mogelijkheden zijn voor verzekering van werknemers die een
beroep doen op de ZW. Men verwacht nog in 1992 een oplossing voor
dit zogeheten inloopprobleem. In de NVOZ-nota van maart 1992 worden
als voorwaarden voor deze contracten met collectiviteiten genoemd dat
alle werknemers bij een werkgever deelnemen aan het contract, dat een
aanstellingskeuring heeft plaatsgevonden bij de indiensttreding en dat de
werknemers een vast dienstverband hebben. De premies zullen
verschillen per onderneming, waarbij wordt gelet op factoren als
leeftijdsopbouw, de gezondheidstoestand van de werknemers, de
bedrijfstak en de beroepen van de werknemers binnen het bedrijf. De
verzekeraars zijn, vanwege de problemen bij de praktische uitvoer–
baarheid, geen voorstander van het invoeren van een onderscheid tussen
sociaal risico en beroepsrisico.

Zoals aangegeven, ziet het kabinet geen rol voor de overheid
weggelegd bij de sturing van dit deel van de particuliere markt. Het past
niet in die lijn om uitgebreid te reageren op de voornemens van particu–
liere verzekeraars. Overigens lijkt elke reactie hierop enigszins voorbarig,
zolang er geen zicht is op de concrete verzekeringspolissen die indivi–
duele verzekeringsmaatschappijen aanbieden. Een enkele opmerking
willen wij hier desondanks toch plaatsen.
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In de NVOZ-lijn komt nadrukkelijk naar voren dat bij de verzekerings–
polissen sprake zal zijn van financiële prikkels die een preventie– en
reïntegratiegericht effect kunnen hebben. Waar deze prikkels terecht–
komen, bij de werkgever en/of de werknemer zal dan afhankelijk zijn van
(collectieve) onderhandelingen. Het achterwege laten van een onder–
scheid tussen sociaal en beroepsrisico is in lijn met de door het kabinet
gehanteerde uitgangspunten bij het beleid dat heeft geleid tot het onder–
havige wetsvoorstel. Wat betreft het vraagstuk van aanstellingskeuringen
ten slotte, wordt hier verwezen naar § 2.2, werving en selectie.
Uitgangspunt van het kabinet is dat voorkomen dient te worden dat de
aanstellingskeuring voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor
dit instrument geschikt is, te weten het beoordelen van de medische
geschiktheid voor de functie aan de hand van tevoren opgestelde
functie-eisen. De aanstellingskeuring is niet geschikt voor het voorspellen
van toekomstig ziekteverzuim en toekomstige arbeidsongeschiktheid en
zou dan ook niet met dat oogmerk moeten worden gehanteerd.

De leden van de CDA-fractie vragen hoe het kabinet de positie van
chronische patiënten in het kader van aanvullende verzekeringen ziet.
Ten aanzien van deze groep gelden, in de visie van het kabinet, dezelfde
algemene uitgangspunten als eerder aangegeven. Uit de publikaties van
de NVOZ begrijpt het kabinet dat werknemers met een chronische
aandoening gelijk worden behandeld als de overige werknemers binnen
hetzelfde bedrijf.

De leden van de PvdA-fractie onderschrijven een zekere mate van
decollectivering, waardoor meer ruimte ontstaat voor particuliere verze–
keringsvormen die naar vorm en premie gedifferentieerd zullen zijn.

De invoering van een opbouwsysteem vormt in dit kader een middel
om tot een andere verantwoordelijkheidsverdeling te komen, met de
daaruit voortvloeiende kostenprikkels, en niet een weg tot een verlaging
van de uitkeringsniveaus zonder meer. Deze leden laten blijken grote
twijfels te hebben of er in het verleden wel enige feitelijke correlatie is
geweest tussen de sytematische verlaging van het netto-uitkeringsniveau
en de toestroom naar de WAO. Als blijk van het tegendeel verzoeken zij
de regering een schematisch overzicht te verstrekken, waarin enerzijds
voor ieder jaar van 1978 tot en met 1991 is aangegeven wat de netto–
WAO-uitkering is als percentage van het (netto) laatstverdiende loon
voor een modale werknemer, indien die werknemer arbeidsongeschikt is
geworden op 1 januari 1978 (oud geval), resp. op 1 januari van desbe–
treffende daaropvolgende jaren, en anderzijds voor de bedoelde jaren de
toestroom naar de WAO is aangegeven.

Hoewel het kabinet vraagtekens plaatst bij de illustratieve waarde van
de vergelijking heeft het de gevraagde berekeningen doorgevoerd. Deze
zijn weergegeven in bijlage 1. Daarbij zijn bruto-verhoudingen gehan–
teerd. De reden hiervoor is dat deze reeds vrij intensieve bewerking
redelijk representatief is voor de ontwikkeling in de tijd van de netto–
verhoudingen. Alleen voor de jaren 1978 en 1979 mag dit niet worden
beweerd, omdat tot 1980 op lonen en sociale uitkeringen niet dezelfde
premies werden ingehouden. Blijkens Bestek '81 (Kamerstukken II,
1977/78, 15 081, nr. 2, pag. 175) was hiermee een verschil van 3,5%
aan premie-inhoudingen gemoeid. Bij de uniformering van het premie–
traject in 1980 werden de effecten hiervan overigens gedeeltelijk gecom–
penseerd door de zogenaamde WAM-toeslag, die vervolgens in 1983 (in
twee halfjaarlijkse stappen) is afgebouwd. Van een lichte afwijking
tussen bruto– en netto-ontwikkelingen is verder sprake in de jaren 1989
en 1990 vanwege verhogingen van het kostenforfait voor inactieven en
in 1992 voor actieven.

Naar de mening van het kabinet kan de tabel noch voor een beves–
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tiging noch voor een ontkrachting dienen van de stelling dat er een
correlatie tussen uitkeringsniveau en WAO-toetreding bestaat. Daartoe
zou het tenminste noodzakelijk en mogelijk moeten zijn de invloed van
allerlei andere variabelen te elimineren, zoals de ontwikkeling van de
omvang en samenstelling van de beroepsbevolking, de economische
omstandigheden en de ontwikkelingen met betrekking tot alternatieve
uitkeringsregelingen. Dit laatste is eveneens bepalend voor een antwoord
op vragen van de leden van de fractie van het GPV met betrekking tot de
volume-effecten van een aantal prijsmaatregelen in de jaren '80.

De leden van de PvdA-fractie achten het wenselijk dat de wetgever
zich de vraag stelt of de toegankelijkheid van de aanvullende arbeidson–
geschiktheidsverzekering voldoende gewaarborgd is.

In de visie van deze leden kan de toegang tot de aanvullende verze–
kering niet geheel aan de vrije markt worden overgelaten. De leden van
de fractie van de PvdA vragen of het denkbaar is een voorziening te
treffen in de vorm van een acceptatieplicht zoals die in de ziektekosten–
sfeer wel wordt gehanteerd.

De afweging van het kabinet heeft op deze punten tot een andere
conclusie geleid dan die van de leden van de PvdA-fractie. Het kabinet
voelt dan ook niet voor een voorziening in de vorm van een acceptatie–
plicht. In feite zou hiermee de decollectivering die het gevolg is van het
ingediende wetsvoorstel, weer worden weggenomen. Het kabinet acht
een acceptatieplicht in de ziektekostensfeer niet goed vergelijkbaar met
de particuliere WAO-aanvullingen. In de ziektekostensfeer was immers
de vraag aan de orde hoe vermeden kon worden dat ingezetenen volledig
onverzekerd zouden zijn. In de sfeer van arbeidsongeschiktheid is deze
vraag niet aan de orde. In de visie van het kabinet moet vermeden
worden dat de aanspraken die voortvloeiden uit de huidige WAO volledig
in stand worden gehouden door het creëren van een ingewikkeld stelsel
van bepalingen met betrekking tot particuliere verzekeringen. Dit zou de
facto kunnen leiden tot een aanmerkelijke complicering van de wetgeving
zonder substantiële materiële wijziging van aanspraken.

De gedachten van de leden van de PvdA-fractie gaan ook uit naar een
grotere betrokkenheid van (de collectiviteit van) bedrijfsverenigingen bij
de aanvullende verzekering. Voorts stellen deze leden nog de vraag of de
door hen gewenste toegankelijkheid kan worden bereikt door het openen
van de mogelijkheid van een vrijwillige aanvullende verzekering in de
WAO voor werknemers en bedrijven. In het wetsvoorstel TZ heeft het
kabinet gekozen voor het schrappen van artikel 57 ZW. Artikel 57 biedt
thans de mogelijkheid van een (vrijwillige dan wel door het bestuur van
de bedrijfsvereniging verplicht opgelegde) aanvullende verzekering, niet
alleen gedurende het ZW-jaar, maar ook bovenop de WAO-uitkering
(verlengde ziekengeldregelingen). Met het schrappen van artikel 57 ZW
wordt de mogelijkheid tot het herverzekeren van aanvullingen op de ZW
en de WAO via de ziekengeldkassen van bedrijfsverenigingen geblok–
keerd. Het kabinet streeft juist naar een strikte beperking van de rol van
de bedrijfsverenigingen tot de uitvoering van de wettelijke verzekeringen.
Het is wel denkbaar dat aanvullende verzekeringsovereenkomsten
worden aangegaan door speciaal daartoe (eventueel door bedrijfsvereni–
gingen) opgerichte rechtspersonen (naamloze vennootschappen of
onderlinge waarborgmaatschappijen). Uiteraard moet door deze rechts–
personen worden voldaan aan de WTV, die regels stelt met betrekking
tot het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf.

De discussie over aanvullende verzekeringen roept bij de leden van de
PvdA-fractie de vraag op of de invoering van het nieuwe WAO-uitke–
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ringssysteem een wachtperiode vergt, waarin het bedrijfsleven de
gelegenheid krijgt de aanvullende verzekering te realiseren. Zij geven de
regering in overweging een wachtperiode van minimaal één jaar te
hanteren. Eerder in deze memorie van antwoord hebben wij al aange–
geven dat uitstel van invoering van (enige onderdelen van) het
wetvoorstel ongewenst is. Een wachtperiode van een jaar zou betekenen
dat de allereerste effecten van de invoering van het nieuwe uitkerings–
systeem pas twee jaar na datum van inwerkingtreding van het
wetsvoorstel zichtbaar kunnen worden. Dit zou te zeer afbreuk doen aan
de inzet van het kabinet gericht op het terugdringen van het beroep op
de arbeidsongeschiktheidsregelingen.

De leden van de fractie van Groen Links hebben met verbazing kennis
genomen van de gedachten van de leden van de PvdA-fractie met
betrekking tot de aanvullende verzekering. Zij merken daarbij op dat,
waar aan de ene kant wetgeving in het leven wordt geroepen teneinde de
collectieve lastendruk omlaag te brengen, aan de andere kant identieke
regelingen ontstaan, waarvan de premies niet tot de collectieve
lastendruk worden gerekend. Per saldo verandert er voor de samenleving
niets, alleen boekhoudkundig treedt een effect op. Deze leden vragen
zich af of de discussie met betrekking tot de collectieve lastendruk
hiermee geen bizarre vormen begint aan te nemen.

Het kabinet kan bovenstaande redenering als zodanig niet onder–
schrijven. Zonder in te gaan op de concrete vormgeving van eventuele
aanvullingen merkt het kabinet in algemene zin op dat indien de
aanvulling op de WAO middels een wettelijk kader wordt voorge–
schreven, de uit deze aanvullende verzekeringen voortvloeiende
premiedruk in de bestaande definitie tot de collectieve lastendruk blijft
behoren. In deze situatie verandert er per saldo inderdaad niets en
zouden de voorstellen alleen tot meer (ingewikkelde) regelgeving leiden.
Als echter de aanvullende verzekering geheel voor rekening en verant–
woordelijkheid en verantwoordelijkheid van marktpartijen zou worden
gelaten, kan naar de mening van het kabinet niet gesproken worden van
een louter boekhoudkundige operatie. Ten eerste worden baten en lasten
meer met elkaar in verband gebracht. Hiervan kan een stimulans uitgaan
tot een meer efficiënte uitvoering en tot sobere aanvullende
voorwaarden. Ten tweede zou een dergelijk systeem ook maatschappelijk
gezien een grote verandering betekenen indien het gaat om de vraag
welk deel de overheid tot zijn taakveld - en dus verantwoordelijkheid -
rekent. Voor die aanvullingen, waarvoor de overheid geen verantwoorde–
lijkheid draagt, lijkt uitzondering van de hieruit voortvloeiende
premiedruk logisch. In lijn met deze laatste gedachtengang kan nog
worden opgemerkt dat het kabinet zich in algemene zin heeft beraden op
de vraag of het aanbeveling verdient om onderdelen van de collectieve
lastendruk, waar de overheid geen directe verantwoordelijkheid voor
heeft, uit de lastendruk te verwijderen. Zoals in bijlage 20 van de Miljoe–
nennota is verwoord heeft het kabinet ondermeer de Studiegroep Begro–
tingsruimte opdracht gegeven voorstellen te doen over de gewenste
samenstelling van de collectieve lastendruk.

De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat door een andere
vormgeving van het overgangsrecht (een strikt onderscheid maken
tussen «oude» en «nieuwe gevallen» in de WAO) beter kan worden
gekomen tot een andere verdeling van verantwoordelijkheden. Het
overgangsrecht hebben wij al eerder in deze memorie van antwoord
toegelicht. In hoofdstuklO zal dit nog uitgebreider worden besproken.

De leden van de fractie van de VVD pleiten in dit verband voor een
basisstelsel. Wij begrijpen uit de eerdere verwijzing van de leden van de
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VVD-fractie naar bijlage 3 bij de brief van het lid Bolkestein (Kamer–
stukken II, 1990/91, 21 998, nr. 6) dat met een basisstelsel gedoeld
wordt op een beperking van de duur van de WAO onder handhaving van
de onbeperkte duur van de AAW. Hierop hebbon wij eerder in deze
memorie van antwoord gereageerd. Het kabinet constateert dat de leden
van de VVD-fractie een rol voor de overheid zien met betrekking tot de
aanvullende verzekeringen. In onze ogen leidt dat onvermijdelijk tot
problemen in de sfeer van afbakening van groepen voor wie de overheid
een verantwoordelijkheid moet nemen, acceptatieplicht, polisvaststelling
en premie-opslag, terwijl dit juist vermeden kan worden bij de in het
onderhavige wetsvoorstel gekozen lijn.

Met de eerder weergegeven visie van het kabinet menen wij ook een
antwoord te hebben gegeven op enkele vragen ter zake van de leden van
de GPV-fractie.

De leden van de GPV-fractie vragen tevens of de regering van oordeel
is dat opnieuw onderhandeld moet worden tussen de CAO-partners over
reeds bestaande bovenwettelijke aanspraken en of zij van plan is met een
zogenaamde paraplubepaling te komen.

Onlangs is de Kamer een brief toegezonden (kenmerk
DGSZ/SV/0/92/5450) waarin is aangegeven dat een parapluconstructie
ter voorkoming van automatische kosteneffecten van het onderhavige
wetsvoorstel niet nodig wordt geacht. Bij die brief is een bijlage gevoegd
waarin een analyse wordt gegeven van mogelijke effecten in de aanvul–
lende pensioensfeer. De conclusie is dat slechts in een klein aantal
gevallen sprake kan zijn van substitutie in het bovenwettelijke traject
tengevolge van de aanpassingen in het WAO-uitkeringsniveau. De
Stichting van de Arbeid onderschrijft in haar advies van 30 oktober 1992
(kenmerk S.A.92 27397/K) deze conclusie. Omdat derhalve de gevolgen
niet over de gehele pensioenlinie voelbaar zijn, kan worden afgezien van
een parapluconstructie. Hiermee wordt geen richting aangegeven waarin
de onderhandelingen over eventuele aanpassingen in de aanvullende
pensioensfeer zouden moeten gaan.

Een en ander dient uitgemaakt te worden door betrokken partijen bij
de pensioenregelingen. In dit verband ligt het niet voor de hand om van
overheidswege het onderhandelingsproces te beïnvloeden.

De leden van de GPV-fractie merken verder op dat particulier bijverze–
keren macro-economisch minder schadelijke effecten behoeft te hebben.
Zij maken daarbij overigens onderscheid tussen bestaande
WAO-gevallen, gezonde en zieke werknemers. Naar aanleiding hiervan
merken wij op dat het kabinet geen overgangsregeling overweegt ten
aanzien van de laatstgenoemde categorie van werknemers. Het
ontbreken van een paraplu– bepaling kan ertoe leiden dat op basis van de
huidige pensioenreglementen de aanpassing van het WAO-uitkerings–
niveau ten behoeve van deze werknemers automatisch dient te worden
aangevuld. Het is voorts naar onze mening niet wenselijk de invoering
van een paraplu-bepaling afhankelijk te maken van effecten, die zich
buiten de collectieve regelingen voordoen. Over deze effecten valt
moeilijk in het algemeen iets op te merken.

1.4. Volume-ontwikkeling

Zoals eerder aangegeven, zijn alle fracties met het kabinet van mening
dat het aantal arbeidsongeschikten nog steeds als te hoog moet worden
beschouwd. Maatregelen om dit aantal terug te dringen zijn dus nog
steeds noodzakelijk. Cruciaal in de beoordeling van de omvang van het
totale pakket zijn de opvattingen met betrekking tot de te realiseren
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volumedoelstelling in relatie tot de inschatting van de toekomstige
ontwikkelingen. Op beide aspecten wordt hierna ingegaan.

Centraal in de huidige discussie over de omvang van het pakket staan
enerzijds de verschillende ramingen, waarop de uiteindelijke besluit–
vorming over het pakket aan maatregelen is gebaseerd. Zowel de leden
van de PvdA-fractie als de leden van de fractie van D66 vergelijken
daarbij de raming van juni 1991 met de huidige inzichten zoals weerge–
geven in de Sociale Nota 1993. Zij trekken daaruit de conclusie dat de
alarmerende ontwikkeling, waaruit de prijsmaatregelen, aldus deze leden,
zijn voortgekomen, zich niet heeft voorgedaan. Deze maatregelen zouden
derhalve achterwege kunnen blijven. Anderzijds speelt de beoordeling
van de volume-ontwikkeling in de afgelopen periode en de daarmee
samenhangende vooruitzichten voor de komende jaren een belangrijke
rol. De leden van de fracties van de PvdA, D66 en de RPF verwijzen
daarbij naar de realisatiecijfers van de SVr, die een stagnering van de
groei van het aantal arbeidsongeschikten zouden laten zien.

Het kabinet wil allereerst ingaan op de verschillende ramingen, die een
rol hebben gespeeld in het besluitvormingsproces. Daarna komt de
volume-ontwikkeling zoals deze uit de realisatiecijfers van de SVR naar
voren komt aan bod.

Teneinde een zuiver beeld van de besluitvorming te krijgen hecht het
kabinet eraan de ramingen van de ontwikkeling in de arbeidsongeschikt–
heidsregelingen op verschillende beslissingsmomenten nogmaals te
presenteren. In onderstaande tabel is de doelstelling met betrekking tot
de volume-ontwikkeling afgezet tegen deze ramingen.

Tabel 1. Ontwikkeling volume AAW/WAO op verschillende ramingsmomenten

kabinetsdoel– raming april '91 raming juni'91 raming sept.'91 raming sept '92
stelling (ongew bel.) (ongew. bel.) (incl TAV EN

TBA)

(1) (2) (3) (4) (5)

1989 758
1990 778
1991 780 782 807 807 801
1992 780 796 833 822 809
1993 769 811 859 819 817
1994 758 828 885 825 820

De doelstelling van het kabinet, in algemene termen verwoord in het
regeerakkoord en later geconcretiseerd, is terugdringing van het volume
tot het niveau 1989. Deze doelstelling is destijds afgezet tegen de
raming van het volume op basis van ongewijzigd beleid (raming april
'91).

De raming is in de zomer van 1991 fors opwaarts bijgesteld (raming
juni '91), nadat het CPB en de SVr hun ramingen met betrekking tot het
volume eveneens fors hadden bijgesteld. Zonder ingrepen in de WAO
zou volgens deze raming het volume in 1994 uitkomen op 885 000 uitke–
ringsjaren. In september 1991 (Nota sociale zekerheid 1992) is in het
kader van de TAV-voorstellen het volume voor 1994 met 30 000 uitke–
ringsjaren neerwaarts bijgesteld. Daarnaast is het volume als gevolg van
de TBA-voorstellen in september 1991 verder neerwaarts bijgesteld tot
825 000. Het totale effect voor 1994 als gevolg van de TAV– en
TBA-voorstellen werd destijds dus op 60000 uitkeringsjaren geraamd.
Dit betekende echter geenszins dat de doelstelling van 758 000 werd
verlaten. Dit aantal werd echter niet haalbaar geacht voor 1994.

Op basis van realisatiecijfers 1991 en de eerste maanden van 1992
ten slotte is de raming september 1992 (Sociale Nota 1993) verder
neerwaarts bijgesteld. De raming op basis van ongewijzigd beleid
bedroeg voor 1994 875 000 uitkeringsjaren. Het totale effect van de
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TAV– en TBA-voorstellen werd als gevolg van het uitstel van de
TBA-voorstellen tot 1 januari 1993 verlaagd tot 55 000 uitkeringsjaren.
Inclusief beleidsmaatregelen kwam de raming voor 1994 aldus uit op
820000 uitkeringsjaren.

De stelling van de leden van de fractie van D66 dat het gerealiseerde
volume voor 1991 van 801 000 uitkeringsjaren al ruim onder de
doelstelling ligt berust dus op twee misverstanden. In de eerste plaats
vergelijken deze leden een cijfer voor het jaar 1991 (801 000) met een
cijfer voor het jaar 1994 (825 000). In de tweede plaats gaan deze leden
er abusievelijk van uit dat de doelstelling een verlaging van 60 000 ten
opzichte van de raming van 885 000 zou zijn. De doelstelling zou
derhalve, aldus deze leden, op 820000 uitkeringsjaren uitkomen. Zoals
gezegd is de doelstelling van dit kabinet nog steeds het aantal van 1989,
te weten 758 000 uitkeringsjaren.

Ook de leden van de PvdA-fractie vergelijken de raming van juni '91
met die van september '92. Zij beoordelen de verklaring van de
neerwaartse bijstelling van het volume als zeer summier. De invloed van
het «announcement-effect» achten deze leden slechts zeer gering, daar
het alleen om personen jonger dan 50 jaar zou gaan. Zij wijzen daaren–
tegen structurele factoren zoals de stelselherziening, het dalende ziekte–
verzuim, betere preventie, efficiëntere uitvoering en het verscherpte
ontslagverbod aan als oorzaken van het dalende volume. Deze leden
vragen de regering de SVr te verzoeken een trendmatige volumeraming
te maken tot en met het jaar 1995.

In de Nota sociale zekerheid 1992 is een berekening van de trend–
matige volume-ontwikkeling in de AAW/WAO gepresenteerd (raming
ongewijzigd beleid, juni '91). Hierop zijn vervolgens de geraamde
effecten van de TAV–, TZ– en TBA-maatregelen in mindering gebracht
(raming gewijzigd beleid, sept. '91). Deze ramingen, alsmede de effecten
zijn hierboven al aan de orde geweest. De ramingen zijn vervolgens in de
Sociale Nota 1993 geactualiseerd. Uitgangspunt daarbij bleef de trend–
matige ontwikkeling van het volume bij ongewijzigd beleid. Voor 1994
werd, zoals gezegd, een volume van 875 000 uitkeringsjaren geraamd. !n
de beantwoording van de kamervragen naar aanleiding van de Sociale
Nota is deze raming ook als zodanig gepresenteerd. Vervolgens zijn
hierop wederom de geraamde effecten van de voorstellen in mindering
gebracht. De suggestie die uitgaat van het betoog van de leden van de
PvdA-fractie, als zou de bijstelling van de raming van juni '91 geheel het
gevolg zijn van endogene factoren, berust aldus op een misverstand.
Deze bijstelling als gevolg van endogene ontwikkelingen is voor 1994
geraamd op 10000 uitkeringsjaren.

Het kabinet hecht er ten slotte aan nogmaals te benadrukken dat de
trendmatige ontwikkeling van dit volume steeds uitgangspunt is geweest
bij de ramingen van de volume-ontwikkeling in de AAW/WAO. In het
licht van bovenstaande heeft het kabinet geen behoefte de SVr te
verzoeken nog een raming van de trendmatige ontwikkeling te geven.

De feitelijke volume-ontwikkeling in de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen tot en met medio 1992 is voor de leden van een aantal fracties
een tweede grond een deel van het pakket ter discussie te stellen.
Geconstateerd kan worden dat de sombere voorspellingen, zoals zich die
aftekenden op basis van de ontwikkeling in het eerste kwartaal 1991,
zich niet in die mate hebben voorgedaan. De huidige ontwikkeling is
zeker hoopgevend te noemen. De raming van het volume voor het jaar
1992 (met andere woorden vóór invoering van de TBA-maatregelen) ligt
echter nog altijd aanzienlijk hoger dan de raming, waarop de SER-advies–
aanvraag was gebaseerd. Ook inclusief de effecten van het onderhavige
wetsvoorstel zal de doelstelling in 1994 niet worden gerealiseerd.

Ook de meest recente realisatiecijfers van de SVr met betrekking tot
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de volume-ontwikkeling moeten in het licht van de doelstelling worden
bezien. In de eerste maanden van 1992 kon een daling van de groei van
het aantal uitkeringsgerechtigden in uitkeringsjaren worden geconsta–
teerd. Op basis van deze ontwikkeling zijn, zoals gezegd, de ramingen in
de Sociale Nota 1993 neerwaarts bijgesteld. De cijfers tot en met juli
1992 vertonen een verdere daling van deze groei. In uitkeringsjaren stijgt
het volume in 1992 echter nog altijd ten opzichte van dat in 1991. Een
daling tot het niveau van 1989 is derhalve nog lang niet in zicht.

In samenhang met de volume-ontwikkeling plaatst een aantal fracties
nog enige opmerkingen. De leden van de PvdA-fractie verwijzen met
betrekking tot de meest recente volume-ontwikkelingen naar het advies
van de Raad van State, waarin de bevriezing van de bestaande uitke–
ringen wordt gekwalificeerd als een «ingrijpende maatregel», die slechts
gerechtvaardigd is indien «zeer bijzondere omstandigheden tot de
voorgestelde ingrepen dwingen en bij achterwege blijven van zodanige
ingrepen maatschappelijk onaanvaardbare gevolgen optreden». Zij
vroegen of de regering van oordeel is dat bovenstaande kwalificaties nog
steeds gelden in het licht van de huidige volumeramingen. Uit het
voorgaande moge blijken dat dit het geval is.

De leden van de fracties van het CDA, de PvdA en D66 plaatsen in het
kader van de volume-ontwikkeling in 1992 een aantal kanttekeningen
met betrekking tot het verschil in systematiek tussen de volumeramingen
van de SVr en het ministerie van SZW. Dezelfde leden achten daarnaast
een relatieve maatstaf meer geschikt om een (eind)doel te formuleren
dan een absoluut aantal. In hoofdstuk 13 wordt aan beide aspecten
aandacht besteed.

2. ARBEIDSPARTICIPATIE GEDEELTELIJK ARBEIDSONGE–
SCHIKTEN

2.1. Algemeen

Naar het oordeel van de leden van de fractie van de VVD laat de
regering het op het punt van een succesvol werkgelegenheidsbeleid
afweten. Daarnaast zou er sinds het aantreden van de regering geen
sprake zijn van een daling van de micro-lastendruk, maar van een
aanzienlijke lastenverzwaring. De stagnerende groei van de werkgele–
genheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt heeft naar het oordeel
van deze leden een nauwe relatie met de ontwikkeling van het wettelijk
minimumloon de afgelopen jaren. De aanpassing van het wettelijk
minimumloon conform de WKA heeft sinds het aantreden van dit kabinet
volgens deze leden al vele duizenden arbeidsplaatsen gekost aan de
onderkant van de arbeidsmarkt.

De leden van de fractie van D66 maken zich ernstige zorgen over de
werkgelegenheid en arbeidskansen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten.
In het licht van de huidige economische situatie is deze zorg alleen maar
toegenomen. Zij vragen om een nadere beschouwing op dit punt.

De leden van de fractie van het GPV menen dat de regering niet kan
volstaan met het in wetgevende zin bevorderen van de arbeidsmarktpar–
ticipatie van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, maar dat het ook nodig
is een actief beleid te voeren dat erop gericht is ruimte te creëren op de
arbeidsmarkt voor nieuw arbeidsaanbod.
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Het lid van de RPF-fractie merkt op dat veel WAO-gerechtigden die na
een (her-)keuring op basis van het nieuwe arbeidsongeschiktheidscri–
terium in staat worden geacht op de arbeidsmarkt te kunnen functio–
neren, in de nabije toekomst op een werkloosheidsuitkering zullen zijn
aangewezen. Het lid van de RPF-fractie heeft gevraagd of de regering
deze opvatting deelt.

Het kabinet merkt naar aanleiding van het bovenstaande het volgende
op.

In de afgelopen jaren is inderdaad sprake geweest van een verzwaring
van de lasten. Deze lastenverzwaringen waren mede ingegeven in het
kader van het, op Europese integratie gerichte, noodzakelijk geachte
beleid. Tegenover deze lastenverzwaringen staan echter ook lastenver–
lichtingen, bijvoorbeeld de verlaging van het hoge BTW-tarief met
1%-punt op 1 oktober jl., het niet doorgaan van een aantal eerder
voorgenomen lastenverzwaringen en de lastenverlichting voor
werknemers en werkgevers in de micro-sfeer. Ten slotte verwacht het
kabinet daarnaast dat het akkoord met de sociale partners van 11
november jl. een belangrijke bijdrage zal leveren aan de noodzakelijke
loonmatiging in 1993.

Wat betreft de vermeende oploop van de micro-druk meent het
kabinet dat die niet zo dramatisch is als de leden van de fractie van de
VVD suggereren. Onderstaande tabel geeft voor de modale werknemer
de druk van belastingen en sociale verzekeringspremies weer voor de
jaren 1990 en 1993. Daaruit blijkt dat over de periode 1990-1993 per
saldo niet of nauwelijks sprake is van een stijging. Weliswaar is er in de
jaren 1991 en 1992 sprake geweest van een lastenverzwaring (zoals
opgemerkt, met een eigen titel), in 1993 zal een lastenverlichting
optreden.

Tabel 2. Druk van belastingen en sociale verzekeringspremies op niveau van het
modale loon (in % van het bruto loon, alleenverdiener), 1990, 1993

1990 1993

werknemersdruk
gemiddeld 31% 31%
marginaal 42% 43%

werkgeversdruk
gemiddeld 23% 23%

Voor wat betreft de omvang van de lastenverlichting in 1993 op micro–
en macro-niveau kan worden verwezen naar de brief van de regering aan
de voorzitter van de Tweede Kamer van 7 november jl., en de
antwoorden van de regering op de vragen van de vaste Commissie voor
Financiën naar aanleiding van de brief van 7 november (brief van 11
november jl.) (Kamerstukken II, 1992-1993, 22 800, nr. 34). Uit bijlage 3
van de brief van 7 november blijkt dat in de variant met gelijkblijvende
brutolonen en uitkeringen in 1993 de netto maandinkomens van
december 1992 op januari 1993 stijgen, hetgeen reeds op lastenver–
lichting in de microsfeer duidt.

Ten slotte kan hier worden verwezen naar het voornemen van het
kabinet om uiterlijk in het voorjaar te bezien of er aanleiding is voor
bijstellingen ten aanzien van tekort dan wel lastendruk, mede in het licht
van de daarvoor bestaande normen. Een eventuele bijstelling van de
lastendruk zal worden aangewend ter bevordering van de arbeidspartici–
patie, bijvoorbeeld via het arbeidskostenforfait.

Wat betreft de rol van het wettelijk minimumloon aan de onderkant
van de arbeidsmarkt waagt het kabinet het te betwijfelen dat het beleid
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ten aanzien van het wettelijk minimumloon in de afgelopen jaren al
duizenden banen heeft gekost. Evenals in de jaren tachtig is het wettelijk
minimumloon in deze kabinetsperiode achtergebleven bij de gemiddelde
CAO-loonontwikkeling in marktsector en collectieve sector. Door de
verlaging in het WAM-mechanisme immers is de stijging in 1990 en
1991 geringer dan de gemiddelde loonstijging, terwijl voor 1992 en
1993 (gedeeltelijk) is ontkoppeld.

Daarnaast moet worden opgemerkt dat de problematiek aan de
onderkant van de arbeidsmarkt de laatste jaren is verschoven van een
vraagprobleem (in de zin dat de bottleneck bij de loonkosten lag) naar
een aanbodprobleem (in de zin dat er vacatures zijn, die niet door het
beschikbare aanbod worden opgevuld). Aanwijzingen voor deze
verschuiving zijn het feit dat de laagste CAO-lonen in recente jaren gelijk
opgaan met of zelfs sterker stijgen dan de hogere CAO-lonen, en het feit
dat het percentage moeilijk vervulbare vacatures voor ongeschoolde
arbeid de laatste jaren hoger is dan het algemene gemiddelde.
Vergroting van het - op dit moment relatief geringe - inkomensverschil
tussen actieven en inactieven in het onderste segment van de arbeids–
markt kan een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossmg van deze
problematiek. Het kabinet heeft hiervoor een eerste stap gezet in 1992
door het arbeidskostenforfait te verhogen. Ook de ontkoppeling van
minimumloon en –uitkering in 1992 en 1993 levert hieraan een bijdrage.
Verdere verhoging van het arbeidskostenforfait is hierbij een van de
mogelijkheden, maar is uiteraard afhankelijk van budgettaire ruimte.
Hierbij kan worden verwezen naar het voornemen van het kabinet zoals
dat vermeld is in de brief van 7 november, om uiterlijk in het voorjaar te
bezien of er aanleiding is voor bijstellingen ten aanzien van tekort dan
wel de lastendruk, mede in het licht van de daarvoor bestaande normen.
Een eventuele bijstelling van de lastendruk zal worden aangewend ter
bevordering van de arbeidsparticipatie, bijvoorbeeld via verhoging van
het arbeidskostenforfait.

Ten aanzien van het integratiebeleid voor gedeeltelijk arbeidsge–
schikten kan worden opgemerkt dat de bonus-regeling als een specifiek
arbeidsmarktinstrument voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten kan worden
gezien. Hetzelfde geldt voor de onlangs ingevoerde loonkostensubsidie–
regeling (wet TAV) en voor andere elementen uit het pakket volume–
beleid. De verslechtering van de economische situatie zal naar
verwachting de kansen op een baan voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten
die de arbeidsmarkt betreden inderdaad niet verbeteren. Dit is echter een
gegeven voor alle personen die op zoek zijn naar een baan. Zoals
hierboven is aangegeven tracht de regering de algemene situatie op de
arbeidsmarkt te verbeteren door algemene lastenverlichting c.q. lasten–
verlichting speciaal gericht op werknemers.

Hoewel moet worden erkend dat de huidige economische situatie voor
de nodige tegenwind zorgt, meent het kabinet dat met het beleid van een
gematigde ontwikkeling van het minimumloon, lastenverlichting voor
werknemers en werkgevers om een gematigde loonontwikkeling te
ondersteunen, en het specifiek op gedeeltelijk arbeidsgeschikten gerichte
arbeidsmarktbeleid een zo sterk mogelijke bijdrage wordt geleverd aan
het verbeteren van de situatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt in
het algemeen en de arbeidsmarktsituatie van gedeeltelijk arbeidsge–
schikten in het bijzonder.

De leden van de D66-fractie zijn met het kabinet van mening dat het in
maatschappelijk en financieel opzicht onaanvaardbaar is dat een groot
aantal mensen niet meer kan deelnemen aan het arbeidsproces als
gevolg van arbeidsongeschiktheid. Volgens deze leden is echter het
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aantal inactieven door arbeidsongeschiktheid niet van rechtstreekse
invloed op het verhoudingsgetal inactieven/actieven. Dit verhoudings–
getal moet volgens deze leden centraal staan. Indien de netto-arbeids–
participatie toeneemt verbetert het verhoudingsgetal ook.

Zoals eerder gememoreerd kan het kabinet de zienswijze dat het aantal
arbeidsongeschikten in absolute zin als te hoog is, volledig onder–
schrijven. Daarnaast moet het aantal inactieven tevens worden bezien in
relatie tot het aantal actieven. Het kabinet kan instemmen met de
redenering met betrekking tot de invloed van een toename van de netto–
arbeidsparticipatie op het verhoudingsgetal. Dit geldt echter niet voor de
stelling dat het aantal inactieven door arbeidsongeschiktheid geen recht–
streekse invloed op dit getal zou hebben. Het betreft hier immers een
spiegelredenering: indien een toename van de netto-arbeidsparticipatie
(de noemer van het verhoudingsgetal) leidt tot een daling van de
verhouding inactieven/actieven, moet een stijging van het aantal
inactieven (de teller van de verhouding) even zo goed leiden tot een
stijging van de ratio. Met deze leden is het kabinet ten slotte van mening
dat een verschuiving van arbeidsongeschiktheid naar werkloosheid geen
directe verbetering van de verhouding inactieven/actieven betekent.

De leden van de fractie van D66 constateren een gunstige ontwik–
keling van de uitstroom uit de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Zij
verwijzen hierbij naar tabel 3.9 uit de Sociale Nota 1993. Deze leden
vragen naar de reden van deze gunstige ontwikkeling. Daarnaast zijn
deze leden benieuwd naar de raming voor de komende jaren van de
uitstroom. Zij hebben ten slotte gevraagd in hoeverre de beëindigingen
het gevolg waren van reïntegratie in eigen of ander bedrijf.

Uit tabel 3.9 van de Sociale Nota 1993 valt een stijging van het aantal
beëindigingen waar te nemen, met name in 1991. Hierbij dient bedacht
te worden dat in 1991 van 6000 personen de uitkering is beëindigd in
verband met de Reparatiewet AAW (Kamerstukken 1988-1989, nr.
20 610). Hier is derhalve sprake van een èénmalig effect. Daarnaast kan
echter ook een stijging worden geconstateerd van het aantal beëindi–
gingen wegens herstel. Uit de reïntegratiecijfers van de GMD kan een
deel van deze stijging worden verklaard. Het aantal gevallen, waarvoor
de GMD heeft bemiddeld is aanzienlijk toegenomen. Ook het aantal
personen, voor wie de bemiddeling met succes is afgesloten, is
aanzienlijk gestegen. Het overgrote deel daarvan (ruim 50%) trad weer
bij de oude werkgever in dienst. Daarnaast betrof ruim 15% van de
herplaatsingen zelfstandigen. Aangenomen mag worden dat een groot
gedeelte van deze laatste groep het oude bedrijf weer voortzet.

De leden van de SGP-fractie vragen naar een verklaring van de stijging
van de arbeidsongeschiktheid onder vrouwen. Houdt deze stijging gelijke
tred met de toename van de arbeidsparticipatie of spelen andere
factoren een rol, zo hebben deze leden zich afgevraagd.

Ten aanzien van de ontwikkeling van de arbeidsongeschiktheid van
vrouwen moeten twee factoren worden onderscheiden. In de eerste
plaats kan worden gekeken naar het aandeel onder vrouwen in het totale
bestand van arbeidsongeschikten; in de tweede plaats is de instroom van
vrouwen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen in verhouding tot het
aantal werkzame vrouwen relevant.

In onderstaande tabel zijn beide verhoudingsgetallen weergegeven. De
onderliggende grootheden zijn gemeten in personen; er is met andere
woorden niet gecorrigeerd voor de mate van arbeidsongeschiktheid noch
voor de mate van deeltijdarbeid.
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Tabel 3. Aantal arbeidsongeschikten in procenten van het totale bestand en instroom
aantal arbeidsongeschikten in procenten van de werkzame bevolking, beide naar
geslacht

1987 1988 1989 1990 1991

Aantal arbeidsongeschikten
in procenten van totale bestand
•vrouwen 29,4% 30,2% 31,3% 32,7% 33,4%
"mannen 70,6% 69,8% 68,7% 67,3% 66,6%
Instroom aantal arbeidsongeschikten
in procenten van werkzame
bevolking
"vrouwen
"mannen

1,6%
1,5%

1,7%
1,6%

1,9%
1,7%

2,1%
1,7%

2,0%
1,6%

Bron: SVr, Kroniek van de sociale verzekeringen, 1 992;
Sociale Nota 1993.

Uit de tabel blijkt dat het aandeel van het aantal arbeidsongeschikte
vrouwen ten opzichte van het totale bestand in de afgelopen jaren is
toegenomen. Dit kan worden verklaard door het feit dat de arbeidsparti–
cipatie van vrouwen nog steeds toeneemt, terwijl de participatiegraad
van mannen ongeveer gelijk is gebleven. De instroom van vrouwen in
verhouding tot het aandeel werkzame vrouwen ligt hoger dan dat van
mannen (en stijgt licht). Vrouwen zijn immers relatief meer werkzaam in
beroepen met een hoog risico op arbeidsongeschiktheid (laagbetaalde
arbeid, gezondheidszorg).

De leden van de fractie van PvdA, D66, GPV en SGP hebben een
aantal vragen gesteld met betrekking tot de arbeidsbemiddeling c.q.
reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

In reactie op deze vragen merkt het kabinet het volgende op. Op dit
moment berust de arbeidsbemiddelende taak ten aanzien van gedeel–
telijk arbeidsgeschikten bij de GMD. In verband met de voorgenomen
wijziging van de OSV zou deze taak, in de visie van het kabinet, in de
toekomst door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie dienen te worden
uitgevoerd. Ook het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA)
vindt de bemiddeling van gedeeltelijk arbeidsgeschikten in beginsel een
taak voor de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. In zijn advies van 24 april
1992 geeft het CBA aan zich te realiseren dat het hier om een omvang–
rijke en uitvoeringstechnisch gezien complexe materie gaat. Het CBA
heeft dan ook te kennen gegeven dat - alvorens de betrokkenheid van de
arbeidsvoorzieningsorganisatie bij de bemiddeling van gedeeltelijk
arbeidsgeschikten in definitieve zin vorm wordt gegeven - het noodza–
kelijk is om via enkele regionale experimenten na te gaan of en op welke
wijze de Arbeidsvoorzieningsorganisatie deze taak naar behoren kan
uitvoeren. Achtergrond van dit oordeel is het besef dat het hier om een
zeer aanzienlijke taak gaat en dat, overeenkomstig de constatering van
de leden van de PvdA-fractie, de arbeidsvoorzieningsorganisatie nog
volop bezig is met een reorganisatie, gericht op kwaüteitsverbetering. De
experimenten moeten duidelijk maken wat er nodig is voor een verant–
woorde uitvoering van deze taak en of Arbeidsvoorziening deze taak
reëel aankan. Overigens heeft het kabinet geconstateerd dat het CBA
een subsidie beschikbaar heeft gesteld aan AVO.

Het kabinet onderschrijft deze zorgvuldige aanpak. Het betreft hier een
zware bemiddelingstaak. Met betrekking tot de benodigde arbeidsbemid–
deling zijn twee inspanningen te onderscheiden. In de eerste plaats de
inspanning, gericht op arbeidsbemiddeling van nieuwe instroom in het
ZW/WAO-traject, namelijk degenen die niet herplaatst kunnen worden
bij de eigen werkgever. In de tweede plaats de inspanning, gericht op
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arbeidsbemiddeling in het kader van de herbeoordelingen. Bij de herbe–
oordeling van het huidige bestand gaat het om vijf-jaarlijkse groepen van
circa 60000 personen. Daar komen bij de eerste-jaarsherbeoordelingen
en de navolgende periodieke herbeoordelingen in het kader van de tijde–
lijkheid van de uitkering. Zoals aangegeven in de memorie van toelichting
bij het onderhavige wetsvoorstel zullen dit circa 130 000 beoordelingen
betreffen op jaarbasis, oplopend tot circa 180000.

De arbeidsbemiddeling van de nieuwe instroom in de ZW/WAO en in
het kader van de herbeoordeling, zal in eerste instantie geheel dienen te
worden uitgevoerd door de huidige uitvoerende instanties, de GMD en
de overheidspensioenorganen (Abp, SPf en het Ministerie van Defensie),
met gebruikmaking van het reïntegratie-instrumentarium dat hen ten
dienste staat. Dit instrumentarium is recent als gevolg van de wet TAV
uitgebreid.

De uitkeringsaspecten en de reïntegratie worden vaak door dezelfde
personen behandeld. Zo stelt het behandelteam van de GMD (de verze–
keringsgeneeskundige en de arbeidsdeskundige) adviezen op inzake de
mate van arbeidsongeschiktheid ten behoeve van de bedrijfsvereniging.
De arbeidsdeskundigen bemiddelen zo mogelijk naar ander werk. Het is
goed denkbaar dat organisaties van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten
een bijdrage kunnen leveren aan de reïntegratie in afstemming met de
GMD. Het kabinet acht een dergelijke ontwikkeling positief.

Zoals aangegeven, is het voornemen van het kabinet dat in het kader
van de aanpassing van de Organisatiewet Sociale Verzekering (OSV) de
taken van de GMD geïntegreerd worden in de bedrijfsverenigingen en
dat de arbeidsbemiddeling van degenen die niet herplaatst kunnen
worden in het eigen bedrijf, in de toekomst verzorgd gaat worden door
de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Deze wijzigingen kunnen uiteraard
pas hun beslag krijgen nadat de voorgestelde aanpassing van de OSV
door het parlement is goedgekeurd en nadat nader overleg met het CBA
heeft plaatsgevonden over de overdracht aan de hand van de bevin–
dingen uit de regionale experimenten. Momenteel is derhalve nog niet
bekend wanneer de Arbeidsvoorzieningsorganisatie de bemiddelingstaak
voor haar rekening gaat nemen. Het kabinet beraadt zich nog over de
eventueel benodigde aanvullende financiering ten behoeve van Arbeids–
voorziening voor de doelgroep van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. In een
recent overleg met het CBA heeft het kabinet aangedrongen op een zo
snel mogelijke start van de experimenten.

Tevens heeft het kabinet er bij het CBA op aangedrongen dat de
arbeidsbureaus, thans reeds de inschrijving verzorgen van gedeeltelijk
arbeidsgeschikten die zich op eigen initiatief bij het arbeidsbureau
melden.

In het Landelijk Meerjaren Beleidskader LMBK 1993-1997 (p.16)
besteedt het CBA expliciet aandacht aan deze specifieke groep op de
arbeidsmarkt: «...De arbeidsvoorzieningsorganisatie zal zich aansluitend
op het voorgenomen kabinetsbeleid m.b.t. de reïntegratie van gedeel–
telijk arbeidsgeschikten inzetten voor de bemiddeling en scholing van
deze doelgroep in nauwe samenwerking met bedrijfsverenigingen.»

Het is duidelijk dat de intensivering van reïntegratie en bemiddeling
enerzijds en de herbeoordeling en de arbeidsbemiddeling van het huidige
WAO/AAW-bestand (en nadien van de tijdelijke uitkeringen) anderzijds
majeure operaties zijn en een substantiële uitbreiding van de herbeoor–
delings– en bemiddelingscapaciteit van de GMD, Abp, SPf en Ministerie
van Defensie zullen vergen. Hiermee is in het wetsvoorstel bij de
voorziene uitvoeringskosten rekening gehouden. Het kabinet gaat er
vanuit dat de besturen van de uitvoeringsorganen zullen zorgdragen voor
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een tijdige en adequate voorbereiding. Zoals aangegeven in de memorie
van toelichting zal, indien grote problemen rijzen, de regering in overleg
met de SVr en de uitvoeringsorganen tot oplossingen zien te komen.

De leden van de fractie van de PvdA informeren naar de wijze waarop
de wettelijke en andere knelpunten worden aangepakt die de deelname
van gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan arbeidsmarktmaatregelen zoals de
banenpools nu in de weg staan.

De leden van de CDA-fractie hebben aarzelingen bij het inzetten van
het instrument van de banenpools voor de gedeeltelijk arbeidsge–
schikten, aangezien dit instrument bedoeld is voor mensen zonder
perspectief. Zij vragen zich af of de gedeeltelijk arbeidsgeschikten bij
voorbaat tot deze categorie behoren. Zij menen dat een relatie met de
WSW meer voor de hand ligt, indien hiervan sprake is.

In antwoord op deze vragen wil het kabinet het volgende opmerken.
Met de recente uitbreiding in het kader van de wet TAV is nu een uitge–
breid reïntegratie-instrumentarium beschikbaar. Uit de evaluatie van de
maatregelen uit deze wet zal blijken of zich hierbij knelpunten voordoen.

Het kabinet gaat er nadrukkelijk niet vanuit dat gedeeltelijk arbeidsge–
schikten behoren tot de categorie mensen zonder perspectief.
Integendeel. Wel is het gewenst dat, indien gedeeltelijk arbeidsge–
schikten in een positie blijken te verkeren dat het bestaande instrumen–
tarium voorshands niet kan leiden tot arbeidsinpassing, ook gedeeltelijk
arbeidsgeschikten van het instrument banenpools gebruik kunnen maken.
Het is daarom goed nog eens de positionering van het instrument
banenpool te belichten.

De banenpools zijn te beschouwen als het sluitstuk van het arbeids–
voorzieningsinstrumentarium. Dit betekent dat alle andere instrumenten
om werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten naar de arbeidsmarkt te
geleiden, voorrang hebben. Het kan echter zo zijn dat het reguliere
instrumentarium daarin vooralsnog te kort schiet. Bekeken dient dan te
worden welk traject voor een werkzoekende het meest geschikt is. Voor
de een zal, vanwege in de persoon gelegen factoren, de WSW zijn
aangewezen en voor de ander zal dit de banenpool zijn. Het is dus ook
niet zo dat de gedeeltelijk arbeidsgeschikte per definitie behoort tot de
doelgroep van de WSW. De vraag of een gedeeltelijk arbeidsgeschikte
tot de doelgroep van de banenpool behoort, zal afhankelijk zijn van de in
zijn persoon gelegen factoren. Of hij tot de doelgroep van de banenpool
behoort, zal moeten blijken uit de indicatiestelling. Het is, zoals gezegd,
echter wel van belang dat in voorkomende gevallen ook gedeeltelijk
arbeidsgeschikten van de banenpool gebruik kunnen maken om
zodoende weer perspectief op regulier werk te krijgen. De banenpoolre–
geling kent daarom ook geen formele belemmeringen voor deelname van
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Het knelpunt dat de leden van de
PvdA-fractie kennelijk bedoelen is het feit dat bij deelname van (gedeel–
telijk) arbeidsongeschikten de uitkering niet kan worden benut voor de
financiering van het instrument. Wij achten dat geen belemmering omdat
bij de financiering van het instrument rekening wordt gehouden met een
deelname van 15% niet-inverdienende deelnemers.

De leden van de fracties van PvdA en SGP stellen voorts vragen over
het onderwijspersoneel in relatie tot arbeidsongeschiktheid.

Welke factor moet verantwoordelijk worden geacht voor het relatief
hoge arbeidsongeschiktheidspercentage in het onderwijs, waar immers
geen sprake is van zwaar lichamelijk werk, vragen de leden van de
PvdA-fractie.
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In antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de aan de Tweede
Kamer aangeboden notitie «Preventie van ziekteverzuim en arbeidsonge–
schiktheid in het onderwijs» (Kamerstukken II, 1990/1991, nr21 834).

In deze notitie is aangegeven dat uit onderzoek naar de oorzaken van
het verzuim en de arbeidsongeschiktheid in het onderwijs blijkt dat er
veel verschillende, elkaar versterkende oorzaken zijn aan te geven die
gelegen zijn in zowel persoonlijke omstandigheden als in de schoolorga–
nisatie en de arbeidsomstandigheden. Als sterk op de voorgrond
tredende factoren echter worden genoemd, de hoge taakbelasting als
gevolg van problemen met de klas, conflicten met de schoolleiding en/of
collega's en de drukke werksituatie die met name optreedt door een
ongelijke taakverdeling. Tevens zijn er signalen van onvoldoende
ontwikkeld management en personeelsbeleid in de scholen.

Overigens merken wij (mede naar aanleiding van een vraag van de
leden van de SGP-fractie) in dit verband op dat op basis van deze notitie
een breed scala van maatregelen is genomen ter terugdringing van
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, naast de wettelijke maatregelen
die van toepassing (zullen) zijn voor de sector onderwijs.

In de sfeer van het scheppen van voorwaarden is binnen het Formatie–
budgetsysteem de ruimte geschapen voor een soepeler formatie– en
personeelsbeleid binnen de school. Door het mogelijk te maken dat
personeel een arbeidscontract kan sluiten met een schoolbestuur dat niet
aan een bepaalde werkplek/school is gebonden (de bestuursaanstelling),
wordt de mobiliteit bevorderd tussen de instellingen van één werkgever.
Ten slotte zullen binnenkort gesprekken met de werkgeversorganisaties
worden gevoerd, gericht op uitwerking van praktijkgerichte mogelijk–
heden voor doorstroming.

2.2. Werving en selectie

De leden van de CDA-fractie hebben een sterke voorkeur voor het
vastleggen van aanbevelingen in gedragscodes. Het kabinet onderschrijft
deze opvatting. De Aanbevelingen inzake het wervings– en selectiebeleid
van ondernemingen, die de Stichting van de Arbeid in maart 1991
hebben uitgebracht, vormen een goed uitgangspunt. Het kabinet zal
binnenkort concrete voorstellen aan de Kamer doen toekomen.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de fractie van D66 naar
de wettelijke mogelijkheden die de Nederlandse wetgeving in zijn
algemeenheid biedt ter voorkoming van discriminatie van gehandicapten,
zij verwezen naar het gestelde in de nota naar aanleiding van het
eindverslag bij het voorstel voor een Algemene wet gelijke behandeling
(22 014, nr. 10 blz. 8/9): voor de overheid is artikel 1 van de Grondwet
onverkort en rechtstreeks van toepassing, hetgeen met zich brengt dat
ongerechtvaardigd onderscheid op welke grond dan ook - dus ook op
grond van een handicap - niet is toegestaan. In rechtsverhoudingen
tussen burgers onderling kan het in artikel 1 van de Grondwet neerge–
legde beginsel doorwerken, ook voor wat betreft de grond «handicap».

De leden van de fractie van D66 vragen zich voorts af, hoe het staat
met de werving en selectie van mensen met een arbeidsongeschiktheids–
verleden of een restcapaciteit bij de overheid zelf.

Dienaangaande kan het volgende worden opgemerkt. Gehandicapte
werknemers worden in de meeste personeelsadvertenties bij de overheid
nadrukkelijk uitgenodigd te reageren. Kandidaten die aan de aanstellings–
eisen voldoen, hebben bij gelijke geschiktheid voorrang. Soms worden
alle gehandicapten die reageren op externe wervingsacties, in de selectie
betrokken. Er wordt naar gestreefd om in dienst getreden gehandicapte
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werknemers voor een vast dienstverband binnen de formatie in
aanmerking te laten komen. Voor de ondersteuning van de werving
beschikt het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de «wervingservice
voorkeursgroepen». Dit bureau werkt inmiddels voor de gehele overheid
en beschikt over een bestand van gehandicapten (en minderheden) die
belangstelling hebben voor een baan bij de overheid. Dit bestand is
volledig geautomatiseerd, zodat overheidswerkgevers zeer snel kunnen
vernemen of er mogelijk geschikte kandidaten zijn voor hun vacature.

Door de leden van de fracties van PvdA, CDA en D66 zijn vragen
gesteld over de beleidsvoornemens ten aanzien van aanstellingskeu–
ringen. Hierover kan het volgende worden opgemerkt.

Voor het terrein van de aanstellingskeuring is een beleidslijn uitgezet,
die gecontinueerd zal gaan worden. Uitgangspunt daarbij is dat
voorkómen dient te worden, dat de aanstellingskeuring voor andere
doelstellingen (zoals het voorspellen van toekomstig ziekteverzuim en
toekomstige arbeidsongeschiktheid) wordt gebruikt dan waarvoor dit
instrument geschikt is, namelijk het beoordelen van de medische
geschiktheid voor de functie aan de hand van tevoren opgestelde functie
eisen. Een ander uitgangspunt is dat rechten van de keurling bij de
aanstellingskeuring gewaarborgd worden.

Belangrijk in deze beleidslijn is het overleg dat met artsenorganisaties
gevoerd wordt, ten einde deze organisaties aan te zetten om tot
gezamenlijke richtlijnen ten aanzien van inhoud en procedures bij de
aanstellingskeuring te komen. Ook wordt erop aangedrongen dat in de
opleiding van artsen meer aandacht wordt besteed aan de beperkte
waarde van de aanstellingskeuring als selectie-instrument, zeker waar
het gaat om voorspellingen van toekomstig ziekteverzuim/arbeidsonge–
schiktheid. Verder wordt nadruk gelegd op het informeren van betrok–
kenen over de onderzoeksresultaten op dit terrein. Vermeld dient te
worden dat het eigen keuringenbeleid van de overheid, als werkgever,
kritisch onder de loep genomen wordt.

In het kader van deze beleidslijn is in 1990 aan partijen 2 jaar de tijd
gegeven om tot zelfregulering op dit terrein te komen. Daarin passen de
Aanbevelingen van de Stichting van de Arbeid van maart 1991 inzake
werving en selectie. Voordat nu tot nadere overheidsmaatregelen
besloten wordt, zal in ieder geval duidelijk moeten worden of deze zelfre–
gulering al dan niet tot het beoogde resultaat heeft geleid. De Tweede
Kamer is al eerder geïnformeerd over het feit dat op dit moment
onderzoek wordt gedaan naar de huidige praktijksituatie.

Begin 1993, wanneer de resultaten bekend zijn, zal blijken of er
noodzaak is om tot overheidsmaatregelen te komen. Of dit in de vorm
van wetgeving of in een andere vorm moet plaatsvinden, zal dan
vervolgens onderwerp van nadere discussie zijn. Een belangrijk aspect
daarbij zal zijn, of met wetgeving verscherpte medische selectie
voorkómen kan worden en of andere maatregelen, op minder ingrijpende
wijze, hetzelfde of zelfs een beter effect zullen kunnen hebben. Daarbij
dient niet uit het oog verloren te worden, dat wetgevlng op het terrein
van de aanstellingskeuring ook juist nadelige invloed kan hebben, in de
zin dat niet-deskundigen (i.c. niet-artsen) een medisch oordeel gaan
vellen, teneinde risico's in verband met toekomstig ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid in te schatten. De handhaafbaarheid is, zoals de
leden van de CDA-fractie hebben opgemerkt, een belangrijke factor die
in deze afweging meegenomen dient te worden.

De ontwikkelingen op het gebied van de aanstellingskeuring zullen -
door middel van periodiek te herhalen evaluatie-onderzoek - nauwlettend
gevolgd worden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 824, nr. 6 32



2.3. De sluitende aanpak van de JWG

De leden van de fractie van de PvdA tonen begrip voor het argument
dat praktische overwegingen uitbreiding van de sluitende aanpak naar
oudere gedeeltelijk arbeidsgeschikten vooralsnog niet mogelijk maken.
Zij vragen echter aan te geven wanneer verwacht mag worden dat die
uitbreiding wel mogelijk wordt en welke stappen worden ondernomen
om dat wel te realiseren. Ook het lid van de RPF-fractie vraagt wanneer
uitbreiding van de sluitende aanpak naar andere leeftijdsgroepen
mogelijk is.

Zoals gesteld in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is,
redenerend vanuit een preventieve benadering, ervoor gekozen bij de
jongste leeftijdsgroepen werklozen te beginnen. Als de sluitende aanpak
voor de totale doelgroep van de JWG slaagt - die volgens planning in
1998 wordt bereikt - kan uitbreiding naar hogere leeftijdsgroepen
worden overwogen.

In hoeverre aan het invoeringstraject van de JWG kan worden vastge–
houden danwel dat vertraging of versnelling van het traject noodzakelijk
respectievelijk mogelijk is, hangt van een aantal factoren af. De mate
waarin instroom vanuit bepaalde leeftijdscategorieën in de JWG plaats–
vindt, is met name afhankelijk van de economische situatie en de situatie
op de arbeidsmarkt. Ontwikkelingen op dit terrein bepalen mede de
haalbaarheid van de sluitende aanpak JWG. De creatie van werkgele–
genheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt kan daarbij een belangrijk
middel zijn. Dit zou immers kunnen leiden tot meer instroommogelijk–
heden op de arbeidsmarkt voor de doelgroep, waardoor zij geen beroep
op de JWG meer behoeven te doen, terwijl anderzijds meer uitstroom–
mogelijkheden ontstaan voor personen die al deelnemen aan de JWG.
Op dit punt kunnen werkgevers een belangrijke bijdrage leveren aan het
slagen van de JWG.

Om het invoeringstraject te realiseren en optimaliseren, is eveneens
een adequate samenwerking nodig tussen de JWG-organisatie en de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie, alsmede een adequate inspanning van
laatstgenoemde partij in met name de zogenaamde «eerste fase». Dit is
met name onderwerp van aandacht in het CBA. In het CBA is
afgesproken dat de JWG periodiek aan de orde zal komen.

De aandacht van het kabinet is er thans primair op gericht de imple–
mentatie van de invoering JWG, conform het eerder aangegeven invoe–
ringstraject, mogelijk te maken. Pas als dit is afgerond, kan uitbreiding
naar oudere leeftijdsgroepen aan de orde zijn. Het feit dat er nu reeds
enkele gemeenten zijn die hebben aangegeven dat zij de volgende stap
in het invoeringstraject per 1 januari 1993 wegens een tekort aan garan–
tieplaatsen niet kunnen zetten, geeft wel aan dat de inspanning zich
vooralsnog noodzakelijkerwijs tot de vigerende doelgroep beperkt.

De leden van de fractie van D66 steunen de sluitende aanpak voor
gedeeltelijk arbeidsgeschikte jongeren. Zij vragen zich af welke volume–
effecten daarvan te verwachten zijn en of ze al gemeten kunnen worden
sinds de JWG van kracht is geworden.

Nader onderzoek naar het instroom– en uitstroomprofiel van jongeren
vindt plaats in het kader van het activerend arbeidsmarktbeleid voor
jongeren (AAJ), waarvan de resultaten in de loop van 1993 beschikbaar
komen. Omdat momenteel nog slechts voorlopige gegevens bekend zijn,
kunnen thans geen conclusies worden getrokken.

Los van de onzekerheid rond het feitelijk aantal deelnemende arbeids–
ongeschikte jongeren binnen de JWG kunnen op grond van aantallen
geen volume-effecten worden vastgesteld, omdat daarbij ook het feitelijk
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arbeidsongeschiktheidspercentage van de deelnemers van belang is.
Daarover zijn geen gegevens voorhanden.

Het lid van de RPF-fractie vraagt hoe het mogelijk is dat volledig
arbeidsongeschikte jongeren een passende garantieplaats kan worden
geboden. De vraag is voorts of deze mensen werk kunnen verrichten;
indien dit het geval is, is voorts de vraag aan de orde waarom voor hen
dan geen sluitende aanpak van toepassing is, indien een passende garan–
tieplaats beschikbaar is.

De aard van de problematiek van deze doelgroep maakt een sluitende
aanpak JWG onmogelijk. Evenmin kan dit van de gemeenten worden
gevergd. Toch kan er in het individuele geval een belang bij deelname
zijn. Of een garantieplaats beschikbaar en in een concreet geval werkelijk
passend is, wordt pas duidelijk op het moment dat een aangemelde
jongere is gescreened op JWG-inpasbaarheid en matching heeft plaats–
gevonden met het bestand van garantieplaatsen. De vraag of een
arbeidsongeschikte jongere werk kan verrichten en welke aanpassingen
c.q. hulpmiddelen daarvoor noodzakelijk zijn, dient te worden beant–
woord door de GMD. De rol van deze organisatie is duidelijk aangegeven
in de toelichting bij het besluit deelname arbeidsongeschikte jongeren
(Stb. 1992, 499), dat aan de Kamer is toegezonden, alsmede in het
wetsvoorstel Wijziging van enkele artikelen van de Jeugdwerkgaran–
tiewet (Kamerstukken II, 22 668).

2.4. Oudere arbeidsongeschikten

De leden van de fractie van D66 vragen aan welke gezamenlijke initi–
atieven van overheid en bedrijfsleven wordt gedacht bij het ontwikkelen
van leeftijdsbewust personeelsbeleid.

De positie van de oudere werknemer binnen de bedrijven krijgt in
toenemende mate aandacht van de sociale partners. Zowel voor de
sociale partners als voor de overheid staat het behoud van oudere
werknemers voor de arbeid voorop. Een van de hulpmiddelen daarbij is
het voeren van leeftijdsbewust personeelsbeleid. De primaire verant–
woordelijkheid daarvoor rust bij de sociale partners. De Stichting van de
Arbeid zal nog nader advies uitbrengen over de positie van de ouder
wordende werknemer in het arbeidsproces. Het kabinet wacht met
nadere initiatieven tot dit advies, naar verwachting eind 1992, is
ontvangen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief
d.d. 29 oktober 1992 aan de Tweede Kamer een reactie gegeven op een
advies van de Stichting van de Arbeid over wijziging van het delegatiebe–
sluit ook met betrekking tot oudere werknemers. Op grond van dit
delegatiebesluit is de bevoegdheid tot het verlenen van een ontslagver–
gunning gedelegeerd aan de Regionaal Directeuren voor de Arbeidsvoor–
ziening. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen vanaf 1 april 1993
niet langer bij voorrang afvloeien bij ontslag om bedrijfseconomische
redenen. Langer handhaven van de richtlijn die dit nu mogelijk maakt,
zou in strijd zijn met het overheidsbeleid dat juist gericht is op vergroting
van de arbeidsparticipatie van ouderen.
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3. WIJZIGING VAN HET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSCRI–
TERIUM

3.1. Vasthouden klassenindeling

De leden van de GPV-fractie onderschrijven de in het wetsvoorstel
neergelegde keuze om de klassenindeling te handhaven in plaats van het
door een meerderheid van de SER voorgestane zuivere inkomensschade–
systeem. Zij stellen de vraag of ook overwogen is de bestaande klassen–
indeling te vereenvoudigen door vermindering van het aantal klassen of
door afschaffing van de laagste arbeidsongeschiktheidsklassen. Ook de
leden van de fractie van D66 vragen de opvatting van het kabinet over
een minder fijnmazige indeling in arbeidsongeschiktheidsklassen.

De optie van een minder fijnmazige klassenindeling en de optie van het
afschaffen van de laagste klasse(n) in de WAO/AAW zijn opgenomen in
de adviesaanvraag aan de SER van 19 februari 1991 over de structuur en
inrichting van en de samenhang tussen de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen. In die zin zijn deze opties ook overwogen door het kabinet,
hoewel bij het afschaffen van de laagste klasse(n) reeds in genoemde
adviesaanvrage kanttekeningen werden gezet. Gewezen werd namelijk
op het feit dat bij verhoging van de drempel in de WAO/AAW wel moet
worden voorkomen dat verzekerden die hierdoor geen uitkeringsrecht
zouden verkrijgen, ook buiten de op gehandicapte werknemers gerichte
arbeidsbemiddeling vallen. Bovendien is het ontstaan van een zekere
opwaartse druk, leidend tot indeling in de laagste klasse, naar het
oordeel van het kabinet niet geheel denkbeeldig. Hiernaast is het zo dat
juist de personen met een laag loon, bij het vervallen van deze klasse(n)
geen uitkering meer zouden krijgen.

Uiteindelijk kwamen genoemde opties niet meer voor in de maatre–
gelen waartoe de meerderheid van de SER heeft geadviseerd. Nu het
kabinet dit meerderheidsadvies grotendeels heeft overgenomen, was er
geen aanleiding meer genoemde opties opnieuw in de overweging te
betrekken.

3.2. Herdefiniëring passende arbeid

Door de leden van de fracties van het CDA, de PvdA, de VVD, D66, de
SGP, de GPV en door het lid van de RPF-fractie wordt de herdefiniëring
van passende arbeid in het arbeidsongeschiktheidscriterium als een
weliswaar ingrijpende, maar noodzakelijke maatregel onderschreven. Met
name is het oordeel positief over de nadruk die komt te liggen op wat
iemand met zijn krachten en bekwaamheden nog wel kan verdienen.

De leden van diverse fracties stellen nog een aantal concrete vragen.
Zo willen de leden van de CDA-fractie graag een indicatie hebben in
welke mate een arbeidsongeschikt geworden zelfstandige in het huidige
systeem geleid wordt naar een functie in loondienst. Bij de arbeidsonge–
schiktheidsschatting van een zelfstandige, op basis van het nu in de
WAO/AAW opgenomen arbeidsongeschiktheidscriterium, wordt arbeid
in het eigen bedrijf of beroep als uitgangspunt genomen. Bij het voorge–
stelde arbeidsongeschiktheidscriterium gaat dit veranderen. Dan dient
namelijk, zoals de leden van de CDA-fractie terecht stellen, als conse–
quentie van het vervallen van de billijkheidstoets in het arbeidsonge–
schiktheidscriterium, ook rekening gehouden te worden met geschiktheid
voor functies in loondienst.

De leden van de fractie van de PvdA onderschrijven de aanpassing van
het arbeidsongeschiktheidscriterium, te weten de verwijdering van de
terminologie «en die hem met het oog op zijn opleiding en vroeger
beroep in billijkheid kan worden opgedragen». Graag zien zij dit met

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 824, nr. 6 35



enige concrete voorbeelden toegelicht, zodat duidelijker wordt welke
nieuwe ruimte in functiebereik wordt geschapen. De ruimte die in
functiebereik wordt geschapen is in principe maximaal, omdat voortaan
uitgegaan moet worden van alle algemeen geaccepteerde arbeid. De
begrenzing ligt in de krachten en bekwaamheden van betrokkene. Omdat
de krachten en bekwaamheden uiteraard van persoon tot persoon
verschillend zijn is het moeilijk om konkrete voorbeelden te geven. Om
toch twee min of meer uiterste voorbeelden te geven; een chef van de
boekhouding wordt arbeidsongeschikt. Hij kan geen enkele arbeid meer
aan, waarin hij geconfronteerd wordt met stress. Voor hem zou arbeid
puur in de uitvoerende sfeer, bijvoorbeeld werk in het magazijn, passend
kunnen zijn. Dezelfde chef krijgt een ernstig ongeval waardoor hij in een
rolstoel belandt. Geconstateerd wordt dat hij het werk dat hij voorheen
deed niet meer kan, maar dat hij nog wel boekhouder kan worden op zijn
vroegere afdeling. Het moge duidelijk zijn dat in het eerste voorbeeld de
mate van arbeidsongeschiktheid veel groter zal zijn dan in het tweede
voorbeeld. In het eerste voorbeeld zal immers het loon dat de voormalige
chef boekhouder met het passende werk nog kan verdienen, veel verder
afliggen van het loon dat hij vóór zijn arbeidsongeschiktheid verdiende,
dan in het tweede voorbeeld.

De leden van de fractie van D66 willen graag weten of de opvatting
van de zogenaamde Corona-groep wordt gedeeld dat arbeidsonge–
schiktheid wordt teruggebracht tot een louter medisch-arbeidskundig
begrip en dat in feite sprake is van een wijziging van het verzekerd risico.
Het kabinet is het niet eens met deze stelling. Ook na de wijziging van
het arbeidsongeschiktheidscriterium wordt nog steeds de loonschade die
het gevolg is van arbeidsongeschiktheid, verzekerd. Het verzekerde risico
blijft derhalve loonderving wegens arbeidsongeschiktheid. Of iemand
arbeidsongeschikt is, wordt nog steeds bepaald door te bekijken of er
een gat zit tussen datgene wat men vroeger verdiende en datgene wat
men nog kan verdienen. In die zin blijft de arbeidsongeschiktheids–
schatting ook nog steeds een loonkundige schatting. Of men arbeidson–
geschikt is en zo ja in welke mate, wordt niet bepaald door de aard en de
zwaarte van de handicap, maar door het verschil tussen het vroeger
verdiende inkomen en het nog te verdienen inkomen. Wat wel verandert,
is dat het nog te verdienen inkomen breder wordt ingevuld, door het
vroegere beroep en de opleiding los te laten. In die zin zou men kunnen
stellen dat de dekking is veranderd, maar (nogmaals) niet het verzekerde
risico.

De leden van de fractie van de PvdA onderschrijven de voorgestelde
voorhangprocedure van de algemene maatregel van bestuur, waarin de
voor de arbeidsongeschiktheidsschatting van belang zijnde elementen
nader geoperationaliseerd moeten worden. De leden van de fractie van
D66 stemmen op zich ook in met de nadere operationalisering van een
aantal elementen die voor de arbeidsongeschiktheidsschatting van
belang zijn, maar zijn van mening dat ook aan de Tweede Kamer nog de
mogelijkheid geboden moet worden hierover iets te zeggen. Om die
reden is ook gekozen voor een zogenaamde voorhangprocedure. Dat wil
zeggen dat de amvb eerst twee maanden na publicatie van de
ontwerp-amvb in de Staatscourant, in werking kan treden. Deze twee
maanden kunnen dan door de Tweede Kamer benut worden om zich
eventueel uit te spreken over de amvb. De leden van de fractie van D66
willen ook nog nader geïnformeerd worden over de eventuele inhoud van
de amvb, alsmede, evenals de leden van de RPF-fractie, over de termijn
waarop het een en ander zijn beslag moet krijgen. De leden van de
fractie van D66 verwijzen in dit verband naar de opmerking van de SER
en de SVr over de invulling van een minimaal aantal uren waarbij een
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functie nog gangbaar is. Zij vragen zich ook af of een nadere operationa–
lisering niet noodzakelijk is om het gewijzigde arbeidsongeschiktheidscri–
terium goed toe te passen. In zijn advies geeft de SVr een aantal
elementen aan die naar zijn oordeel in ieder geval in aanmerking komen
voor operationalisering. Een van de elementen die de SVr noemt is de eis
dat bij de arbeidsongeschiktheidsschatting functies worden geduid die
qua aard en omvang gangbaar zijn. Hierin zou de eis dat een functie om
gangbaar te zijn aan een minimaal uren-criterium moet voldoen zijn
plaats kunnen krijgen. Op zich is een nadere operationalisering van het
arbeidsongeschiktheidscriterium niet noodzakelijk om deze in de praktijk
te kunnen toepassen. Ook nu wordt het arbeidsongeschiktheidscriterium
in de praktijk toegepast, zij het dat, teneinde een goede en uniforme
toepassing te bereiken, beleidsregels zijn ontwikkeld. De wens om te
operationaliseren kan vanuit een tweetal invalshoeken bekeken worden.
De eerste is de wens om, zoals de SVr in zijn advies aangeeft, te komen
tot een zekere mate van uniformering teneinde interpretatieverschillen in
de praktijk zoveel mogelijk te voorkomen. De tweede invalshoek is de
wens om zeker te stellen dat een bepaalde, vanuit de overheid gewenste
invulling van het arbeidsongeschiktheidscriterium, ook daadwerkelijk in
de uitvoeringspraktijk wordt toegepast. Dit kan zich bijvoorbeeld
voordoen ten aanzien van de vraag of de arbeidsongeschiktheids–
schatting aangepast moet worden aan de werkelijke verdiensten. Het
kabinet heeft aangegeven dat de schatting dient te geschieden op basis
van de functie met de hoogste loonwaarde en dat herschatting indien
daadwerkelijke werkhervatting plaatsvindt op een lager niveau, niet aan
de orde is. Indien er twijfel zou bestaan over de vraag of deze interpre–
tatie ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gevolgd of als men er op
voorhand zeker van wil zijn dat deze interpretatie ook wordt toegepast,
ligt het voor de hand deze interpretatie in nadere regels neer te leggen.
Het kabinet heeft aangegeven dat, nu de SVr zelf vraagt om operationali–
sering van bepaalde elementen, dit voor het kabinet reeds voldoende
reden is om hier positief tegenover te staan. Het kabinet beraadt zich
nog over de vraag welke elementen hiervoor in aanmerking komen. Nu
het voor de toepassing van het arbeidsongeschiktheidscriterium in de
praktijk niet noodzakelijk is dat deze operationalisering geëffectueerd is,
behoeven de nadere regels niet getroffen te zijn vóór de datum van
inwerkingtreding van de wet. Wel wil het kabinet op niet al te lange
termijn advies vragen aan de SVr.

De leden van de fractie van het CDA zijn het eens met het kabinet dat
feitelijke werkhervatting op een lager niveau dan gehanteerd is bij het
bepalen van de restcapaciteit, niet moet leiden tot een ophoging van de
mate van arbeidsongeschiktheid. De leden van de fractie van D66 stellen
hierbij echter de vraag of dit systeem er niet in resulteert, dat bij
daadwerkelijke werkaanvaarding het totaal inkomen lager is dan bij niet
werken. Ook hebben zij vragen over de toepassingspraktijk nü en straks.
Zoals ook in de memorie van toelichting is aangegeven, is het kabinet
van oordeel dat de restcapaciteit afgestemd moet worden op het voor
betrokkene hoogst bereikbare niveau. Hierbij past het vervolgens niet dat
werkhervatting op een lager niveau leidt tot een verhoging van de mate
van arbeidsongeschiktheid. Hoe pakt dit nu uit in de praktijk? lemand is
gedeeltelijk arbeidsongeschikt en ontvangt derhalve een gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheidsuitkering en daarnaast (als hij voor zijn resterende
verdiencapaciteit nog geen werk heeft kunnen vinden) een werkloos–
heidsuitkering. Met beide uitkeringen tezamen ontvangt hij 70% van
hetgeen hij vroeger verdiende. Vanuit de arbeidsongeschiktheidskant
bezien is hij weliswaar geschat op arbeid met de hoogste loonwaarde,
maar arbeid met een lagere loonwaarde overeenkomend met zijn
krachten en bekwaamheden is ook passend. Is hij vanuit de werkloos–
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heidskant gezien verplicht deze arbeid te accepteren? In de richtlijn
passende arbeid die in mei 1992 is toegezonden aan de bedrijfsvereni–
gingen en de gemeentelijke sociale diensten, is de volgende algemene
richtlijn geformuleerd. Na aanvang van de werkloosheid heeft betrokkene
een half jaar de tijd om zich te richten op het zoeken naar arbeid
overeenkomstig het vroegere beroep en niveau. Na een half jaar mogen
concessies worden verwacht, volgens de regels van passende arbeid. Na
een zekere periode kunnen derhalve de geduide functies, op basis
waarvan de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld en die in
eerste instantie niet passend behoeven te zijn voor de Werkloosheidswet,
voor de toepassing van deze wet wel passend geworden zijn. De
concrete invulling van het begnp passende arbeid in de arbeidsonge–
schiktheidsregelingen en de werkloosheid naderen elkaar naarmate de
tijd verstrijkt dus steeds meer. Ook om die reden zou het niet juist zijn de
arbeidsongeschiktheidsuitkering te verhogen bij het realiseren van een
lagere loonwaarde. Er zouden dan toch weer arbeidsmarktelementen in
het arbeidsongeschiktheidscriterium sluipen. Overigens dient bedacht te
worden dat men, om te zakken beneden het niveau van 70% van het
vroeger verdiende loon, een functie met een fors lagere loonwaarde
dient te accepteren. Verder merken wij op dat de begrippen in ieder
geval niet identiek zijn op het moment dat een persoon gedeeltelijk
arbeidsongeschikt en dus gedeeltelijk werkloos wordt. Dit in antwoord op
de vraag van de leden van de fractie van het GPV omtrent de relatie met
passende arbeid in het kader van de WW en van het lid van de
RPF-fractie omtrent een eenduidige definitie van het begrip passende
arbeid in de arbeidsongeschiktheidswetten en de werkloosheidswet.

De leden van de fractie van D66 willen graag weten welke aantrekke–
lijke kanten het zuivere inkomensschade-systeem van de SER heeft en
waarom daar toch van is afgezien. Zij vragen zich ook af of het juist is
dat met dit systeem een risico van een veelvoud van juridische proce–
dures gemoeid is. Ook in de voorgestelde systematiek kan toch gemak–
kelijk strijd ontstaan over de vraag wat er met gangbare arbeid verdiend
kan worden, zo meenden zij. Het aantrekkelijke van het door de SER
voorgestelde loonschade-systeem is dat er een direkte berekening van
de loonschade is, zonder de tussenstap van het vaststellen van de mate
van arbeidsongeschiktheid. Er vindt in dit systeem ook een direkte
afrekening van elke te verdienen gulden plaats. Elke gulden die verdiend
kan worden, wordt immers direkt van de te vergoeden loonschade
afgetrokken. Maar tegelijk is dit ook het grote nadeel van het systeem.
Omdat elke gulden belangrijk is, is het gevaar groot dat ook elke gulden
zal worden aangevochten. Door de huidige klassenindeling, waarvan een
globaliserend effect uitgaat, wordt dit vermeden. Hiernaast leidt het
systeem van de SER tot een geheel andere systematiek, omdat men niet
uitgaat van arbeidsongeschiktheid en het daarmee verband houdende
verlies aan verdiencapaciteit. Niet alleen zou dit voor de WAO/AAW een
geheel andere systematiek vergen, maar dit zou ook zijn uitstraling
hebben naar de op de arbeidsongeschiktheidsregelingen afgestemde
regelingen, zoals de Werkloosheidswet. Dit alles afwegende, heeft het
kabinet niet gekozen voor het door de SER voorgstelde systeem.

De leden van de SGP-fractie vragen of het om een maximum–
begrenzing en niet om een minimum-begrenzing gaat, bij het feit dat bij
de invulling van iemands bekwaamheden zijn verleden een rol blijft
spelen. Zoals reeds eerder is opgemerkt, is de enige begrenzing die nog
geldt bij het duiden van alle algemeen geaccepteerde arbeid iemands
krachten en bekwaamheden. De nadere invulling van iemands bekwaam–
heden zal mede plaatsvinden aan de hand van wat iemand in het
verleden gedaan heeft en wat voor opleiding iemand heeft gevolgd. Maar
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ook niet meer dan dat; derhalve als indicatie en niet in de zin van
verworven rechten.

De vier elementen die in de toelichting zijn genoemd en die ten tijde
van de stelselherziening 1987 zo'n belangrijke rol hebben gespeeld,
blijven van belang bij de arbeidsongeschiktheidsschatting. Het lid van de
fractie van de RPF vraagt in dit verband of hiermee de schatting niet
alsnog een te soepel karakter krijgt. De leden van de GPV-fractie vragen
in hoeverre het nog noodzakelijk is om het criterium «dat van de
werkgever in redelijkheid mag worden verwacht dat hij betrokkene met
zijn beperkingen in dienst neemt» te handhaven. Door het hanteren door
de bedrijfsvereniging van deze vier elementen bij de arbeidsongeschikt–
heidschatting wordt gewaarborgd dat er sprake blijft van een reële
schatting. Een voorbeeld, dat ook ten tijde van de stelselherziening is
genoemd, moge dit verduidelijken. Bij de arbeidsongeschiktheidschatting
van een persoon die ernstig in zijn gezicht is verminkt, zal bijvoorbeeld
de functie van receptionist niet geduid mogen worden. Van een
werkgever kan immers in redelijkheid niet gevergd worden dat hij deze
persoon met deze beperkingen voor deze functie aanneemt. Het kabinet
meent dat bij de arbeidsongeschiktheidsschatting de reële verdiencapa–
citeit uitgangspunt moet blijven. Op deze wijze blijft er immers
aansluiting bestaan bij de maatschappelijke werkelijkheid, hetgeen heel
iets anders is dan een te soepel karakter van de arbeidsongeschiktheids–
schatting. Over dit aspect van de arbeidsongeschiktheidsschatting zijn in
het najaarsakkoord geen afspraken gemaakt.

3.3. Scholingsmogelijkheden als medebepalende factor

De leden van de fracties van de PvdA, de VVD, het GPV alsmede het
lid van de RPF-fractie kunnen instemmen met het betrekken van de
potentiële scholingsmogelijkheden bij de arbeidsongeschiktheids–
schatting in het geval betrokkene weigert mee te werken aan scholing.
Zij achten het positief dat meer gelet gaat worden op scholingsmogelijk–
heden voor arbeidsongeschikten. Het in het verlengde hiervan liggende
gevolg bij het niet meewerken aan scholing, wordt door hen onder–
schreven. De leden van de PvdA-fractie vragen in het kader hiervan wel
de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen bij de invulling van het begrip
deugdelijke grond. Immers, zo stellen zij, niet iedereen is geschikt om
scholing te volgen. In de toelich-ting is de nadruk gelegd op de redelijke
toepassing van de regeling door het uitvoeringsorgaan. In de wettekst is
dit tot uitdrukking gebracht in de woorden «zonder deugdelijke grond».
De verdere invulling van dit begrip, met name in concrete situaties zal
dienen te geschieden in de uitvoeringspraktijk en middels jurisprudentie.

De leden van de CDA-fractie vragen hoe de afstemming plaatsvindt als
een betrokkene een combinatie van twee uitkeringen ontvangt. Met
name vragen zij hoe de afstemming plaatsvindt met betrekking tot de
scholingseis, als er sprake is van een kombinatie van een bijstandsuit–
kering en een WAO-uitkering. In geval van samenloop van een
WAO-uitkering en een bijstandsuitkering, i.c. een lOAW-uitkering, zal de
gemeente het oordeel van de bedrijfsvereniging over de noodzakelijkheid
van scholing of opleiding als regel dienen te volgen. In gevallen waarin
de gemeente van oordeel is dat andere in de persoon gelegen bijzondere
omstandigheden zich tegen het volgen van scholing of opleiding
verzetten, zal nader overleg tussen gemeente en bedrijfsvereniging
noodzakelijk zijn.

De leden van de GPV-fractie menen dat tegenover de consequenties
voor het uitkeringsniveau bij het weigeren een scholing of een opleiding
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te volgen, ook een positieve prikkel moet staan. Bij de Wet terugdringing
arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV) is een dergelijke positieve prikkel in
de WAO/AAW geregeld. In de WAO/AAW is toen de bepaling
opgenomen, dat een herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering
die verband houdt met een voltooide opleiding of scholing, eerst één jaar
later ingaat. Vervolgens vragen deze leden of het juist is dat het
scholingsbudget bij de GMD veelal halverwege het jaar is uitgeput en of
het terecht is dat hiervoor sprake is van een gelimiteerd budget. Zouden
uitkeringen en arbeidsmarktmaatregelen geen communicerende vaten
dienen te zijn, zodat gelden die worden aangewend voor scholing terug–
verdiend kunnen worden door lagere of door minder uitkeringen, zo
vragen deze leden. Momenteel ontvangt de GMD een scholingssubsidie
van het CBA. Voor 1992 beloopt dit een bedrag van 19 miljoen.
Wanneer deze middelen zijn uitgeput, schakelt de GMD over op finan–
ciering van scholing op grond van artikel 57 AAW. Aan deze voorziening
is geen limiet verbonden. Bij AAW-scholing treedt het principe van de
communicerende vaten in de praktijk op. Naarmate immers iemand als
gevolg van scholing in grotere mate in zijn eigen onderhoud kan
voorzien, levert dit een besparing op in de sfeer van de uitkeringen. Voor
de AAW-scholing is per scholingsgeval toestemming van de bedrijfsver–
eniging nodig. Het aantal scholingsgevallen door de GMD stijgt snel: van
4200 in 1990 via 9600 in 1992 tot een verwachte 11 000 in 1993.
Medio september 1992 was het scholingsbudget van 19 miljoen
(CBA-subsidie) uitgeput. Sindsdien is de GMD overgeschakeld op decla–
ratie bij het AAf op grond van artikel 57 AAW.

Het lid van de RPF-fractie ten slotte vraagt zich af of de scholing van
een verzekerde, die aanvankelijk de scholing weigerde, in principe nog
betaald wordt door het arbeidsbureau of de GMD. Hoewel een en ander
ter vrije beslissing is van genoemde organen, zou het niet irreëel zijn als
men na een aanvankelijke weigering tot het volgen van scholing, toch de
scholingskosten zou vergoeden.

3.4. Relatie aandoening en arbeidsongeschiktheid

De leden van de fracties van de PvdA, de SGP, het GPV en het lid van
de RPF-fractie zijn het op zich eens met de toevoeging in het arbeidson–
geschiktheidscriterium van de zinsnede «rechtstreeks en objectief
medisch vast te stellen gevolg». Wel hebben zij nog een aantal vragen bij
de consequenties van deze toevoeging en bij de uitvoering in de praktijk
van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling nü en straks.

De medische kant van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling, het
vaststellen dat er sprake is van ziekte of gebrek en dit vervolgens
vertalen in iemands mogelijkheden en onmogelijkheden, is een van de
onderdelen van het arbeidsongeschiktheidscriterium die zich het
moeilijkst in wettelijke regels laat vangen. Het gaat hier om een oordeel
van een deskundige, een medicus. Dit wordt bij het nieuwe arbeidsonge–
schiktheidscriterium niet anders en in die zin blijven er subjectieve
elementen in de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling zitten. Dit in
antwoord op de betreffende vraag van de leden van de CDA-fractie op
dit punt.

Het oordeel van de medicus over het bestaan van ziekte en gebrek is
enerzijds uiteraard een medisch oordeel, ingegeven door de medische
kennis op dit moment, maar anderzijds wordt het oordeel ook beïnvloed
door maatschappelijke opvattingen. Dit wordt duidelijk zichtbaar door de
andere, bredere invulling die in de loop der tijd aan met name het begrip
ziekte is gegeven. Deze bredere invulling, door sommigen ook wel
gekwalificeerd met de term oprekking van het ziektebegrip moet niet zo
ver gaan dat het zich ziek presenteren van een persoon, zonder dat daar
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een medische oorzaak voor is aan te wijzen, voldoende indicatie is voor
een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zoals het kabinet ook in de
toelichting heeft aangegeven is er niet altijd sprake van een
mono-causaal verband tussen een aandoening en de arbeidsonge–
schiktheid. Maar het mag niet zo zijn dat er uitsluitend sprake is van een
subjectief beleven van betrokkene. Met de toevoeging van de woorden
rechtstreeks en objectief heeft het kabinet, in navolging van de SER, de
aandacht van met name de uitvoeringsorganen hiervoor willen vragen.
Het is dus beslist niet de bedoeling om psychische klachten niet meer of
nog maar beperkt onder het arbeidsongeschiktheidscriterium te laten
vallen, zoals de leden van de SGP-fractie en het lid van de RPF-fractie
suggereren. En ook is het niet de bedoeling, zoals de leden van de
GPV-fractie veronderstellen, om het «risque professionel» een zwaarder
accent te geven dan het «risque social». Omtrent het toetsbaar maken
van het oordeel omtrent het bestaan van ziekte of gebreken zien met
name de leden van de GPV-fractie en het lid van de RPF-fractie een
grotere rol voor de wetgever weggelegd. Zoals reeds in de toelichting is
aangegeven, vindt het kabinet dat het primair aan de bedrijfsvereni–
gingen zelf is om procedures vast te stellen die een objectieve en recht–
matige vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage
waarborgen. De invulling van de beleidsvrijheid van de bedrijfsvereni–
gingen op dit punt is verder onderwerp van toezicht.

Bij de voorgenomen aanpassing van de Organisatiewet Sociale Verze–
kering zal de mogelijkheid worden gecreëerd om deskundigen in te
schakelen om te bezien of het arbeidsongeschiktheidspercentage op een
juiste wijze is vastgesteld. Met name zal dit het geval zijn als op grond
van statistieken, steekproeven of andere toezichtbevindingen het
vermoeden bestaat dat bij een bepaalde bedrijfsvereniging of uitvoe–
ringsinstelling een te ruime invulling wordt gegeven op het punt van de
arbeidsongeschiktheidsschatting.

De GMD heeft in zijn administratie reeds een uitsplitsing naar regio
opgenomen. Een uitgebreide verslaggeving hiervan wordt reeds door de
GMD gepubliceerd, te weten in de uitgave «Regionale gegevens». De
meest recente versie betreft «regionale gegevens 1991», verschenen in
april 1992. Op verzoek is het daarnaast te allen tijde mogelijk nadere
gegevens naar regio uit te splitsen. Een verzoek middels de regering aan
de GMD, waarom de leden van de PvdA-fractie vragen, is derhalve niet
nodig. Op basis van de resultaten van de toetsing vindt de beoordeling
plaats of er inderdaad sprake is van een te ruime beoordeling. Daarna
kan aan het betreffende uitvoeringsorgaan de opdracht gegeven worden
het beleid bij te stellen of te herzien. Op deze wijze zal naar het oordeel
van het kabinet voldoende gewaarborgd zijn dat de arbeidsongeschikt–
heidsbeoordeling op een objectieve en rechtmatige wijze geschiedt.

De leden van de PvdA-fractie vragen ten slotte naar de verantwoorde–
lijkheden van de werkgever in dit kader. Ook vragen zij naar de eerste
ervaringen met de verscherpte ontslagbescherming. Dat er verantwoor–
delijkheden voor de werkgever liggen is duidelijk. In dit verband moge
gewezen worden op de in de Wet TAV opgenomen verbeterde werking
van artikel 30 ZW en de aan artikel 30 ZW analoge sanctiebepaling in de
WAO/AAW, eveneens geregeld in de Wet TAV. Öok moge gewezen
worden op het voorstel tot het verplicht opstellen van een terugkeerplan
als onderdeel van de geïntensiveerde gevalsbehandeling. Dit voorstel
maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel TZ dat op 5 november aan de
Tweede Kamer is aangeboden (kamerstukken 1992/1993, 22899).

Wat betreft de ervaringen met de verscherpte ontslagbescherming,
waar deze leden naar vragen, zij verwezen naar paragraaf 1.2 van deze
memorie.
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3.5. Relatie met passende arbeid in het kader van de WW

Voor beantwoording van de vraag van de leden van de fractie van het
GPV over de relatie van de algemeen geaccepteerde arbeid in de
arbeidsongeschiktheidswetten met het begrip passende arbeid in de WW
zij verwezen naar paragraaf 3.2.

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

4.1. Algemeen

De voorstellen omtrent de wijziging in niveau en duur van de arbeids–
ongeschiktheidsuitkering zijn door de leden van de diverse fracties
verschillend ontvangen. De leden van de CDA-fractie kunnen het voorstel
onderschrijven en willen alleen een reactie op hun visie dat een
aanpassing in het bevriezingsvoorstel gecompenseerd moet worden door
een nadere aanpassing ten aanzien van de nieuwe uitkeringsgevallen. Dit
overigens alleen als de huidige uitkeringen niet bevroren worden
vanwege andere oorzaken dan het halen van de volumedoelstelling. Deze
vraag wordt in hoofdstuk 10, die betrekking heeft op het overgangsrecht
beantwoord. In dat hoofdstuk wordt ook teruggekomen op de afwijzende
reactie van de leden van de fractie van D66 inzake het overgangsrecht
voor de lopende uitkeringen i.c. «het bevriezingsvoorstel».

De leden van de PvdA-fractie kunnen op zich de introductie van een
opbouwsysteem rechtvaardigen als instrument om een andere verant–
woordelijkheidsverdeling tot stand te brengen. In dit kader verwijzen zij
ook naar hun opmerkingen over een aanvullende verzekering en de
invoering van een wachttijd. De leden van de fractie van D66 vinden dat
er, gezien de financiële positie van toekomstige arbeidsongeschikten,
een toegankelijk, rechtvaardig en betaalbaar verzekeringssysteem tot
stand moet komen. Voor een reactie op deze opmerkingen zij verwezen
naar paragraaf 1.3 over de samenhang met aanvullende verzekeringen.

De leden van de fractie van de VVD verwijzen naar hun, tijdens de
tussenbalans gedane, voorstel, hetgeen betere financiële– en volume–
effecten zou hebben dan het onderhavige voorstel.

De leden van de fractie van D66 zijn er op zich nog niet van overtuigd
dat aan de noodzaak tot het nemen van ingrijpende prijsmaatregelen
vooralsnog niet te ontkomen is. Maar als dan toch ingegrepen moet
worden, dan vinden zij de voorgestelde maatregelen het minst erg. Deze
lijn willen zij wel volgen als op 1 januari 1995 niet voldaan wordt aan een
nader te bepalen ijkpunt. Wel vinden zij de onderbouwing van het
voorstel, in aanmerking nemende dat het gaat om het doorbreken van
het verzekeringsprincipe, te mager.

Het kabinet heeft het gegeven dat aan ingrepen in de hoogte van de
uitkeringen niet ontkomen kan worden, gezien het volume en de volume–
ontwikkeling in de WAO, als uitgangspunt genomen. Vervolgens is
gekeken hoe hieraan het beste vorm gegeven kon worden. Gekozen is
toen voor het leggen van een zekere relatie tussen de betaalde premie en
de duur, respectievelijk de hoogte van de uitkering. Het leggen van deze
relatie is bij de sociale verzekeringen niet nieuw. Het kabinet heeft hierbij
gewezen op de WW en de AOW waar een dergelijke relatie nu ook wordt
gelegd. In die zin is het logisch dat ook in de WAO voor een dergelijk
systeem wordt gekozen. Daar waar de leden van de fractie van D66 de
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1 Zo blijkt bij voorbeeld dat voor Frankrijk
geen enkele respondent opgeeft wegens
invaliditeit inactief te zijn Dit blijkt uit een
nadere analyse van het materiaal van de
WRR in: R. Prins, T J Veerman, S
Andriessen, Work Incapacity in a cross–
national perspective. SZW-reeks 1992. Den
Haag, p 20/21.

noodzaak voor niveau-ingrepen vooralsnog niet aanwezig achten, i.c. het
uitgangspunt van het kabinet voor de niveau-ingrepen, is het duidelijk dat
zij de onderbouwing te mager achten. Daar waar het kabinet zijn
uitgangspunt gegeven de volumecijfers handhaaft (zie hiervoor ook §
1.4) zijn de hiervoor weergegeven keuzes, naar het oordeel van het
kabinet de meest logische. De leden van de GPV-fractie karakteriseren
het introduceren van een opbouwsysteem in de WAO als ingrijpend. Zij
zien ook wel nadelen aan het huidige systeem (een vroeggehandicapte
krijgt tot zijn 65ste een uitkering op minimumniveau, terwijl iemand die
op latere leeftijd gaat werken en arbeidsongeschikt wordt tot zijn 65ste
een uitkering ontvangt van 70% van zijn laatstverdiende loon), die zich
niet voordoen bij een opbouwsysteem. Maar toch stellen zij de vraag of
een dergelijke wijziging wel gerechtvaardigd is als niet alle mogelijke
volumemaatregelen tot het uiterste zijn beproefd. De leden van de fractie
van de SGP zijn positief over het inbrengen van elementen van een
opbouwstelsei in de WAO en ook het lid van de RPF-fractie vindt de
introductie van opbouwelementen te rechtvaardigen.

Na deze algemene waardering, positief dan wel negatief, hebben de
leden van verschillende fracties nog een aantal specifieke vragen.

De leden van de PvdA-fractie vragen om cijfers voor Nederland en
internationaal inzake de complementariteit van arbeidsongeschiktheid en
vervroegde pensionering.

Internationaal vergelijkbaar statistisch materiaal inzake de sociale
zekerheid is schaars. De vraag of arbeidsongeschiktheidsregelingen en
VUT-regelingen in die zin complementair zijn dat, waar Nederland meer
ouderen in de WAO heeft, andere landen een groter volume in de
VUT-regelingen hebben, kan derhalve niet rechtstreeks worden beant–
woord aan de hand van internationale sociale-zekerheidsstatistieken. Op
basis van het schaars beschikbare (onderzoeks-)materiaal is het wel
mogelijk enige indicaties te verkrijgen.

In het WRR-rapport «Een werkend perspectief» zijn gegevens gepre–
senteerd omtrent inactiviteit en de redenen daarvan voor Nederland en
de EG als totaal. In onderstaande tabel worden de belangrijkste resul–
taten weergegeven. De gegevens zijn gebaseerd op de uitkomsten van
de «Labour Force Sample Survey». De cijfers dienen met enige omzich–
tigheid gehanteerd te worden, omdat enerzijds niet is gevraagd naar de
uitkering die men ontvangt, maar naar de reden die de respondent in de
enquête geeft voor de non-activiteit, en anderzijds de vraagstelling in de
verschillende landen kan verschillen'. De gepresenteerde cijfers zijn
derhalve uitsluitend als indicatie op te vatten.

Tabel 4. Economisch niet-actieven naar reden van non-activiteit en geslacht (55—64
jaar). 1987

Economisch niet actieven
"vroeggepensioneerd
"arbeidsongeschikt
"huisman/huisvrouw
"niet in te delen

Totaal niet actieven

Mannen

Nederland

18.1
24.4
9.7
4,9

57,1

Vrouwen

EG

30.3
7.2
5,7
1.2

44.4

Nederland

3,5
2.8

78.4
6.7

91,4

EG

23.6
3.5

48,7
5,8

81,7

Bron: WRR: Een werkend perspectief. p 73

Ondanks alle beperkingen van het cijfermateriaal lijkt de conclusie
gerechtvaardigd dat Nederland in de leeftijdsgroep van 55-64 jaar een
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hoog percentage niet-actieven heeft, en dat voor mannen geldt dat
arbeidsongeschiktheid meer dan in andere landen de weg is waarlangs
het arbeidsproces wordt verlaten. In de EG als geheel geldt voor mannen
een hoger percentage vervroegd uitgetredenen. Er lijkt dus sprake van
enige complementariteit, zij het dat het totaal van vroeggepensioneerden
en arbeidsongeschikten in Nederland ongeveer 5%-punt hoger ligt dan in
de EG als geheel. Voor vrouwen zijn de cijfers moeilijker te interpreteren.
Bedacht moet worden dat in een aantal EG-lidstaten de pensionerings–
leeftijd voor vrouwen is gesteld op 60 jaar. Voor vrouwen kan derhalve
geen onderscheid gemaakt worden tussen vervroegde en feitelijke
pensionering en is het dus ook niet mogelijk te analyseren of er sprake is
van complementariteit tussen arbeidsongeschiktheidsregelingen en
regelingen inzake vervroegde pensionering.

Ook voor de jongere leeftijdsgroepen willen de leden van de
PvdA-fractie een beperkte internationale vergelijking van de instroom in
invaliditeits– en arbeidsongeschiktheidsregelingen zien.

In het Sociaal en Cultureel Rapport van 1992 wijdt het SCP enige
passages aan een internationale vergelijking van arbeidsongeschiktheid.
De gegevens zijn gebaseerd op enquête-gegevens uit de genoemde
landen, die bewerkt en internationaal vergelijkbaar zijn gemaakt in het
kader van de «Luxembourg Income Survey». Het SCP stelt dat deze
gegevens met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Zo
wijst het SCP erop dat de onderzoeksgroep betrekking heeft op
werkende en arbeidsongeschikte gezinshoofden, en dat derhalve onder
meer de arbeidsongeschiktheid van eventuele partners buiten
beschouwing is gebleven. Daarnaast wijst het SCP op verschillen in
meetjaren, het feit dat in de meeste landen sprake is van ondervertegen–
woordiging van inactieven in enquêtes, en de beperking dat uitgegaan is
van standcijfers (in plaats van stroomcijfers).

Nederland heeft van de onderzochte landen verreweg de meeste
arbeidsongeschikten. Uit een nadere analyse van de gegevens conclu–
deert het SCP dat het volume arbeidsongeschiktheid in Nederland
weliswaar aanzienlijk hoger ligt dan in de overige onderzochte landen,
maar dat dat geen gevolg is van een intrede– of risicopatroon dat op
grote schaal afwijkt2. De arbeidsongeschiktheidsregelingen in Nederland
zijn in het algemeen minder selectief, waardoor in alle onderzochte
groepen het aantal arbeidsongeschikten in Nederland hoger is dan in de
andere onderzochte landen. Ten behoeve van het onderzoek werden
verschillende groepen onderscheiden, onderverdeeld naar leeftijd,
geslacht, opleidingsniveau en huishoudensamenstelling. De relatieve
kans om arbeidsongeschikt te worden van vrouwen, jongeren en hoger
opgeleiden wijkt in Nederland niet sterk af van hetgeen in andere landen
gebruikelijk is. De enige uitzondering op deze algemene conclusie betreft
de categorie 50-plussers. Vooral de hoge kans van 50-54-jarigen duidt
er volgens het SCP op dat de Nederlandse arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen meer dan elders zijn aangewend als uittredingsroute uit de
arbeidsmarkt. Ten aanzien van jongeren in de arbeidsongeschiktheidsre–
gelingen kan op basis van het SCP-materiaal worden gesteld dat het
aantal arbeidsongeschikten in de jongere leeftijdsklassen in Nederland
hoger ligt dan in andere landen. De oorzaak daarvan is volgens het SCP
een geringe selectiviteit van de arbeidsongeschiktheidsregelingen in
Nederland in het algemeen, en niet een van andere landen afwijkend
«risico-patroon».

J De onderzocht landen in deze anaiyse zijn Wat betreft de Nederlandse cijfers willen de leden van de PvdA-fractie
Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd graag een uitsplitsing zien van de bestands– en instroomgegevens naar
Koninkr„k. itahe. Duitsiand en Nederiand vroeggehandicapten, zelfstandigen, werknemers bedrijfsleven en
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werknemers overheid. Ook wilden zij geanalyseerd zien welk deel van de
betrokken categorieën gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, en in welke
mate, en welk deel zijn restcapaciteit daadwerkelijk in betaalde arbeid
heeft omgezet.

In onderstaande tabel is een overzicht gepresenteerd van het bestand
en de instroom van arbeidsongeschikten in 1991, uitgesplitst naar
verschillende categorieën en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Tabel 5. Aantal en instroom van arbeidsongeschikten naar een aantal categorieën en tnate van arbeidsongeschiktheid (x 1 000
uitkeringsjaren c.q. personen, 1991)

Bestand Instroom

uitkerings– personen personen
jaren (ultimo)

mate arbeidsongeschiktheid mate arbeidsongeschiktheid
0-45% 45-80% 80-100% 0^5% 45-80 80-100%

Aantal arbeidsongeschikten (x f 1000)
"werknemers
"ambtenaren
"zelfstandigen
"vroeggehandicapten
"overigen

564
84
55
93

5

652
95
59
93
4

93
8
7
0
0

50
12
18

1
0

509
76
33
92
4

85
18
8
4
1

8
2
1
0
0

8
4
3
0
0

69
12
4
4
1

'totaal 801 903 108 81 714 116 11 14 91

Bron: SVr, Kroniek van de sociale verzekeringen, 1992 AAW/WAO-Maandstatistiek 1991

De leden van de fractie van de SGP vragen welke andere EG-Lidstaten
een opbouwstelsel kennen en op welke wijze dat is vormgegeven. Een lid
van de RPF-fractie vraagt de regering een overzicht te geven van de duur
van de arbeidsongeschiktheidsregelingen in andere EG-üdstaten.

Stelsels volgens het opbouwsysteem treffen we aan in Duitsland,
Griekenland, Italië, Luxemburg en Portugal. Krachtens verzekeringen
volgens het opbouwstelsel, is het bedrag van de uitkering afhankelijk van
de verzekeringsduur. In het algemeen wordt uitgegaan van een bepaalde
relatie tussen invaliditeit en ouderdom, vanuit de overweging dat beide
factoren een blijvende of minstens langdurige breuk met het arbeids–
proces betekenen. Zij hebben met de Nederlandse ouderdomsverze–
kering gemeen, dat de hoogte van de uitkering stijgt naarmate men
langer verzekerd is geweest. Ten aanzien van de genoemde landen is in
bijlage II een globaal overzicht opgenomen. Daarbij wordt tevens
ingegaan op de duur van de invaliditeitsuitkeringen.

Voor wat betreft de overige EG-Lidstaten die voor invaliditeit een
zogenaamd risicostelsel kennen (België, Denemarken, Spanje, lerland,
Verenigd Koninkrijk) zij voor wat betreft de duur van de uitkeringen volle–
digheidshalve opgemerkt dat de invaliditeitsuitkeringen in het algemeen
voor onbepaalde tijd worden verleend tot de pensioengerechtigde
leeftijd, waarna omzetting in een ouderdomspensioen plaatsvindt.

De leden van de PvdA-fractie hebben nog een aantal vragen omtrent
de uitkering van de personen die in een blijvende toestand van hulpbe–
hoevendheid verkeren. Zij vragen of het juist is dat deze personen hun
100%-uitkering behouden. Op zich is dit juist, echter op het moment dat
de arbeidsongeschiktheidsuitkering gebaseerd wordt op het vervolg–
dagloon daalt ook het niveau van de 100%-uitkering. Men krijgt dan
immers niet langer 100% van het dagloon, maar 100%van het vervolg–
dagloon. Ten aanzien van de uitkeringshoogte van 100% volgt derhalve
het kabinet het SER-advies, maar binnen het voorgestelde systeem van
loondervingsuitkering en vervolguitkering. Zowel de leden van de
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PvdA-fractie als van de fractie van D66 willen weten hoe groot de
hierbedoelde groep is.

Uit opgaven van de verschillende uitvoeringsinstanties kan worden
becijferd dat deze groep arbeidsongeschikten uit ca. 2100 personen
bestaat.

De leden van de PvdA-fractie willen vervolgens weten hoe de
vergoeding i.c. de verhoogde uitkering zich verhoudt tot de voorstellen
die zijn neergelegd in de ontwerp Wet Voorzieningen Gehandicapten
(WVG). De vergoeding is een forfaitaire vergoeding. De vergoeding komt
voort uit de gedachte dat de noodzaak tot geregelde oppassing en
verzorging een bepaald bedrag aan meerkosten met zich brengt. Hierbij
is niet van belang of deze kosten er daadwerkelijk zijn en in welke mate.
De WVG staat borg voor een adequaat niveau van voorzieningen voor
mensen met een handicap, met name waar het gaat om de mogelijk–
heden om zelfstandig te functioneren. Het uitgangspunt daarbij is een
doelmatig maar sober voorzieningenniveau.

De leden van de VVD-fractie willen nog een aantal andere varianten
aan de regering voorleggen. Wat zijn de financiële en volume-effecten,
zo vragen zij indien de uitkeringen van nieuwe gevallen, na het einde van
de loondervingsperiode als door de regering voorgesteld qua duur en
hoogte, worden bevroren totdat het AAW-niveau is bereikt? En wat zijn
de financiële en volume-effecten indien de uitkeringen van nieuwe
gevallen, waarvan alleen de hoogte overeenkomt met die als door de
regering voorgesteld, meteen worden bevroren totdat het niveau van de
lagere vervolguitkering respectievelijk het AAW-niveau is bereikt?

De leden van de VVD-fractie schetsen hier een drietal varianten, die
alle drie bevriezing als centraal uitgangspunt hebben. In alle varianten is
ervan uitgegaan dat personen die nu reeds een uitkering ontvangen dan
wel ouder zijn dan 50 jaar worden ontzien. In variant 1 krijgen nieuwe
gevallen een uitkering gebaseerd op 70% van het laatstverdiende loon
(met indexering) gedurende de door het kabinet voorgestelde periode.
Daarna vindt geen terugval plaats naar het door het kabinet voorgestelde
niveau, maar wordt de uitkering bevroren tot het AAW-niveau is bereikt.

In variant 2 ontvangen nieuwe gevallen een uitkering gebaseerd op
70% van het laatstverdiende loon. Deze uitkering wordt echter niet
geïndexeerd, maar onmiddellijk bevroren tot het niveau van de loongere–
lateerde uitkering is bereikt.

In variant 3 krijgen nieuwe gevallen een uitkering gebaseerd op 70%
van het laatstverdiende loon. Deze uitkering wordt echter niet
geïndexeerd maar onmiddellijk bevroren tot het niveau van de
AAW-uitkering is bereikt.

In onderstaande tabel worden de financiële effecten, in 1994 en in de
structurele situatie, weergegeven van de drie genoemde varianten ten
opzichte van de situatie van ongewijzigd beleid. De volume-effecten
zullen naar verwachting slechts in beperkte mate afwijken van de
volume-effecten waar het kabinet vanuit gaat. Bij variant 2 zullen deze
iets lager uitkomen.

Tabel 6: Besparing WAO-niveau en duur varianten

Loondervingsfase niveau besparing 1994 besparing
structureel

variant! ja AAW 10mln 1,5mld
variant 2 nee Vervolguit. 75 mln 0.9 mld
variant 3 nee AAW 75 mln 1,7mld

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 824, nr. 6 46



Dezelfde vraag willen deze leden graag beantwoord zien ten aanzien
van een variant op het door deze leden bij de Tussenbalans voorgestelde
WAO-plan (waarbij niet de leeftijd maar het arbeidsverleden bepalend
is), waarbij dan na afloop van de loondervingsperiode zoals daar voorge–
steld, de uitkeringen worden bevroren totdat het niveau van de AAW
respectievelijk het niveau van de lagere vervolguitkering als door de
regering voorgesteld is bereikt.

Gegevens met betrekking tot het arbeidsverleden van arbeidsonge–
schikten zijn niet bekend. De door de leden van de VVD-fractie gestelde
vraag kan derhalve niet worden beantwoord.

De leden van de fractie van D66 willen weten hoe de bepalingen met
betrekking tot het vervolgdagloon voor deeltijdwerkers zich verhouden
tot het gelijkheidsbeginsel en de bestaande jurisprudentie hierover. Het
vervolgdagloon bestaat uit het minimumloon en een toeslag. De toeslag
is een percentage van het verschil tussen het minimumloon en het
dagloon. Het percentage komt overeen met het aantal jaren dat men
ouder is dan 18 vermenigvuldigd met 2,5. Hieruit blijkt dat voor
berekening van het vervolgdagloon geen (direct) onderscheid wordt
gemaakt naar geslacht. Nagegaan kan worden of er sprake is van een
vermoeden van indirecte discriminatie. Uit jurisprudentie kan worden
afgeleid dat dit het geval is als een maatregel in het bijzonder nadelig
uitpakt voor personen van een bepaald geslacht. De berekening van het
vervolgdagloon zou derhalve een vermoeden van indirecte discriminatie
opleveren als deeltijders, in grote meerderheid vrouwen, hierdoor nadelig
zou worden getroffen. Dit is echter niet het geval. In het nieuw voorge–
stelde artikel 21 b, lid 4, van de WAO is bepaald dat bij een dagloon lager
dan het minimumloon het vervolgdagloon gelijk wordt gesteld aan het
dagloon. Voor deeltijdwerkers zal derhalve het vervolgdagloon meestal
niet lager zijn dan het dagloon, terwijl dit voor voltijdwerkers meestal wel
het geval zal zijn. Er is voor vrouwen geen nadelige situatie en geen
vermoeden van indirecte discriminatie.

Het lid van de RPF-fractie vindt het niet erg consequent om bij het
introduceren van het opbouwsysteem wel naar het buitenland te kijken,
maar vervolgens niet bij een strikter beleid ten aanzien van het «risque
social». Het is niet ongebruikelijk om bij het bestuderen van wat in
andere systemen bruikbaar is, uiteindelijk alleen de goede elementen, de
elementen die in het eigen systeem ingepast kunnen worden, over te
nemen. Een strikter beleid ten aanzien van het «risque social» past niet in
ons verzekeringssysteem. In ons land is om principiële en praktische
redenen gekozen voor een systeem dat is gebaseerd op het «risque
social» (zie ook hoofdstuk 9).

Het lid van de RPF-fractie vindt dat door de introductie van de
opbouwelementen de regeling wel erg complex wordt. Hij vraagt zich af
hoe zich dat verhoudt tot het streven naar deregulering. Vergeleken met
het huidige systeem dat één uitkering kent van in beginsel hetzelfde
niveau, is het juist dat het nieuwe systeem complexer is. Dat kent
immers twee soorten uitkeringen met dikwijls een ander niveau. Het
kabinet heeft dan ook onderkend dat hierdoor het justitieel apparaat
enigermate zwaarder zal worden belast. Maar omdat het voorstel
doorborduurt op het bestaande stelsel voorziet het kabinet hiervan geen
grote problemen.
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4.2. Keuze voor het leeftijdscriterium

De leden van de fracties van het CDA, de PvdA, het SGP en het lid van
de RPF-fractie geven allen de voorkeur aan een keuze voor het arbeids–
verleden boven het leeftijdscriterium. Men wil zo snel mogelijk de
overstap maken naar het arbeidsverleden als maatstaf. De leden van de
PvdA-fractie verzoeken deze maatstaf nu reeds te gebruiken, tenzij
betrokkene geen arbeidsverleden kan aantonen. Het lid van de
RPF-fractie wil deze maatstaf nu reeds gebruiken voor nieuwe gevallen
die geen arbeidsverleden hebben liggende voor 1989. Uitgaande van het
feit dat het kabinet een opbouwsysteem wil introduceren in de WAO,
komt de vraag aan de orde op welke wijze dit gerealiseerd kan worden.
Het beste criterium hiervoor is, zoals de leden van de diverse fracties
terecht opmerken, het arbeidsverleden. In de verzekerdenadministratie
wordt het arbeidsverleden vanaf 1989 geregistreerd. Voor de WAO
betekent dit dat eerst op 1 januari 2029 de gegevens met betrekking tot
het arbeidsverleden zo volledig zijn geregistreerd dat voor iedereen
overgestapt kan worden op een systeem, waarin hoogte en duur van de
uitkering zijn gebaseerd op het werkelijke arbeidsverleden. Om die reden
heeft het kabinet gezocht naar een criterium dat, hoewel geen exacte,
toch een redelijke benadering geeft van het arbeidsverleden. De leeftijd
is zo'n criterium dat daarnaast eenvoudig is vast te stellen en weinig
fraudegevoelig is. Het beste criterium is en blijft echter het (werkelijke)
arbeidsverleden. Het kabinet wil niet wachten tot 2029 om de overstap
te maken naar het arbeidsverleden. Bezien zal worden hoe die overstap
het beste kan plaatsvinden. Denkbaar is, zoals ook het lid van de
RPF-fractie opmerkt, om vanaf 1989 uit te gaan van het werkelijke
arbeidsverleden en de jaren die daarvoor liggen te baseren op leeftijd.

4.3. Onomkeerbare arbeidsongeschiktheid

Verschillende fracties maken nog enkele opmerkingen over de proble–
matiek van de onomkeerbare arbeidsongeschiktheid. Zowel de leden van
de fracties van het CDA als die van de PvdA zijn met het kabinet tot de
conclusie gekomen, dat het niet mogelijk is een werkbaar onderschei–
dingscriterium te vinden om personen bij wie sprake is van
«onomkeerbare» arbeidsongeschiktheid uit te kunnen zonderen van de
WAO-maatregelen. Andere fracties hebben op dit punt nog twijfels. De
leden van de fractie van de VVD vragen zich af of het stellig zo is, dat dit
onderscheid niet te maken is. Zij vragen of het niet mcgelijk is om een
limitatieve lijst van diagnoses op te stellen, die per definitie leiden tot
een situatie van arbeidsongeschiktheid. Voorts wijzen deze leden op de
situatie waarin een persoon weliswaar nog niet volledig arbeidsonge–
schikt is, maar waarvan het, gezien het ziektebeeld, zeker is dat
betrokkene dat wel zal worden. Deze personen zouden zich dan niet
meer kunnen bijverzekeren. Deze leden vragen de regering nadrukkelijk
in te gaan op de mogelijkheden om te komen tot een lijst van dergelijke
aandoeningen. De leden van de fractie van D66 vragen of de groep, die
vanwege een blijvende toestand van hulpbehoevendheid een verhoogde
uitkering krijgt, kan worden aangemerkt als «onomkeerbaar». Voorts
vinden zij het inconsistent dat de SVr wel groepen zou moeten kunnen
aanwijzen die worden uitgezonderd van de periodieke herbeoordeling,
maar dat er vervolgens geen «onomkeerbare gevallen» kunnen worden
benoemd. In dit verband vragen de leden van de fractie van de SGP of
het mogelijk is om via een medische verklaring ten aanzien van arbeids–
ongeschikten, die medisch gezien geen enkele kans meer hebben op het
uitoefenen van een functie, een uitzondering te maken. Deze leden
vragen naar aanleiding van de opmerking van het kabinet dat arbeidson–
geschiktheid geen statisch eindpunt is, of het mogelijk is dit bezwaar te
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ondervangen door tijdelijke toekenning van een uitkering en periodieke
herkeuringen. In verband met de moeilijkheid om te kunnen spreken van
een statische eindtoestand vraagt het lid van de fractie van de RPF of dit
betekent dat een WAO-uitkering in de meeste gevallen een overbrug–
gingsuitkering is.

Naar aanleiding van de opmerkingen wil het kabinet op een aantal
zaken wijzen. De discussie over de onomkeerbare arbeidsongeschiktheid
ging om de wens om personen met een ernstige en blijvende mate van
invaliditeit uit te zonderen van de niveaumaatregelen. De WAO is een
verzekering die de loonschade vergoedt die iemand heeft ten gevolge
van ziekte of gebrek. Dit betekent dat noch de ernst van een bepaalde
aandoening, noch de prognose over de kans op herstel beslissende
elementen zijn bij de beantwoording van de vraag of een persoon
arbeidsongeschikt is. Het gaat er om of iemand in zijn huidige situatie
verlies aan verdiencapaciteit heeft ten gevolge van ziekte of gebrek. Met
andere woorden de ernst van de handicap zegt nog niets over het verlies
aan verdiencapaciteit, terwijl anderzijds de hoogte van de arbeidsonge–
schiktheidsuitkering nog niets zegt over de ernst van de handicap. Dit
betekent dat bij het benoemen van de «onomkeerbare gevallen» niet
aangesloten kan worden bij de mate van arbeidsongeschiktheid in de zin
van de WAO/AAW. Uiteraard heeft het kabinet vervolgens wel gezocht
naar andere criteria. Evenmin als de leden van de CDA– en de
PvdA-fractie, heeft het kabinet een sluitend criterium kunnen vinden.
Enerzijds is er een afgrenzingsprobleem, anderzijds is er het probleem of
het mogelijk is een medische eindtoestand vast te stellen. Welke criteria
moeten gelden om de grens aan te geven tussen onomkeerbaar en
omkeerbaar, tussen schrijnend en niet schrijnend of niet schrijnend
genoeg? Natuurlijk is het mogelijk een limitatieve lijst van aandoeningen
met een ernstig en blijvend karakter op te stellen, die in de praktijk
vrijwel zeker tot een arbeidsongeschiktheidsuitkering zullen leiden. Maar
zijn hiermee alle gevallen benoemd? Het gevolg dat aan de bestempeling
vastzit is dermate groot, namelijk uitzonderen van de niveaumaatregelen,
dat zich vervolgens onherroepelijk vraagstukken van gelijkberechtiging en
rechtvaardigheid zullen gaan voordoen. Hiernaast kunnen de op de lijst
voorkomende «gevallen» bij de stand van de medische wetenschap van
dit moment onomkeerbaar zijn, maar wat te doen als men dit morgen,
door een medische ontwikkeling, een nieuwe vinding en dergelijke, niet
meer is. Is men van onomkeerbaar dan ineens omkeerbaar geworden,
met alle gevolgen vandien? Het kabinet beoogt juist met de in dit
wetsvoorstel neergelegde voorstellen het gevoel dat men tot zijn 65ste
jaar verzekerd is van een uitkering, te doorbreken. Als men op een zeker
moment weer (meer) arbeidsgeschikt wordt, ongeacht hoe lang en tegen
welk percentage men een uitkering heeft gehad, wordt men geacht zich
weer te richten op de arbeidsmarkt.

5. TIJDELIJKHEID VAIM DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUIT–
KERING EN PERIODIEKE HERBEOORDELING

5.1. Tijdelijkheid

De leden van de fracties van het CDA, de PvdA, de SGP, de RPF en het
GPV onderschrijven het standpunt van het kabinet dat van een tijdelijke
uitkering, met eventuele verlenging na aanvraag tot voortzetting, een
stimulerende werking uit kan gaan. De leden van de VVD-fractie zien de
gedachte om de duur van de WAO-uitkering te beperken logisch in het
verlengde liggen van het aangepaste begrip arbeid. De leden van de
fractie van D66 hebben in principe geen bezwaar tegen het tijdelijke
karakter van de uitkering en de daaraan gekoppelde herbeoordeling.
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De leden van de GPV-fractie hebben moeite met het accepteren van
de voorgestelde tijdelijkheid van de uitkering. Deze leden vinden dit
moeilijk te rijmen met het voorgestelde artikel 21 a WAO op grond
waarvan de duur van de loondervingsuitkering kan oplopen tot zeven
jaar. Zij vragen zich af hoe deze tijdelijkheid van de uitkering zich
verhoudt met de duur van de loondervingsuitkering. Kan iemand die 53
jaar of ouder is en die de voorgestelde termijn van drie jaar vergeet, een
beroep doen op artikel 21 a om continuering van de uitkering, zo hebben
de leden van de GPV-fractie zich afgevraagd.

Met artikel 21 a van de WAO wordt aangegeven wat de maximum–
termijn is waarop men recht kan hebben op loondervingsuitkering. Dit
artikel geeft de scheiding aan in tijdsduur tussen de loondervingsuit–
kering en de vervolguitkering. lemand die 58 jaar of ouder is zal tot aan
zijn pensionering recht hebben op een loondervingsuitkering als er
tenminste sprake blijft van arbeidsongeschiktheid. In principe is de
arbeidsongeschiktheidsuitkering een tijdelijke uitkering. Als er geen
sprake meer is van arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 18 van de
WAO dan moet de uitkering worden beëindigd. Beëindiging van de
uitkering kan dus ook plaatsvinden voordat de periode van de loonder–
vingsuitkering is verstreken of voordat de drie jaar om zijn waarbij
verlenging van de uitkering dient te worden aangevraagd.

lemand die bijvoorbeeld 53 jaar of ouder is en een loondervingsuit–
kering heeft, kan geen beroep doen op artikel 21 a om de arbeidsonge–
schiktheidsuitkering te continueren, wanneer hij of zij vergeet een
aanvraag tot voortzetting van de uitkering te doen. Eerst nadat een
nieuwe aanvraag is gedaan kan de loondervingsuitkering worden voort–
gezet. Dit geldt overigens alleen wanneer betrokkene op het tijdstip van
inwerkingtreding van het voorliggende wetsvoorstel niet arbeidsonge–
schikt was. Voor mensen van 50 jaar en ouder die op dat tijdstip wel
arbeidsongeschikt zijn, geldt namelijk niet de verplichting tot periodieke
verlenging van de uitkering.

De leden van de GPV-fractie vragen daarnaast of deze verplichte
herkeuring straks gaat gelden voor alle leeftijdscategorieën. Dit is op
termijn inderdaad het geval. Op het moment dat het wetsvoorstel in
werking treedt, worden alleen de personen die ouder zijn dan 50 jaar
uitgezonderd van de verplichting om, wil men in aanmerking komen voor
een arbeidsongeschiktheidsuitkering, elke drie jaar opnieuw de uitkering
aan te vragen. Alle personen die na inwerkingtreding van het onder–
havige wetsvoorstel arbeidsongeschikt worden, ook mensen van 50 jaar
en ouder, dienen deze periodieke aanvraag tot verlenging te doen.

5.2. Herbeoordeling

5.2.1. Algemeen

Het lid van de RPF-fractie heeft met instemming kennisgenomen van
het voornemen om het herkeuringsregime aan te scherpen. Hij vraagt
zich hierbij af waarom de herkeuringsoperatie nu wel zou kunnen plaats–
vinden waar dat vorig jaar (bij de behandeling van het TAV-voorstel) nog
niet mogelijk werd geacht.

De discussie ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel TAV
had betrekking op de beoordeling van alle 900 000 arbeidsongeschikten
op zeer korte termijn. Dit werd door het kabinet niet mogelijk geacht. In
het huidige voorstel wordt uitgegaan van herbeoordeling van arbeidson–
geschikten jonger dan 50 jaar. Deze herbeoordeling wordt voorzien in
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een periode van vijf jaar. Het betreft derhalve een kleinere groep en een
langere periode met betrekking tot de herbeoordelingsoperatie.

Overigens wijzen wij erop dat ten tijde van de behandeling van het
wetsvoorstel TAV nog sprake was van een eventuele beoordeling op
basis van het oude arbeidsongeschiktheidscriterium. Met het nu voorge–
stelde nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium valt beter in te schatten
wat het effect van een grootschalige beoordeling zal zijn. Daarnaast zal
het effect aanzienlijk groter zijn dan een herbeoordeling op basis het
oude arbeidsongeschiktheidscriterium. Met effect wordt hier dan
gedoeld op zowel het kwantitatieve als het kwalitatieve effect. Het
kwantitatieve effect betreft de vermindering van het aantal uitkerings–
jaren. Het kwalitatieve effect betreft de hernieuwde aandacht voor
bemiddeling en scholingsmogelijkheden.

Het lid van de RPF-fractie heeft in relatie tot de versterkte (her)beoor-
deling nog een aantal aanvullende vragen gesteld. Naar zijn oordeel moet
voorrang worden gegeven aan personen met relatief hoge arbeidsmarkt–
kansen en zou de aanspraak op een AAW/WAO-uitkering van personen
die op basis van het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium werkzaam–
heden kunnen verrichten, zo snel mogelijk dienen te worden beperkt.

De algemene verwachting in termen van arbeidsmarktkansen speelt
alleen een rol bij de invulling van de volgorde binnen de vijf jaar waarin
de herbeoordelingsoperatie zal plaatsvinden. De eerste groep die wordt
herbeoordeeld bestaat uit de jongeren. Bij deze groep wordt een hogere
arbeidsmarktkans verwacht.

De aanspraak op een AAW/WAO-uitkering zal automatisch worden
beperkt als bij (her)beoordeling komt vast te staan dat nog sprake is van
een resterende verdiencapaciteit. Bij deze personen zal dan immers een
(nieuwe) mate van arbeidsongeschiktheid worden vastgesteld. Door deze
procedure wordt voorkomen dat, contrair aan de bedoelingen van het
kabinet, een (volledige) arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt genoten
terwijl sprake is van een resterende verdiencapaciteit.

5.2.2. Afwijkende termijnen

Wat betreft het op termijn uitzonderen van bepaalde groepen arbeids–
ongeschikten van de tijdelijkheid van de uitkering hebben de leden van
de fractie van D66 een aantal vragen. Zij vragen zich onder meer af hoe
de procedure met betrekking tot de registratie en beoordeling van deze
uitzonderingsgevallen verloopt. Daarnaast stellen de leden van deze
fractie vragen over de lijst van uitzonderingen in relatie tot
«omomkeerbare gevallen» en aandoeningen in het algemeen, de privacy–
bescherming van en rechtszekerheid bij de registratie.

De SVr zal bijhouden in welke gevallen uitzondering van de periodi–
citeit van de uitkering aan de orde zou zijn. Deze gevallen worden hiertoe
aangedragen door de bedrijfsverenigingen. Het gaat daarbij niet om
individuen (met naam en toenaam) maar om een beschrijving van een
concreet praktijkgeval. Wanneer voor de SVr voldoende duidelijk is dat
er een groep of groepen arbeidsongeschikten op basis van de registratie
uitgezonderd kunnen worden, zal hij dit voorleggen aan de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze kan dan besluiten om deze
groep(en) uit te zonderen. Nadat de minister deze groep(en) heeft
bepaald, kunnen deze personen pas effectief worden uitgezonderd en
kunnen personen zich ook op deze lijst beroepen. Er is op dit moment
niet te zeggen op welke termijn uitzonderingen kunnen worden gemaakt.
Indien de individuele situaties zodanig verschillen dat geen duidelijke
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groepen kunnen worden onderscheiden, zullen er ook geen personen
worden uitgezonderd van de tijdelijkheid van de uitkering. Waarschijnlijk
zal er met een lijst iets te zeggen zijn over bepaalde aandoeningen die
aanleiding geven tot uitzondering. Dit wil echter niet zeggen dat er dan
ook sprake is van onomkeerbare arbeidsongeschiktheid.

De leden van de fractie van D66 vragen zich af welke privacybe–
scherming de registratie zal kennen. De SVr en de bedrijfsverenigingen
vallen onder de geheimhoudingsplicht van artikel 50g OSV waardoor
privacy van de geregistreerden is gewaarborgd. Bij de vaststelling van de
uitzonderingen door de Minister gaat het niet om individuen en kan de
privacy niet in het geding zijn.

5.2.3. Verblijf in het buitenland

De leden van de CDA-fractie vragen naar de effectiviteit van de
controle van personen met een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuit–
kering die in het buitenland woonachtig zijn. Binnen de EG bestaat
hiervoor een regeling die erop neerkomt dat het zusterorgaan in de
woonplaats van de betrokkene, op verzoek van de Nederlandse bedrijfs–
vereniging, een onderzoek kan verrichten. Wanneer evenwel de bedrijfs–
vereniging van oordeel is dat de uitkomsten van dit onderzoek aanleiding
geven voor een eigen onderzoek, kan dit ter plekke waar de betrokkene
woont gebeuren, maar ook zo nodig hier te lande door de betrokkene op
te roepen. In het laatste geval moet de betrokkene wel reisvaardig zijn:
zijn gezondheid moet het toelaten dat hij de reis naar Nederland maakt.
De kosten van deze reis moeten door het Nederlandse orgaan worden
gedragen.

In de betrekkingen met andere landen met wie Nederland een verdrag
inzake sociale zekerheid heeft gesloten gelden soortgelijke regelingen, en
heeft het Nederlandse orgaan dus de mogelijkheid zowel gebruik te
maken van de diensten van de organen ter plaatste waar de belangheb–
bende woont, als de mogelijkheid om de belanghebbende op te roepen
voor een onderzoek in Nederland. Indien de belanghebbende woont in
landen waarmee Nederland geen verdrag inzake sociale zekerheid heeft
gesloten, kan de bedrijfsvereniging natuurlijk zonder meer betrokkene
oproepen voor een onderzoek in Nederland.

De bedrijfsverenigingen maken, dit in antwoord op de vragen van
leden van de fractie van D66, uiteraard van de bovenstaande mogelijk–
heden thans reeds gebruik. Het gaat daarbij niet alleen om onderzoeken
met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid, maar ook om onderzoeken
ten aanzien van de vraag of belanghebbende in zijn woonland werkzaam–
heden verricht. Het onderhavige voorstel kan derhalve worden uitgevoerd
ten aanzien van personen die in het buitenland wonen, waarbij evenwel
wordt aangetekend dat de mogelijkheid om een beroep te doen op de
diensten van het buitenlandse zusterorgaan voor de controle op de vraag
of iemand arbeid verricht, ontbreekt bij personen die wonen in landen
waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten inzake sociale
zekerheid.

De fracties van D66 en de SGP vragen voorts naar de aantallen
personen die in het buitenland een Nederlandse arbeidsongeschiktheids–
uitkering ontvangen.

Uit het jaarverslag van de GMD blijkt dat in 1991 aan ruim 20000
personen in het buitenland een Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuit–
kering is verstrekt.
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5.3. Aanvragen (vervolg)uitkeringen

Zowel de leden van de fracties van de PvdA als van de SGP hebben
vragen gesteld omtrent de procedure bij de aanvraag tot verlenging van
de arbeidsongeschiktheidsuitkering. De leden van de PvdA-fractie vragen
zich af welke sanctie wordt toegepast bij te late aanvraag van de
uitkering. Zij vragen of hierin geen verduidelijking of vereenvoudiging
mogelijk is. De leden van de SGP-fractie hebben geen bezwaar tegen het
feit dat de uitkeringsgerechtigde verantwoordelijk is voor het continueren
van de uitkering. Zij vragen het kabinet wettelijk vast te leggen wat de
consequenties zijn van het niet tijdig dan wel geheel niet aanvragen,
opdat er een uniform beleid door de bedrijfsverenigingen gevoerd zal
worden. Daarnaast vragen zij of de bedrijfsvereniging in ieder geval niet
verplicht moet worden tot het sturen van een herinnering indien niet
binnen een maand is gereageerd op de kennisgeving, waarna vervolgens,
wanneer niet wordt gereageerd, sancties worden getroffen.

Het kabinet meent dat uitkeringsgerechtigden in beginsel een eigen
verantwoordelijkheid hebben om bij te houden wanneer een uitkering
wordt beëindigd en wanneer zij een verzoek tot verlenging moeten
indienen. Het uitvoeringsorgaan zal bij iedereen wel duidelijk moeten
aangeven voor hoelang de uitkering (maximaal) wordt toegekend. Het
kabinet is van mening dat een wettelijk bepaalde verplichting tot het
verstrekken van een kennisgeving door de bedrijfsvereniging aan
betrokkene vier maanden voor het aflopen of de aanvang van de
uitkering, voldoende moet zijn. Wanneer bedrijfsverenigingen daarnaast
een eigen rappelsysteem willen hanteren dan is dat mogelijk, echter niet
wettelijk verplicht.

Er is een aantal situaties te onderscheiden voor wat betreft aanvragen
die later dan drie maanden vóór de aanvang of voortzetting van de
uitkering worden gedaan.

Als betrokkene in het geheel niet een aanvraag (tot verlenging) doet,
kan er ook geen uitkering worden verstrekt. Komt deze aanvraag te laat
door redenen die liggen bij de betrokkene, dan kan de bedrijfsvereniging
tot aan het tijdstip van aanvraag besluiten tot een korting op de uitkering.
De bedrijfsverenigingen zullen over dit sanctieregime nadere afspraken
moeten maken. Blijkt, nadat de uitkering is stopgezet, dat betrokkene
alsnog een verzoek tot verlenging doet, dan kan de uitkering in ieder
geval, als aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan, volledig
worden hervat vanaf het moment van aanvraag. Als tussen het moment
van beëindiging en aanvraag meer dan een jaar is verstreken, kan over
de periode voorafgaande aan dat jaar vanaf de beëindiging van de
uitkering geen arbeidsongeschiktheidsuitkering worden verstrekt.

Het kabinet acht het niet noodzakelijk sanctiebepalingen expliciet in de
wet te formuleren. De bedrijfsverenigingen kunnen in onderling overleg
een sanctie-systematiek ontwikkelen voor deze situaties en deze
vastleggen in bijvoorbeeld een circulaire van de federatie van bedrijfsver–
enigingen. Zij zullen er overigens ook zorg voor moeten dragen dat de
sancties die getroffen kunnen worden bij te late aanvragen, bij alle
personen die een uitkering willen aanvragen of verlengen bekend zijn,
zodat zij de financiële consequenties onder ogen kunnen zien.

Daarnaast heeft de SVr de bevoegdheid nadere regels te stellen met
betrekking tot sanctietoepassing door de bedrijfsverenigingen.
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6. SAMENLOOP MET INKOMSTEN UIT ARBEID

De leden van de PvdA-fractie vragen de regering of het juist is dat de
nieuwe regeling in de meeste gevallen zal leiden tot een hoger inkomen,
wanneer de betrokken arbeidsongeschikte inkomsten uit arbeid heeft,
zonder dat deze arbeid valt binnen de grenzen van het verruimde begrip.

Tevens willen deze leden dit toegelicht zien met cijfervoorbeelden.
Het betreft hier de situatie waar sprake is van «niet passende» arbeid.

Bij de huidige wetgeving is hier art. 45 WAO van toepassing. In de
toekomst zal de fictieve schatting worden toegepast (art. 44 WAO).

Niet in alle gevallen zal deze nieuwe anti-cumulatiebepaling leiden tot
een hoger inkomen. De uitkomst zal afhangen van het verdiende loon.
Een voorbeeld kan dit verduidelijken.

- Stel het oude dagloon bedraagt f 200 (excl. vakantiegeld)
- Betrokkene is volledig arbeidsongeschikt
- Zonder werk bedraagt de uitkering derhalve f 140
(70% x f 200)
- Betrokkene gaat wtrken, echter het werk is niet passend, en hij

verdient f 100

Art 44 WAO
Zijn fictieve mate van arbeidsongeschiktheid wordt nu 50%

(200-100/200) en de bijbehorende uitkering
50% x 70% x 200 = f 70
het loon f 100
totaal inkomen f 170

Art 45 WAO
Uitkering f 140
loon f 100
totaal f 240

Maximering vindt plaats op 85% van het dagloon en derhalve komt de
uitkering niet volledig tot uitbetaling:

uitkering f 70
loon f 100
totaal inkomen f 170

In dit voorbeeld wordt een gelijk inkomen bereikt. Indien het loon
echter lager is, bijvoorbeeld f 90, blijft de fictieve mate van arbeidsonge–
schiktheid 50% (inkomensverlies tussen 45 en 55% derhalve arbeidson–
geschiktheidsklasse 45-55%).

Toepassing van art. 44 WAO leidt tot een uitkering van f 70. Inclusief
het loon bedraagt het inkomen f 160.

Toepassing van art. 45 WAO geeft nog immer een totaal inkomen van
f 170.

Indien het loon hoger is, bijvoorbeeld f 109, is het omgekeerde het
geval. De fictieve mate van arbeidsongeschiktheid is nog steeds 50%.

Anti-cumulatie conform art. 44 leidt derhalve tot een inkomen van
f 179.

Bij art. 45 is dat f 170.
Bij dit loon is toepassing van artikel 44 WAO gunstiger voor de

betrokkene.

De bovengeschetste situatie van «niet passende» arbeid geldt met
name voor WSW-werknemers. Ook voor hen wordt de nieuwe fictieve
schatting van toepassing. De leden van de PvdA-fractie willen weten of
een anti-cumulatiebepaling demotiverend werkt voor WSW-werknemers
met een AAW/WAO-uitkeringsrecht.
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Zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt, leidt in de huidige situatie waar
nu artikel 45 WAO nog van toepassing is, een toename van het
WSW-loon tot een verlaging van de AAW/WAO-aanvulling. Het totaal
inkomen blijft derhalve gelijk. Dit kan demotiverend werken zoals deze
leden opmerken.

Hierbij past echter een aantal kanttekeningen. Niet alle WSW-werk–
nemers hebben recht op een AAW/WAO-uitkering en daar waar zij deze
uitkering wel hebben, is het WSW-loon veelal zodanig dat de
AAW/WAO-uitkering niet tot uitbetaling komt en volledig wordt
afgedragen aan het Rijk. Voor beide groepen WSW-ers doet het
genoemde effect (loonstijging maar gelijkblijvend inkomen) zich niet
voor. Voorts kan worden opgemerkt dat bij de categorie
WSW-werknemers waarvan het totale inkomen gelijk blijft, er wel een
inkomenstoename kan plaatsvinden op grond van de indexering van het
WAO-dagloon.

In de nieuwe situatie zal de fictieve schatting worden toegepast. Zoals
geïllustreerd in het voorbeeld zal de uitkering bij een toename van het
WSW-loon niet worden gekort zolang de fictieve schatting niet leidt tot
een andere arbeidsongeschiktheidsklasse. Het totaal inkomen van de
WSW-werknemer zal dan toenemen als het WSW-loon stijgt. Indien de
arbeidsongeschiktheidsklasse wordt overschreden door verdere toename
van het WSW-loon, zal de WAO/AAW-uitkering worden verlaagd.
Hierdoor neemt het totaal inkomen af, om vervolgens weer toe te nemen
bij verdere WSW-loonstijging.

Ten aanzien van dit onderwerp stellen de leden van de PvdA-fractie
nog een vraag over de afdrachten aan het Rijk van uitkeringen die niet
tot uitbetaling komen. Zij kunnen zich vinden in de redenering dat ook in
de toekomst de bespaarde uitkeringen ten gunste van het Rijk komen. Zij
vroegen zich echter af of bij een eventuele decentralisatie van de WSW
de uitgespaarde gelden naar de gemeente gaan waar betrokkene in de
WSW werkt.

De afdrachten aan het Rijk van uitkeringen die niet tot uitbetaling
komen, blijven ook in de toekomst beschikbaar voor de financiering van
de WSW. Indien zou worden overgegaan tot decentralisatie van de
WSW zal moeten worden bepaald op welke wijze de uitgespaarde uitke–
ringsgelden AAW/WAO voor de financiering van de WSW zullen worden
ingezet. Wij willen daar nu niet op vooruitlopen.

De leden van de CDA-fractie willen graag geïnformeerd worden over
de positie van de arbeidsongeschikte jonger dan 50 jaar, die in
WSW-verband werkt. Wat betreft de niveaumaatregelen is hun positie
gelijk aan een arbeidsongeschikte, die niet in WSW-verband werkzaam
is. Dat wil zeggen dat hun arbeidsongeschiktheidsuitkering nog
gedurende een zekere periode loongerelateerd is. Hierna wordt de
uitkering bevroren totdat het niveau van de vervolguitkering is bereikt.
Wat betreft de anticumulatieregeling is er voor WSW'ers geen maximum
duur in de regeling aangebracht. Wat de nieuwe anticumulatie-regeling
financieel voor WSW-ers betekent is hierboven reeds uiteengezet. Ten
slotte is er nog een overgangsperiode gecreëerd voor het nieuwe
arbeidsongeschiktheidscriterium. Het oude arbeidsongeschiktheidscri–
terium in de anticumulatieregeling blijft van toepassing tot het moment
van herbeoordeling. Ook voor WSW'ers is het denkbaar dat men onder
invloed van het nieuwe criterium meer arbeidsgeschikt wordt verklaard.
Dit betekent dan een verlaging van de uitkering, maar in het algemeen
zal dit weer door de WSW-verdiensten worden aangevuld tot het oude
niveau.
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Het lid van de RPF-fractie wil graag weten binnen welke termijn een
«definitieve» schatting dient plaats te vinden. De termijn genoemd in de
artikelen 33 AAW/44 WAO, zijn maximum-termijnen. Zodra duidelijk is
dat de arbeid die betrokkene verricht, arbeid is in de zin van de artikelen
5 AAW/18 WAO, moet betrokkene erop geschat worden. Betrokkene
moet in ieder geval geschat worden na drie jaar. Of de schatting in de
praktijk niet meestal pas na drie jaar zal plaatsvinden, zoals dit lid veron–
derstelt, kan op dit moment niet worden overzien.

7. SAMENLOOP MET WW-UITKERING

De leden van de fractie van D66 merken op wel wat te zien in de
redenering van de minderheid van de SVr dat de loondervingsuitkering
WW wel erg afhankelijk wordt van het toevallige tijdstip van herbeoor–
deling voor de WAO. Het kabinet heeft kennisgenomen van deze
opvatting, maar blijft van mening dat het onjuist is het totaalinkomen van
een persoon een stijging te laten ondergaan bij een gedeeltelijke
overgang naar een andere uitkeringsregeling. In vergelijkbare situaties,
zoals bij ziekte tijdens de WW-vervolguitkering, wordt ook het ziekengeld
gebaseerd op de grondslag voor die vervolguitkering, te weten maximaal
het minimumloon.

De leden van de fractie van D66 voorzien bovendien een probleem met
betrekking tot deeltijdwerkers, die minder verdienden dan het
minimumloon en een vervolguitkering WAO krijgen op een andere basis
dan voltijders. In dit kader vragen zij zich af of deze problematiek zich
ook voor zou doen bij samenloop van WW– en WAO-uitkering.

Wij vermogen niet in te zien welke problemen deze leden op het oog
hebben. De uitkering van deze groep personen ondergaat immers bij de
overgang van de loondervingsuitkering naar de vervolguitkering geen
wijziging, omdat die uitkering daarvóór en daarna op het lager dan het
minimumloon liggende dagloon was en blijft gebaseerd. In de WW geldt
een identiek systeem, zodat er bij samenloop van WW– en
WAO-uitkering tijdens de loondervings– en vervolguitkering WW het op
een lager dan het minimumloonniveau liggende WAO-dagloon in
aanmerking wordt genomen. Ten opzichte van de huidige situatie doet
zich ook voor deze groep geen wijziging voor.

8. MINISTELSEL DISCUSSIE

De leden van de PvdA-fractie onderschrijven het standpunt van de
regering met betrekking tot de afwijzing van een ministelsel. Ook de
leden van de D66-fractie kunnen zich vinden in de redenering van de
regering.

Het RPF-fractielid meent dat de regering erg weinig aandacht besteedt
aan het ministelsel en vraagt of ook niet op langere termijn wordt
overwogen tot invoering van een dergelijk stelsel over te gaan.

Het kabinet meent dat bij het voorliggende wetsvoorstel in voldoende
mate is ingegaan op de discussies rond het ministelsel. Hierbij zij
overigens ook verwezen naar de Sociale Nota 1993 (Kamerstukken II,
1992/93, 22 802, nrs. 1-2) waarin uitgebreider op een aantal aspecten
van het ministelsel is ingegaan.

Het moge duidelijk zijn dat het kabinet, gelet op het voorliggende
wetsvoorstel, niet overweegt op een ministelsel over te gaan. Het kabinet
is zich er echter van bewust dat de discussies rond het minstelsel de
komende jaren gevoerd kunnen blijven worden en het zal uiteraard de
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uitkomsten van deze discussie mede betrekken bij de vormgeving van
haar beleid.

9. RISQUE SOCIAL EN RISQUE PROFESSIONEL

De leden van de D66-fractie delen de mening van het kabinet met
betrekking tot de afwijzing van een onderzoek naar een stelsel gebaseerd
op onderscheid tussen beroepsgebonden en niet-beroepsgebonden
risico's.

De leden van deze fractie zijn voorts benieuwd naar de mate waarin
sportongevallen deel uitmaken van de niet beroeps-gebonden ongevallen
en hoe groot het percentage door sport arbeidsongeschikt geworden
werknemers is van het totale aantal arbeidsongeschikten. Zij komen op
deze punten terug bij de behandeling van het wetsvoorstel TZ.

Het kabinet merkt naar aanleiding hiervan op dat er, voor zover hem
bekend, geen registratie wordt gehouden van sportongevallen als
oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Het kabinet kan dan ook geen infor–
matie verstrekken met betrekking tot het percentage door sport arbeids–
ongeschikt geworden werknemers en de mate waarin sportongevallen
deel uitmaken van de niet-beroepsgebonden ongevallen. Uit een artikel3

met betrekking tot een onderzoek dat in 1986 in België is verricht, valt af
te leiden dat van alle verzuimmeldingen aldaar het overgrote deel van het
verzuim als gevolg van een sportongeval (te weten 98%) minder dan één
jaar duurde. Het artikel biedt te weinig informatie om harde conclusies
voor Nederland te kunnen trekken; het valt evenwel niet te verwachten
dat dit verzuim in Nederland veel langer duurt dan in België. Er zijn - het
zij ten overvloede vermeld - ook geen gegevens over de mate waarin
sportbeoefening het ontstaan van arbeidsongeschiktheid voorkómt.
Aannemelijk is in ieder geval dat sportbeoefening per saldo niet
ongezond is.

Het lid van de RPF-fractie heeft met verbazing geconstateerd dat de
oorzaak van de arbeidsongeschiktheid volgens de regering niet van
belang is. Dit lid verzoekt of deze stelling kan worden toegelicht en
vraagt voorts of de groei van het aantal arbeidsongeschikten mede te
wijten is aan het feit dat ook niet-beroepsgebonden risico's onder de
verzekering vallen. Het kabinet merkt op dat sinds 1967 in de Neder–
landse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen het finaliteitsbeginsel op de
voorgrond staat. Dit wil zeggen dat niet beslissend is hoe iemand
arbeidsongeschikt is geworden, maar dat bepalend is dat iemand
arbeidsongeschikt is.

Vanuit de zienswijze dat zowel de (volledig) arbeidsongeschikte ten
gevolge van een beroepsgebonden risico, als de (volledig) arbeidsonge–
schikte ten gevolge van een niet-beroepsgebonden risico uit het arbeids–
proces uitvalt, verdiencapaciteit verliest en dezelfde behoeften heeft met
name aan dekking van inkomensverlies en aan herinschakeling in arbeid
op aangepast niveau, heeft ieder van deze arbeidsongeschikten gelijke
rechten op uitkeringen ingevolge de arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Overigens spreekt het vanzelf dat de omvang van het aantal arbeidson–
geschikten in Nederland mede beïnvloed wordt door het feit dat ook
niet-beroepsgebonden risico's onder de verzekering vallen.

3 M. Depypere Sportongevallen en arbeids
ongeschiktheid Tijdschrift voor verzeke–
ringsgeneeskunde 26. 1988

10. OVERGANGSRECHT

10.1. Algemeen

De leden van de fractie van de PudA menen dat het uitgangspunt van
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het overgangsrecht, dat voorkomen moet worden dat gedurende een
zeer lange periode aanzienlijke verschillen bestaan tussen de uitkerings–
situaties van personen die overigens in een vergelijkbare situatie
verkeren, niet spoort met het in het wetsvoorstel voorgestelde systeem.
Het voorgestelde systeem bereikt volgens deze leden veeleer het
tegendeel en is alleen al uit dien hoofde onwenselijk. Deze leden staven
hun stelling allereerst met een concreet voorbeeld van iemand die op het
moment dat het wetsvoorstel in werking treedt net 50 jaar is, vergeleken
met iemand die nog net geen 50 jaar is.

Zij menen dat het voorstel van de generieke ontdooiing de, volgens
deze leden, ongelijke behandeling van vergelijkbare gevallen in het
overgangsrecht nog versterkt.

Ook deze stelling staven zij met een concreet voorbeeld van een jonge
arbeidsongeschikte wiens uitkering is bevroren en na een korte periode
weer wordt ontdooid. Ook wijzen deze leden erop dat door de uitstroom
uit het oude bestand, het feitelijke optreden van zeer verschillende uitke–
ringsniveaus in vergelijkbare gevallen, snel tot een minimum zal worden
teruggebracht. Deze leden menen dat er alleen puur theoretisch sprake
zou zijn van een overgangsrecht van 40 jaar. Uiteindelijk trekken zij de
conclusie dat de bevriezing noch leidt tot de zo gewenste gelijke behan–
deling noch tot een kort overgangsrecht.

Vervolgens betrekken deze leden ook de problematiek van de aanvul–
lende verzekeringen bij dit vraagstuk. Deze leden houden er rekening
mee, gezien de opstelling van de vakorganisaties, bedrijfsverenigingen
en particuliere verzekeraars, dat nieuwe gevallen zich in betekenende
mate zullen bijverzekeren tot een uitkeringsniveau van 70%. Voor het
zittende bestand is zulks onmogelijk, zodat het uitgangspunt van gelijke
behandeling juist zou vergen dat de bestaande WAO-uitkeringen de
volledige bescherming van het oude systeem blijven genieten.

Er is een aantal beginselen dat in ogenschouw genomen moet worden
bij het vorm geven van overgangsrecht. In de memorie van toelichting
heeft het kabinet een aantal beginselen genoemd. Een heel belangrijk
beginsel in dit verband is rechtszekerheid. Uit een oogpunt van rechtsze–
kerheid is het gewenst dat het zittende bestand wordt ontzien, niet wordt
geconfronteerd met het nieuwe recht ofwel een zekere tijd krijgt om te
wennen aan dan wel toe te groeien naar het nieuwe uitkeringsrecht. Een
tweede beginsel is het beginsel van de rechtsgelijkheid. In hoeverre mag
het zittende bestand zijn oude uitkeringsrecht behouden, waarmee de
wetgever een ongelijkheid creëert ten opzichte van nieuwe instromers.
Deze twee beginselen staan, dat moge duidelijk zijn, haaks op elkaar.
Een volledig ontzien van het zittende bestand doet geweld aan het
uitgangspunt van de rechtsgelijkheid en komt volledig tegemoet aan het
uitgangspunt van de rechtszekerheid. Geen overgangsrecht, zodat het
nieuwe uitkeringsrecht direct gaat gelden voor het zittende bestand,
komt volledig tegemoet aan het beginsel van rechtsgelijkheid, maar
frustreert het beginsel van rechtszekerheid. Welk beginsel uiteindelijk het
zwaarst weegt, waar het zwaarste accent op wordt gelegd, wordt sterk
beïnvloed door de voorgestelde maatregel. Bij een maatregel die slechts
in geringe mate ingrijpt in het uitkeringsrecht, zou men kunnen afzien
van overgangsrecht of zou men voor slechts een korte overgangsperiode
kunnen kiezen. Tal van variaties zijn uiteraard denkbaar. Hiernaast spelen
nog andere factoren een rol bij de afweging, zoals reïntegratie-effecten,
financiële aspecten, uitvoeringsaspecten e.d.

De voorgestelde maatregelen in het onderhavige wetsvoorstel inzake
niveau en duur van de uitkering kunnen zonder meer ingrijpend worden
genoemd. Dat betekent enerzijds, dat de rechtszekerheid niet toelaat dat
op het zittende bestand zonder overgangsperiode het nieuwe regime
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wordt toegepast: in een aantal gevallen zijn de verschillen tussen oud en
nieuw regime daarvoor te groot. Anderzijds betekent het feit dat het
oude bestand in ieder geval voor een niet te verwaarlozen deel nog meer
dan 20 jaar op een arbeidsongeschiktheidsuitkering aangewezen zal
blijven, dat een regeling nodig is, die er voor zorgt dat het oude en het
nieuwe bestand wat uitkeringsrechten betreft, naar elkaar toegroeien. In
het jaar 2013 is in bepaalde gevallen het aanzienlijke verschil van
uitkering dat dan nog zou bestaan tussen twee dan 50-jarigen, van wie
de één een jaar eerder arbeidsongeschikt is geworden dan de ander, aan
niemand meer uit te leggen. Het kabinet meent in de voorstellen de juiste
verhouding tussen rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zo goed mogelijk
te hebben benaderd.

Het zittende bestand wordt deels geheel ontzien (WAO-ers ouder dan
50 jaar) en deels langs geleidelijke weg onder het nieuwe uitkeringsrecht
gebracht (WAO-ers jonger dan 50 jaar). Zij krijgen de gelegenheid toe te
groeien naar het nieuwe uitkeringsniveau. Bij deze vormgeving zijn
noodzakelijkerwijs aan beide beginselen van het overgangsrecht
concessies gedaan. Uit het feit dat er concessies zijn gedaan, vloeit ook
voort dat in het overgangsrecht personen van verschillende leeftijd
verschillend worden behandeld. In die zin hebben de leden van de
PvdA-fractie gelijk. Ook hebben zij gelijk waar zij concluderen dat
ontdooiTng van de bevriezing van de bestaande uitkeringen tot gevolg
zou hebben dat de rechtszekerheid een zwaarder accent krijgt ten koste
van de rechtsgelijkheid.

Het kabinet is het niet eens met de leden van de PvdA-fractie, waar zij
concluderen dat door uitstroom het oude bestand snel tot een minimum
wordt teruggebracht en dat een overgangsrecht van 40 jaar zuiver
theorie is. Verwezen zij naar tabel 8 (§ 10.2) waaruit blijkt dat van het
zittende bestand op het moment dat het onderhavige wetsvoorstel in
werking treedt, na 20 jaar nog ca. 40% een uitkering heeft. Het kabinet
meent dat op basis van deze cijfers niet gesproken kan worden van een
overgangsrecht dat alleen in theorie nog bestaat.

Het kabinet deelt niet de opvatting van deze leden waar zij de proble–
matiek van de aanvullende verzekeringen bij het overgangsrecht
betrekken. Het kabinet wil hiervoor allereerst verwijzen naar paragraaf
1.3, waar nader op de samenhang met de aanvullende verzekeringen is
ingegaan. Het kabinet is van oordeel dat met de gewijzigde WAO
voldoende invulling wordt gegeven aan de collectieve verantwoorde–
lijkheid op het gebied van inkomensbescherming bij arbeidsonge–
schiktheid. Ook ziet het kabinet geen verantwoordelijkheid voor de
overheid om sturend op te treden bij particuliere aanvullingen. Daar waar
de overheid op geen enkele wijze bemoeienis wil hebben met de aanvul–
lende verzekeringen, zal zij hiermee dan ook geen rekening willen en
behoeven te houden met de vormgeving van het overgangsrecht.

De leden van de PvdA-fractie merken nog op dat zij de ontdooiingstoe–
zegging niet in de wettekst hebben kunnen terugvinden. Deze toezegging
is niet, zoals deze leden terecht opmerken, in de wettekst opgenomen.
Wel is de toezegging in de memorie van toelichting terug te vinden,
namelijk onder paragraaf 7.2. Opneming in de huidige wettekst is niet
noodzakelijk. Immers, zodra uit de volumecijfers de conclusie getrokken
moet worden dat de bevroren uitkeringen ontdooid kunnen worden, zal
een wetswijziging worden voorbereid. Een dergelijke procedure is niet
ongebruikelijk.

De leden van de fractie van D66 hebben geen behoefte aan het
overgangsrecht, tenminste wat de niveau– en duurmaatregelen betreft,
gezien hun standpunt over deze kwestie. Maar afgezien hiervan zouden
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zij het overgangsrecht liever in een aparte invoeringswet regelen. Het
opnemen in het wetsvoorstel zelf van het hierbij behorende overgangs–
recht is geen ongebruikelijke procedure. Van een invoeringswet wordt in
het algemeen gebruik gemaakt als de voorgestelde maatregelen veel
aanpassingen in andere wettelijke regelingen vereisen. Overigens is in
het wetsvoorstel een inwerkingtredingsbepaling opgenomen die een
aparte inwerkingtreding van de zogenaamde volume– en prijsmaatre–
gelen mogelijk maakt. Een aparte invoeringswet is dus niet noodzakelijk,
zoals de leden van deze fractie veronderstellen. Wettechnisch gezien is
dus het een niet onlosmakelijk met het ander verbonden; in die zin is er
geen sprake van een koppelverkoop.

10.2. Niveau van de uitkering

De CDA-fractieleden stemmen in met de bevriezingsmaatregel van de
bestaande uitkering van personen onder de 50 jaar. Zij zien daarbij als
zwaarwegend argument dat het niet wenselijk is om gedurende lange tijd
twee verschillende uitkeringsregimes naast elkaar te laten bestaan.

Verschillende andere reacties opperen bezwaren tegen de geleidelijke
aanpassing van het uitkeringsniveau van arbeidsongeschikten jonger dan
50 jaar door middel van de bevriezing.

De leden van de fractie van de PvdA hebben grote moeite met de
gedachte dat vele WAO-ers worden geconfronteerd met een bevriezing
terwijl zij objectief niet meer in staat zijn door arbeid het inkomensverlies
te compenseren. Deze leden zien het overgangsrecht liever beperkt tot
de herbeoordelingen met het vermomd begrip passende arbeid. De leden
van D66 achten, afgezien van de mogelijke strijdigheid met het interna–
tionaal recht, de bevriezing van huidige arbeidsongeschikten op geen
enkele manier verdedigbaar. De huidige arbeidsongeschikten kunnen zich
niet indekken tegen het «bevriezingsrisico» en het arbeidsongeschikt–
heidsvolume kunnen zij op generlei wijze beïnvloeden om het niveau van
1989 te bereiken, aldus de leden van deze fractie. De leden van de
fractie van de SGP zijn van mening dat een aantasting van verworven
rechten pas kan plaatsvinden als alle andere middelen falen. Deze leden
vragen zich af of het niet wenselijk is om voor dit onderdeel van het
wetsvoorstel af te wachten in welke mate de groei van het aantal
arbeidsongeschikten zich voortzet. Het RPF-fractielid is van mening dat
het relatief geringe aantal arbeidsongeschikten, dat slachtoffer wordt van
de bevriezingsmaatregel, nooit een dergelijke vergaande maatregel kan
rechtvaardigen.

Het niveau van de uitkering van de huidige arbeidsongeschikten jonger
dan 50 jaar wordt mede bepaald door de herbeoordeling op basis van
een gewijzigd arbeidsongeschiktheidscriterium, de leeftijd die invloed
heeft op de duur van de loondervingsuitkering en de hoogte van de
vervolguitkering en voorts de bevriezing van de loondervingsuitkering.

Het kabinet is van mening dat relatief gelijke groepen op een gelijke
wijze de gevolgen moeten ondervinden van inkomensderving wegens
arbeidsongeschiktheid. In de loop der tijd zijn de opvattingen en regels
over te betalen prestaties bij het vóórkomen van dit risico meermalen
veranderd. Ook in het voorliggende voorstel van wet is gekozen voor een
wijziging van de uitkeringssystematiek.

Er moet dus een optimale balans worden gevonden tussen enerzijds
het gelijk behandelen van personen met gelijke mogelijkheden gezien
bijvoorbeeld leeftijd en restcapaciteit en anderzijds de uitgangspositie
van betrokkene In paragraaf 10.1 heeft het kabinet meer in abstracto
deze balans en de factoren die deze balans beïnvloeden uiteengezet. Het
kabinet heeft deze balans trachten te vinden door personen die reeds
recht hadden op een uitkering naar de situatie te laten toegroeien van
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personen die later arbeidsongeschikt worden en meteen in het nieuwe
regime terechtkomen. Het gaat hier naast de arbeidsmarktactivering,
zoals de leden van de GPV-fractie het uitdrukken, vooral om gelijke
behandeling van personen die in weinig van elkaar verschillen.

De leden van de fractie van het CDA willen een reactie van het kabinet
op de visie dat de ontstane achterstand bij het niet doorgaan van de
bevriezing gecompenseerd dient te worden door een nadere aanpassing
ten aanzien van de nieuwe uitkeringsgevallen.

Zoals reeds is aangegeven ziet het kabinet geen aanleiding om af te
zien van deze geleidelijke gelijkschakeling in de behandeling van arbeids–
ongeschikten. Er is dan ook geen noodzaak om compensatie te zoeken
bij de groep toekomstige arbeidsongeschikten. Mocht overigens op enig
moment blijken dat besparingsverliezen optreden dan dienen deze
conform de in het regeerakkoord vastgelegde regels over budgetdisci–
pline te worden gecompenseerd.

Het kabinet wil er wel op wijzen dat bij het volgen van de suggestie die
de leden van de fractie van het CDA doen om van het nieuwe bestand
direct de vervolguitkering te laten ingaan, de ongelijkheid tussen
personen die voor en na de inwerkingtreding van de wet arbeidsonge–
schikt worden, aanzienlijk wordt vergroot. Het vinden van het juiste
evenwicht tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid zou daardoor nog
aanzienlijk moeilijker worden. In het onderhavige wetsvoorstel wordt de
ongelijkheid geleidelijk verminderd. Daarnaast is de bevriezingsmaatregel
op dit moment nodig om de doelstelling die het kabinet zich heeft
gesteld te bereiken. Dit in antwoord op de vragen van de leden van de
SGP-fractie en het lid van de RPF-fractie.

De leden van de fractie van D66 achten dit gelijkheidsstreven niet
deugdelijk omdat ongelijke behandeling bij nieuwe wetgeving wel vaker
voorkomt en dat nieuwe gevallen niet per se materieel slechter af hoeven
zijn dan bestaande gevallen vanwege de mogelijkheid tot bijverzekeren.

Het kabinet verwijst in dit kader naar zijn argumentatie over de balans
inzake het overgangsrecht tussen gelijkheid en rechtszekerheid.

Overigens is naar de mening van het kabinet het feit dat ongelijke
behandeling wel vaker in andere wetgeving voorkomt geen rechtvaardi–
gingsgrond. Voor de vraag over de aanvullende verzekering wordt
verwezen naar paragraaf 1.3 en naar de beantwoording van de vragen
van de leden van de PvdA-fractie over dit onderwerp in paragraaf 10.1.

De leden van de fractie van de SGP vragen of er bij een snelle daling
van het arbeidsongeschiktheidsvolume niet twee soorten uitkeringen
blijven bestaan: een voor de nieuwe gevallen en een voor de oude
gevallen waarvan de uitkering nog niet is teruggebracht tot het niveau
van de nieuwe gevallen.

Wanneer relatief snel het niveau van 1989 wordt bereikt voor wat
betreft het aantal uitkeringsjaren dan zal dit inderdaad betekenen dat de
«oude gevallen» nog niet geheel hetzelfde niveau hebben bereikt als de
«nieuwe gevallen». Op het tijdstip van ontdooiing zal dan het inkomen
van degene die reeds langer arbeidsongeschikt is weer meegroeien met
de prijsontwikkeling. Zoals reeds in de vorige paragraaf is aangegeven,
zal in deze situatie de rechtszekerheid van betrokkenen een zwaarder
accent krijgen ten koste van de rechtsgelijkheid.

De leden van de GPV-fractie vragen welk financieel belang is gemoeid
bij het buiten aanmerking laten van bestaande WAO-gevallen bij de
neerwaartse bijstelling van het uitkeringsniveau. Deze vraag wordt beant–
woord in paragraaf 13.3 waar de financiële effecten van de niveau–
aanpassing staan beschreven. Voor de vraag van de leden van de
GPV-fractie met betrekking tot het kunnen onderscheiden van
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«onomkeerbare gevallen» wordt verwezen naar paragraaf 4.3.
De leden van de fractie van de PvdA vragen meer cijfermatig inzicht

met betrekking tot de omvang en de samenstelling van de groep
WAO-ers die getroffen wordt door de bevriezingsmaatregel. Tevens
vragen deze leden aan te geven welke inkomensachteruitgang deze
groep ondervindt. Daarnaast zijn zij geïnteresseerd in de snelheid van
uitstroom van dit bestand. In dit kader verzoeken zij aan te geven welke
omvang van dit bestand na 10,15 en 20 jaar nog wordt verwacht.

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven met betrekking
tot de gevraagde informatie. In deze tabel is allereerst aangegeven
hoeveel personen, jonger dan 50 jaar, in 1992 een WAO-uitkering
ontvingen. Dit is dus het maximale aantal dat door de bevriezingsmaat–
regel wordt getroffen. Vervolgens is voor ieder leeftijdscohort een onder–
verdeling gemaakt naar inkomen. Aangegeven is welk deel van het totale
aantal zich in de desbetreffende inkomenscategorie bevindt, de gemid–
delde inkomensachteruitgang op termijn en de duur van de bevriezings–
termijn in jaren. De gegevens zijn ontleend aan een berekening van de
SVr. De inkomensniveaus luiden in prijspeil 1990. Het inkomenseffect
geldt alleen voor de volledig arbeidsongeschikten. Voor gedeeltelijk
arbeidsongeschikten is de inkomensachteruitgang beperkter, evenredig
aan de mate van arbeidsongeschiktheid.

Tabel 7. Maximale aantal WAO-ers dat getroffen wordt door de bevriezingsmaatregel, de gemiddelde bruto-inkomensachter–
uitgang per maand op termijn en de duur van deze termijn (situatie 1992, prijspeil 1990)

aantal bruto maandsalaris

1 5-32 jaar45 750

33-37 jaar 40 000

38-42 jaar 58 750

43-47 jaar 72 250

48-49 jaar 30 000

aantal in proc.
achteruitgang
termijn

aantal in proc.
achteruitgang
termijn

aantal in proc.
achteruitgang
termijn

aantal m proc.
achteruitgang
termijn

aantal in proc.
achteruitgang
termijn

min. loon–
2350

12%
45
1

8%
35
1

7%
25
1

5%
20
1

3%
10
0

2350-
2650

17%
165
3

12%
125
2

10%
95
2

8%
70
1

9%
50
1

2650-
2950

17%
315
6

14%
235
4

12%
185
3

11%
135
2

10%
100
2

2950-
3250

15%
475
8

14%
360
6

14%
280
5

13%
205
3

13%
150
2

3250-
3500

12%
625
10

14%
475
7

14%
370
6

14%
265
4

14%
200
3

3500-
4100

11%
870
13

18%
655
10

21%
515
7

21%
370
5

21%
270
3

4100-
5900

4%
1500
19

9%
1130
13

12%
885
10

15%
640
7

16%
470
4

>5900

0%
1975
22

1%
1490
15

2%
1165
11

4%
840
8

5%
610
5

overïg

12%
-
-

9%
-
-

9%
-
-

9%
-
-

9%
-
-

Bron: SZW berekeningen;
SVr. Ontwikkeling arbeidsongeschiktheid. 2e kwartaal 1991

Over de snelheid van uitstroom ten slotte zijn weinig voldoende
gedetailleerde gegevens voorhanden. In algemene termen kan op basis
van gegevens van de GMD worden geconcludeerd dat vijf jaren na
aanvang van de arbeidsongeschiktheid 25 a 30% van de arbeidsonge–
schikten wegens herstel is uitgetreden. Dit percentage varieert met de
leeftijd; naarmate een arbeidsongeschikte jonger is bij intreding is de
herstelkans groter. Op basis van deze gegevens is een raming gemaakt
van de uitstroom van het bestand. Deze raming is in onderstaande tabel
gepresenteerd.
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Tabel 8. Aantal WAO-gerechtigden dat bij aanvang van de bevriezingsmaatregel
jonger is dan 50 jaar, alsmede het aantal na 5,10, 15 en 2O jaren

volume

leeftijd

15-32
33-37
38-12
43-47
48-49

aanvang
bevriezing

45750
40000
58750
72250
30000

na 5
jaren

24500
27500
42 500
54500
26000

na 10
jaren

22250
26250
41 000
52 500
25000

na 15
jaren

21 000
25500
39250
48750
23 500

na 20
jaren

18 750
23000
36000
17500

0

totaal 246750 175000 167000 158000 95250

Zoals gezegd bestaat nauwelijks gedetailleerde informatie over
uitstroom naar leeftijd na een groot aantal jaren. Bij de raming is
uitgegaan van uitstroomgegevens over de periode vóór 1991. Deze zijn
vervolgens bij de raming voor de gehele periode constant verondersteld.
De bovenstaande raming is derhalve met grote onzekerheidsmarges
omgeven en kan slechts als een indicatie dienen van de ontwikkeling op
langere termijn.

10.3. Herbeoordeling

De leden van de PvdA-fractie achten het toelaatbaar dat het kabinet de
zogeheten «verdisconteringsgevallen» voor herbeoordeling in aanmerking
laat komen. Zij zouden graag enig inzicht hebben in de omvang van de
groep resterende «verdisconteringsgevallen». Zij vragen ook of alles in
het werk gesteld zal worden om de bij personen uit deze groep vastge–
stelde restcapaciteit ook in te zetten op de arbeidsmarkt, en dat er dus
niet alleen een verschuiving op zal treden van WAO naar WW. Ook de
leden van de D66-fractie en de leden van de SPG-fractie besteden
aandacht aan de verdisconteringsgevallen. De leden van de SGP-fractie
vragen het kabinet of deze groep wel reële kansen heeft op de arbeids–
markt.

Het kabinet wijst erop dat juist indien voor deze groep vastgehouden
zou worden aan het overgangsrecht uit 1987, zij niet zou worden herbe–
oordeeld. Dan zou de weg naar mogelijke reïntegratie op de arbeids–
markt minder zichtbaar zijn.

Als extra stimulans ten behoeve van de reïntegratie van deze groep op
de arbeidsmarkt is de mogelijkheid tot een beroep op de stimuleringsuit–
kering opgenomen.

Hiernaast wijst het kabinet erop dat juist ten aanzien van de groep
gedeeltelijk arbeidsongeschikten reïntegratieregelingen zijn geïntrodu–
ceerd. Het kabinet verwijst met name naar de bonus-regeling en de
loonkostensubsidieregeling opgenomen in de wet TAV. Naar aanleiding
van de vraag over het aantal verdisconteringsgevallen merkt het kabinet
op dat voor herbeoordeling ca. 122 000 personen in aanmerking komen.
Hiervan zullen naar schatting ca. 90 000 personen daadwerkelijk worden
herbeoordeeld.

De leden van de PvdA-fractie stemmen in met de gedachte dat bij
ministeriële regeling de volgorde van herbeoordeling van de verschil–
lende groepen nader zal worden vastgesteld. Naar aanleiding van de
vraag van deze leden naar het aantal vroeggehandicapten beneden 50
jaar antwoordt het kabinet dat dit aantal ca. 68 000 personen bedraagt.

Met de leden van de PvdA-fractie is het kabinet van mening dat de
meest kansrijke groepen het eerst voor herbeoordeling in aanmerking
dienen te komen. Uiteraard is de bepaling van de volgorde waarin de
groepen moeten worden beoordeeld daarbij van groot belang.
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De leden van de PvdA-fractie vragen of zij het juist hebben begrepen
dat de totale groep personen die voor herbeoordeling in aanmerking
komen 413 000 personen bedraagt, van wie er 300000 daadwerkelijk
herbeoordeeld zullen worden. Zij informeren wat het effect zal zijn van
de herbeoordeling van deze groep, alsmede of de uitstroomrisico's van
deze groep met 10,15 en 20 jaren identiek zijn aan die van de groep te
bevriezen uitkeringen.

Het totale aantal personen dat voor herbeoordeling in aanmerking
komt bedraagt inderdaad 413 000, de groep die feitelijk wordt herbeoor–
deeld wordt geschat op ca. 300 000 personen. Het kabinet verwacht dat
de maatregel met betrekking tot het nieuwe arbeidsongeschiktheidscri–
terium een effect genereert voor 21% van het aantal arbeidsonge–
schikten. De normale uitstroomratio's voor de groep die wordt herbeoor–
deeld ten slotte zijn identiek aan die van de groep gerechtigden die door
de bevriezing worden getroffen.

De leden van de D66-fractie verzoeken de regering meer inzicht te
verschaffen omtrent de reële grootte van de potentiële beroepsbe–
volking, dat wil zeggen inclusief alle arbeidsongeschikten.

De definitie potentiële beroepsbevolking wordt als zodanig in de
huidige statistieken niet meer gehanteerd.

Thans wordt in de statistieken de beroepsbevolking weergegeven. In
bijlage 1 van de Sociale Nota 1993 is de omvang van de beroepsbe–
volking voor een aantal jaren gepresenteerd. Daarbij is zowel de
beroepsbevolking volgens CPB-definitie weergegeven als volgens de
definitie in de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Beide definities luiden in personen. De CPB-definitie is de som van het
aantal werkzame personen en de werkzoekenden zonder baan. Van deze
laatste categorie zijn uitkeringsgerechtigden die zijn vrijgesteld van de
verplichting beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt uitgezonderd. Dit
betreft bijvoorbeeld werklozen, ouder dan 57 jaar. De definitie volgens
EBB bevat alle werkzame personen plus alle personen die kenbaar maken
te willen werken. Hieronder vallen per definitie alle WSW-ers en alle
gedeeltelijk arbeidsongeschikten die een aanvulling via een werkloos–
heidsregeling ontvangen. Voorts behoren ook (gedeeltelijk) arbeidsonge–
schikten tot deze definitie, voor zover zij willen werken. De (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikten, die daadwerkelijk arbeid verrichten, zijn uiteraard
begrepen in het aantal werkzame personen.

Voor de beantwoording van de vragen van de leden van de D66-fractie
over de keuzes die met betrekking tot het overgangsrecht zijn gemaakt,
verwijst het kabinet naar § 10.1 van deze memorie van antwoord waarin
op de uitgangspunten die aan het overgangsrecht ten grondslag liggen
nader is ingegaan.

10.4. Tijdelijke uitkering

De leden van de fractie van de PvdA vragen naar de volume-effecten
als gevolg van de invoering van een aanvraagsysteem. Zij constateren
dat het voorstel om tot een dergelijke systematiek over te gaan niet heeft
geleid tot een volumebijstelling. Zij vragen derhalve of de regering geen
volume-effect verwacht van deze maatregel en indien dit wel het geval is
waarom deze dan niet is ingeboekt.

De volume-effecten van het voorgestelde pakket maatregelen komen,
naast de aanpassing van het niveau van de uitkering, vooral voort uit de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 824, nr. 6 64



wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium. In de structurele
situatie is verondersteld dat deze wijziging voor 190000 personen
gevolg zal hebben. Teneinde dit effect voor het totale bestand te reali–
seren is naast de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid
tevens een periodieke herbeoordeling noodzakelijk. Met andere woorden,
teneinde het structurele volume-effect te kunnen realiseren is de perio–
dieke herkeuring met een aanvraagsysteem voorgesteld.

De kans dat personen, die wel (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, na
afloop van de tijdelijke uitkering geen nieuwe uitkering aanvragen, acht
het kabinet zeer gering.

Hiervoor zijn dan ook geen extra volume-effecten ingeboekt.

10.5. Positie van ZW-uitkeringsgerechtigden

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de CDA-fractie of het
overgangsrecht ook van toepassing is op degene die op het moment van
inwerkingtreding van de wet nog een uitkering ingevolge de Ziektewet
ontvangt, antwoordt het kabinet dat het overgangsrecht van toepassing
is op degenen die op het moment van inwerkingtreding van de wet recht
hebben op een WAO-uitkering.

De voorliggende wetsvoorstellen hebben immers betrekking op een
wijziging van de arbeidsongeschiktheidsregelingen en betreffen diegenen
die een uitkering ingevolge deze wetten hebben. In deze context ligt het
voor de hand dat bij het vormgeven van het overgangsrecht uitgangspunt
is de positie van diegenen die op het moment van inwerkingtreding van
de wet recht hebben op een WAO-uitkering.

Door de leden van de PvdA-fractie en het RPF-fractielid is nog in het
bijzonder de aandacht gevraagd voor de problemen die in dit verband
ZW-uitkeringsgerechtigden kunnen krijgen wanneer zij zich aanvullend
willen verzekeren. Wat betreft de door de leden van de PvdA-fractie
voorgestane oplossing met betrekking tot het deze personen langs
wettelijke weg toegang verschaffen tot aanvullende verzekeringen,
verwijst het kabinet naar § 1.3 waar het een voorziening in de vorm van
een acceptatieplicht voor aanvullende verzekeringen afwijst. Het al dan
niet aanvullend verzekeren is, in de visie van het kabinet, een verant–
woordelijkheid voor de particuliere sector, waarin het niet sturend wil
optreden.

11. STIMULERINGSMAATREGEL

11.1. Ten principale

De vragen van de leden van de fracties van D66, SGP, GPV en het lid
van de RPF-fractie over de stimuleringsuitkering, zoals die is vormge–
geven in het wetsvoorstel, hebben vooral betrekking op:

a) de onderscheiden doelgroepen van de maatregel en de leeftijds–
grens van 50 jaar;

b) de stimuleringsuitkering als onderdeel van het stelsel van sociale
zekerheid.

De leden van de D66-fractie merken op te twijfelen of het onderscheid
naar leeftijd in samenhang met het onderscheid tussen «verdisconte–
ringsgevallen» en «niet-verdisconteringsgevallen» in overeenstemming is
met het beginsel van gelijke behandeling. In algemene zin geldt dat elke
vorm van ongerechtvaardigd onderscheid valt onder het discriminatie–
verbod van artikel 1 van de Grondwet (door de toevoeging «..of op welke
grond dan ook») en artikel 26 van het BuPo-verdrag (door de toevoeging
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Interdepartementale Werkgroep Gelijk
heidsbeginsel. Den Haag. november 1990,
pagina's 30-32.

«..of ander status»). Onderscheid naar leeftijd, maar ook het onderscheid
tussen personen die wel en personen die niet onder de verdisconterings–
bepalingen vallen, ressorteren onder de algemene reikwijdte van de
slotformulering, maar niet onder de expliciet in deze bepalingen
genoemde gronden. Hantering van die expliciet genoemde gronden
levert al spoedig een vermoeden van discriminatie op.

Daar staat in beginsel een zware bewijslast tegenover voor degene die
het onderscheid heeft gehanteerd, die daarbij dient aan te tonen dat aan
de hantering van het criterium een redelijke en objectieve rechtvaar–
diging ten grondslag ligt.4 Voor het maken van een onderscheid naar
leeftijd (of anderszins een grond die niet expliciet genoemd is) geldt een
dergelijke zware bewijslast niet. Wel dient elk overig onderscheid te zijn
onderbouwd met redenen waaruit blijkt dat van discriminatie geen sprake
is.

In de memorie van toelichting is verwoord waarom voor toepassing
van de stimuleringsregeling onderscheid wordt gemaakt tussen onder–
en boven-50-jarigen enerzijds en tussen «verdisconteringsgevallen» en
«niet-verdisconteringsgevallen» anderzijds. Zoals in de inleiding van deze
memorie van antwoord is aangegeven, heeft de stimuleringsuitkering
voor de groep 50-jarigen en ouder, die wordt uitgezonderd van de
nieuwe maatregelen, ten doel een extra prikkel te verschaffen om een
werkkring te aanvaarden. De arbeidsmarktpositie van deze leeftijdsgroep
is zodanig, dat een extra prikkel gerechtvaardigd is.

Door de grens van 50-jaar en ouder te hanteren, sluit deze stimulans
nauw aan bij het overgangsrecht.

Voor de groep «verdisconteringsgevallen» geldt met betrekking tot de
stimuleringsregeling geen leeftijdsgrens van 50 jaar. Dit betreft de groep
boven-35-jarigen die ten tijde van de stelselherziening de mogelijkheid
tot verdiscontering van werkloosheid in de arbeidsongeschiktheldsuit–
kering heeft behouden. Personen uit deze categorie hebben op dit
moment de leeftijd van minstens 40 jaar en zij hebben reeds langer dan
5 jaar een uitkering. Het is derhalve een groep die het contact met de
arbeidsmarkt reeds geruime tijd heeft verloren. Op termijn worden de
«verdisconteringsgevallen» geconfronteerd met een cumulatie van
maatregelen, te weten het vervallen van de verdiscontering en de
invoering van het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium. Met deze
maatregelen beoogt het kabinet de oriëntatie van deze groep op de
arbeidsmarkt te ondersteunen. Omdat deze groep mede door het gebrek
aan arbeidsmarktoriëntatie, die het gevolg is geweest van de handhaving
van de verdiscontering ten tijde van de stelselherziening, geen kansrijke
positie op de arbeidsmarkt inneemt, acht het kabinet het gerechtvaardigd
om ook deze groep in aanmerking te brengen voor de stimuleringsuit–
kering.

Op grond van bovenstaande overwegingen is het kabinet van mening
dat het gehanteerde leeftijdscriterium in samenhang met de begunsti–
gende positie van de verdisconteringsgevallen met voldoende objectieve
redenen is onderbouwd, zodat geen sprake is van strijd met het beginsel
van gelijke behandeling.

De leden van de D66-fractie verzoeken de regering aan te geven
hoeveel personen met een AAW/WAO-uitkeringsduur van meer dan 3
jaar er per jaar uitstromen wegens hernieuwde deelname aan het
arbeidsproces.

De SVr publiceert het aantal personen naar uitkeringsduur dat jaarlijks
uitstroomt uit de AAW/WAO wegens herstel. In 1991 bedroeg het aantal
beëindigingen in de AAW/WAO wegens herstel ruim 39 400. Hierbij
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betrof het 26 400 personen met een uitkeringsduur tot 2 jaar, 7900
personen met een uitkeringsduur van 2 tot 4 jaar en 5100 personen met
een uitkeringsduur van 4 jaar of langer. De censuur langer dan 3 jaar is
uit deze statistieken niet te destilleren.

De leden van de fractie van de SGP vragen of een stimuleringsuit–
kering geen oneigenlijk element is in het stelsel van sociale zekerheid,
daar ieder die een uitkering heeft, gehouden is om actief naar werk te
zoeken en er ook andere kansarme groepen op de arbeidsmarkt zijn.

Zou het niet beter zijn, zo is de vraag van deze leden, als een
werkgever in aanmerking zou komen voor een stimuleringspremie om
oudere arbeidsongeschikte werknemers in dienst te nemen. Het lid van
de RPF-fractie acht de maatregel in strijd met het karakter van een
loondervingsuitkering.

Het kabinet is van oordeel dat de stimuleringsuitkering geen
oneigenlijk element is in de sociale zekerheid.

Steeds meer worden aan de sociale verzekeringswetten maatregelen
toegevoegd die fungeren als reïntegratieinstrumenten. Een goed
voorbeeld is de AAW waarin naast werkvoorzieningen ook een loonkos–
tensubsidie en een bonus/malusregeling is opgenomen. Deze prikkels
zijn met name gericht op werkgevers zodat het niet zinvol is om, zoals de
leden van de SGP-fractie suggereren, een extra stimuleringspremie voor
werkgevers mogelijk te maken. Ook bij de wet TAV was de overtuiging
dat het mogelijk en zelfs noodzakelijk was om prikkels in de diverse
wetten in te bouwen. Wil het terugdringen van het aantal arbeidsonge–
schikten succesvol zijn, voor alle leeftijdscategorieën, dan zal ook een
instrument als de stimuleringsuitkering ingezet dienen te worden. Deze
stimuleringsuitkering maakt expliciet onderdeel uit van het beleid gericht
op het bevorderen van gelijke arbeidsmarktkansen van gedeeltelijk
arbeidsgeschikte ten opzichte van volledig arbeidsgeschikte werknemers.

Prikkels in de inkomenssfeer voor uitkeringsgerechtigden dienen echter
wel beperkt ingezet te worden. Eerder is al weergegeven waarom tot de
stimuleringsuitkering voor de twee specifieke groepen is besloten. De
inperking van de stimulans is dus bewerkstelligd doordat deze toege–
spitst is op een doelgroep maar ook door de stimulans slechts te doen
gelden voor personen, die gedurende twee jaar hervatten, en door de
stimulans gedurende maximaal drie jaar uit te betalen.

Het kabinet is het met de leden van de GPV-fractie eens dat de
doelgroep gebruik moet kunnen maken van begeleiding en arbeidsmarkt–
training. Mede door de stimuleringsuitkering zouden zij ertoe aangezet
moeten worden om bij het uitvoeringsorgaan te vragen naar mogelijk–
heden hieromtrent.

Deze leden is niet duidelijk waarom personen die hun uitkeringsrecht
behouden een extra stimuleringsuitkering krijgen. Dit is niet het geval.
Voor het feit dat betrokkenen (gedeeltelijk) geen uitkering meer hebben
worden zij (naast het verwerven van loon uit arbeid) «beloond» met een
stimuleringsuitkering. Hoe meer zij hun vroegere arbeidsongeschiktheids–
uitkering weten de verlagen, hoe hoger de stimuleringsuitkering. Wat
betreft de opmerking van de leden van deze fractie dat wellicht gedeel–
telijk arbeidsgeschikten de stimuleringsuitkering minder nodig hebben,
kan worden gesteld dat, als deze personen al hebben gewerkt, zij dan
door hun gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering een lagere stimu–
leringsuitkering ontvangen.

Mocht een arbeidsongeschikte in de schaduw-economie hebben
gewerkt, zoals de leden van fractie van het GPV veronderstelden, dan zal
deze dit werk toch eerst moeten «witten» wil hij in aanmerking komen
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voor de stimuleringsmaatregel. Met werk in de «schaduw economie» kan
betrokkene geen stimuleringsuitkering verkrijgen.

11.2. De uitwerking

De leden van de PvdA-fractie hebben gevraagd of de uitwerking van
de maatregel demotiverend werkt wat betreft hervatting van arbeid
gedurende het kalenderjaar.

De leden van deze fractie hebben goed begrepen dat de stimulerings–
uitkering in totaal drie keer kan worden uitbetaald; telkens één maal per
jaar over het afgelopen jaar. Er is hier echter niet sprake van een kalen–
derjaar.

Het jaar waarover het eerste gedeelte stimuleringsuitkering wordt
berekend, begint op de dag dat betrokkene gaat werken. De laatste
betaling vindt plaats als deze persoon blijft werken drie jaar na de eerste
dag waarop hij is gaan werken. Er is dus geen sprake van demotivatie
wanneer betrokkene niet hervat op 1 januari van 1993 of 1994.

Wanneer de stimuleringsregeling in hoge mate tot herintreding leidt,
zal verlenging van de werkingsduur worden overwogen. Dit zal volgens
het kabinet geen aanleiding kunnen zijn om de werkingssfeer van de
regeling uit te breiden naar een grotere groep. Wanneer er goede
redenen voor zouden zijn, zou de regeling nu reeds voor andere groepen
zijn opengesteld. De leden van de fractie van de PvdA vragen zich
tenslotte met betrekking tot de stimuleringsmaatregel af of de looptijd
niet te kort is om enig reëel effect te bereiken. De stimuleringsuitkering
heeft al de nodige publiciteit gekregen. Daarnaast zal, na aanvaarding
door het parlement in de beoogde voorlichtingscampagne, ook deze
maatregel ruime aandacht krijgen.

Vooralsnog gaat het kabinet er derhalve vanuit dat hierdoor een reëel
effect wordt bereikt. Mocht een sterk stijgende lijn te onderkennen zijn in
het gebruik van de regeling, dan kan dit ook aanleiding zijn om tot voort–
zetting te besluiten.

De leden van de D66-fractie achten het SER-voorstel om 40% van de
arbeidsongeschiktheidsuitkering te verstrekken op zichzelf helderder dan
het voorliggende voorstel.

Deze leden hebben vragen bij de beperkte periode, de terugwerkende
kracht en de 60%-regeling voorgesteld door het kabinet.

Het kabinet heeft bewust gekozen voor de voorgestelde 60%-regeling.
Een arbeidsongeschikte mag 60% houden van de uitkering die hij, door
het gaan werken, verliest. Een uitkeringsgerechtigde die van de regeling
gebruik wil maken zal zodoende extra gestimuleerd zijn om minder
arbeidsongeschikt of zelfs volledig arbeidsgeschikt te worden verklaard.

In het voorstel van de SER is deze prikkel niet aanwezig.
Het kost wellicht iets meer rekenwerk voor betrokkene om de baten te

kunnen beoordelen, maar de prikkel om minder arbeidsongeschikt te
worden verklaard is groter dan bij het SER-voorstel.

Voor een beperkte looptijd is gekozen om de effecten en eventuele
neveneffecten van deze nieuwe regeling binnen afzienbare tijd te kunnen
evalueren. Voor de terugwerkende kracht is geopteerd om mensen vanaf
de aankondiging van het wetsvoorstel te stimuleren om aan het werk te
gaan. Zou de inwerkingtredingsdatum bijvoorbeeld samenvallen met de
inwerkingtredingsdatum van voorliggend wetsvoorstel, dan zou dit
personen uit de doelgroep kunnen weerhouden voordien werk te
aanvaarden of zou het kunnen zijn dat zij deze werkaanvaarding
uitstellen.
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12. DOORVERTALING NAAR DE OVERHEIDSSECTOR

12.1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie onderschrijven de stelling van het kabinet
dat de doorvertaling van de WAO-maatregelen zo letterlijk mogelijk dient
plaats te vinden. De vraag doet zich echter voor hoe de doorvertaling
ervan inhoud wordt gegeven in de ABP-wet. Deze leden vragen of het
kabinet in kan gaan op de vraag in hoeverre de bestaande uitvoerings–
praktijk van periodieke herkeuring door het ABP verschilt van het in het
wetsvoorstel gedane voorstel. Teneinde de belasting van de uitvoerings–
organisatie niet onnodig op te voeren, vragen deze leden of het zinvol is
het huidige systeem van herkeuring door het ABP te handhaven, totdat
het onderbrengen van het overheidspersoneel naar de werknemersverze–
keringen in de marktsector een feit is.

De zo letterlijke mogelijke doorvertaling van de onderhavige maatre–
gelen voor de marktsector naar de ABP-wet houdt een zo veel mogelijk
overeenkomstige uitvoering in. De bestaande uitvoeringspraktijk bij het
ABP kent geen vaste perioden voor herbeoordeling.

Daarmee is het voornaamste verschil aangegeven met de procedure
zoals nu in dit wetsvoorstel wordt voorgesteld.

Volledigheidshalve volgt hierna een korte schets van de huidige
ABP-praktijk.

Het ABP kent thans van geval tot geval herbeoordelingen op indicatie
van arts of arbeidsdeskundige. De aanleiding voor een dergelijke
indicatie kan worden gevormd door loonkundige informatie, de door
betrokkene tweejaarlijks te verstrekken informatie, een verzoek van
betrokkene om herziening of de afloop van de termijn waarvoor een
herplaatsingswachtgeld of herplaatsingstoelage is verstrekt. Er voltrekt
zich overigens thans een proces gericht op regionalisering en intensi–
vering van de gevalsbehandeling. Dit proces sluit goed aan op het
voorgestelde systeem van periodieke herkeuring.

De vraag of het niet zinvol is het huidige systeem van herkeuring door
het ABP te handhaven totdat het onderbrengen van het overheidsper–
soneel naar de werknemersverzekering in de marktsector een feit is,
wordt ontkennend beantwoord. Een dergelijke keuze voor een afwijkend
uitvoeringsregime voor het overheidspersoneel strookt niet met het
uitgangspunt om gelijke maatregelen voor markt– en overheidssector te
treffen.

Overigens zijn wij van mening dat de cohortsgewijze uitvoering van de
herbeoordeling een voldoende waarborg biedt ter voorkoming van een
onnodige belasting van de uitvoeringsorganisatie. Uit het overzicht
leeftijdsopbouw (Tabel 1 op bladzijde 50 van de memorie van
toelichting) blijkt dat het aandeel ABP-gepensioneerden in de als
voorbeeld aangegeven eerste cohorten zeer bescheiden van omvang is.
Er is hier sprake van een geleidelijke toename van de werklast.

De leden van de CDA-fractie vragen voorts of de voorgestelde
WAO-verminderingen anders dan in de marktsector ook van toepassing
zijn boven het maximum dagloon in de ABP-wet, aangezien deze wet
geen bovenwettelijke regelingen kent, zoals in de marktsector.

De inpassing van deze maatregelen in de ABP-wet geschiedt zoveel
mogelijk binnen de systematiek van de huidige pensioenregeling, waarbij
het bestaande «pensioenbouwwerk» zoveel mogelijk wordt ontzien. De
regeling van de aanvulling op het invaliditeitspensioen in de ABP-wet
wijkt op onderdelen af van de WAO Zo kent de ABP-wet geen maximum
voor de aanvullingsgrondslag. Een aanvullingsgrondslag boven het
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niveau van het maximumdagloon in de WAO wordt op gelijke wijze
beïnvloed als een aanvullingsgrondslag beneden dat niveau. Bij de
verdere beantwoording van deze vraag wordt uitgegaan van de gedachte
dat de vragenstellers het wenselijk vinden dat voor het overheidsper–
soneel in navolging van de WAO een maximum aanvullingsgrondslag zou
moeten gelden.

Maatregelen gericht op het tegengaan van deze gevolgen betekenen
evenwel de introductie van een maatregel specifiek gericht op het
overheidspersoneel, nl. de invoering van een maximum-aanvullings–
grondslag. Een dergelijke maatregel doorbreekt naar onze mening het
kader van het wetsvoorstel, namelijk het treffen van dezelfde maatre–
gelen voor zowel de werknemers in de marktsector als het overheidsper–
soneel. Voor het treffen van een dergelijke maatregel is overeen–
stemming met de centrales van overheidspersoneel vereist. Aangezien
de maximering van de aanvullingsgrondslag een verdergaande wijziging
van de rechtspositie van het overheidspersoneel zou betekenen dan die
welke in het kader van dit wetsvoorstel wordt beoogd, verwacht het
kabinet niet dat hierover overeenstemming kan worden bereikt.

Instemmend reageren de leden van de PvdA-fractie op het idee de
WAO-maatregelen door te vertalen naar de overheidssector. Alom
immers wordt gestreefd naar een aanpak waarbij ambtenaren worden
behandeld op een gelijke wijze als hun collega's bij andere werkgevers.
De complexiteit van de doorvertaling is voor deze leden overigens een
reden temeer bij het kabinet aan te dringen op snelle voortgang op dit
terrein, in overleg met de centrales van werknemers.

Ambtenaren hebben in voorkomende gevallen recht op een invalidi–
teitspensioen, wanneer sprake is van arbeidsongeschiktheid. Daarbij
wordt uitgegaan van het inverdiend pensioen, dat echter geen relatie
heeft met de mate van arbeidsongeschiktheid. Die relatie is er wel bij de
aanvulling op het inverdiend pensioen. Voor een juiste inschatting van
het vraagstuk van de invaliditeitspensioenen vragen deze leden het
kabinet de volgende informatie:

* hoeveel personen (zowel absoluut als relatief) hebben naast hun
inverdiend pensioen een aanvulling;

* hoeveel personen (zowel absoluut als relatief) hebben naast hun
inverdiend pensioen geen aanvulling? Hoeveel bedragen de totale uitke–
ringslasten voor deze arbeidsongeschikten? Hoeveel zouden de uitke–
ringslasten bedragen indien de hoogte van het inverdiend pensioen wel
zou zijn afgestemd op de mate van arbeidsongeschiktheid?

In de memorie van toelichting is in de hoofdstukken 4.1 en 9.1. reeds
aangegeven dat doorwerking van de WAO-maatregelen beperkt dient te
blijven tot de aanvulling van het invaliditeitspensioen. Uitsluitend deze
aanvulling is vergelijkbaar met een WAO-uitkering, omdat bij de
berekening daarvan de WAO-systematiek wordt gevolgd. Bedraagt het
inverdiende pensioen meer dan het WAO-niveau, dan blijft de aanvulling
achterwege. Zoals uit onderstaand overzicht van het ABP-bestand per
oktober 1992 blijkt, is dit slechts bij ca. 7% van alle invaliditeitsgepensio–
neerden het geval. Bij deze gepensioneerden is het inverdiende pensioen
hoger dan het WAO-niveau dat voor hen op grond van de bij hen vastge–
stelde mate van algemene invaliditeit zou gelden. Dit inverdiende
pensioen is te beschouwen als arbeidsvoorwaardelijk onderdeel van het
mvaliditeitspensioen.
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Tabel 9. Aantal personen dat een invaliditeitspensioen ontvangt, alsmede het bedrag
aan invaliditeitspensioenen

Invaliditeitspensioenen

met aanvulling zonder aanvulling totaal
aantal 71 389 5912 77301

%(92,4) (7.6) (100)

Bedragen in miljoenen guldens per
jaar:
inverdiend pensioen
aanvulling
toeslag art. F 9a
div. kleine toesl.
vermindering nevenink

1056,3
1261,3

202,9
0,4

-17,0

102,0

14,1
0,1

-5,2

1158,4
1261,3

216,9
0,4

-22,2

totaal 2503,9 111,0 2614,9

Indien de hoogte van het inverdiende pensioen wel zou zijn afgestemd
op de mate van arbeidsongeschiktheid zijn de besparingen aan uitke–
ringslasten volgens opgave van het ABP op basis van het huidige
schadecriterium te ramen op ca 30 miljoen gulden per jaar.

Wij zien de voorliggende maatregelen ter doorvertaling van de
WAO-maatregelen voor de overheidssector als een tijdelijke oplossmg in
afwachting van een structurele regeling. De leden van de fractie van D66
vragen zich af, welke inhoud het kabinet bij de structurele regeling voor
ogen staat en wanneer die structurele regeling getroffen zal worden.

De inpassing van deze maatregelen binnen de bestaande regelingen
voor het overheidspersoneel is een tijdelijke maatregel in afwachting van
het onder de werknemersverzekeringen brengen van het overheidsper–
soneel. Het kabinet streeft naar realisatie per 1 januari 1996.

De leden van de D66-fractie willen gaarne vernemen, op welke wijze
het kabinet inhoud heeft gegeven aan het deel van de uitspraak van de
Advies en Arbitragecommissie dat inhoudt dat overeenstemming in het
overleg - in dit geval over het onderhavige wetsvoorstel - dient te
worden nagestreefd.

In aansluiting op de uitspraak van de Advies– en Arbitragecommissie
heeft overleg plaatsgevonden met de centrales van overheidspersoneel.
Daarbij zijn de overwegingen die hebben geleid tot de voorgestelde
maatregelen voor het overheidspersoneel nogmaals besproken. Dit
overleg resulteerde in de constatering dat geen overeenstemming
bestaat ten aanzien van de te treffen maatregelen. Overigens heeft dit
nader overleg geleid tot overeenstemming met betrekking tot de wijze
waarop de maatregelen voor de overheid zijn vorm gegeven, met uitzon–
dering van het schrappen van de mogelijkheid een werkloosheidscom–
ponent te verdisconteren in het percentage van algemene invaliditeit
voor de totale populatie ABP-belanghebbenden. De centrales van
overheidspersoneel hebben gesteld dat als er geen sprake is van een
zuivere doorvertaling het overeenstemmingsvereiste dient te gelden,
maar dat hierover geen verdere discussie hoeft plaats te vinden,
aangezien het advies van de Centrale Commissie onafhankelijk van de
uitkomst van deze discussie negatief blijft.

Als resultaat van het overleg werden overigens onder andere de
voorgestelde artikelen F 9b en J 19 van de Abp-wet en de overeenkom–
stige artikelen in de Spoorwegpensioenwet anders vormgegeven en is de
memorie van toelichting op onderdelen uitgebreid.

De leden van de D66-fractie vinden de passage over de samenhang
met andere maatregelen onduidelijk.

Enerzijds wordt het standpunt dat het wetsvoorstel in samenhang met
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andere maatregelen moet worden bezien, onderschreven, maar ander–
zijds blijven die overige aangelegenheden buiten beschouwing. Deze
leden vragen hierop een nadere toelichting. De hier bedoelde passage is
een reactie op het standpunt van het Abp dat het voorliggende
wetsvoorstel in samenhang met andere maatregelen dient te worden
bezien. De andere maatregelen, waarop in het Abp-advies werd gedoeld,
zijn maatregelen specifiek gericht op ambtenaren, zoals bij voorbeeld de
mogelijke invoering van een ontslagverbod voor ambtenaren, dan wel
een herplaatsingsplicht. Voorts is een relatie gelegd met de onderwerpen
die in de zogenaamde reparatiewetgeving aan de orde komen. In die
reparatiewetgeving is overigens sprake van noodzakelijk wetstechnisch
onderhoud aan de Abp-wet.

Het desbetreffende wetsvoorstel (Reparatie overheidspensioenen)
wordt een dezer dagen voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

De aangehaalde passage wordt evenwel gevolgd door de opmerking
dat slechts onderwerpen aan de orde kunnen komen die een directe
relatie hebben met de WAO-maatregelen, zodat een en ander niet ten
koste gaat van het uitgangspunt dat dezelfde maatregelen voor alle
werknemers in de marktsector en bij de overheid moeten worden
getroffen.

De leden van de D66-fractie willen een reactie van het kabinet
vernemen op de opmerking van het ABP dat door de complexiteit van de
regelgeving geen volledig inzicht bestaat in de gevolgen van de voorge–
stelde maatregelen.

Met deze opmerking van algemene aard heeft het ABP beoogd tot
uiting te brengen dat het moeilijk is een goed beeld te vormen van de
gevolgen op het volume arbeidsongeschikten van het complex van
maatregelen dat wordt gevormd door de het onderhavige wetsvoorstel,
het wetsvoorstel TZ en de wet TAV. De kostenramingen zijn gebaseerd
op de huidige ervaringen. In de praktijk zal moeten blijken wat de
gevolgen zijn voor het volume invaliditeitsgepensioneerden.

Wat betreft het overheidspersoneel zullen de voorstellen tot wijziging
van de WAO-structuur allen gevolgen hebben voor de eventuele
aanvulling op het invaliditeitspensioen. De leden van de SGP-fractie
vragen het kabinet of hierdoor ambtenaren van wie het inverdiende
pensioen hoger ligt dan de voorgestelde WAO-norm, in een gunstiger
positie komen te verkeren dan werknemers in de particuliere sector.

Het inverdiend pensioen is te beschouwen als arbeidsvoorwaardelijk
onderdeel van het invaliditeitspensioen.

Voor zover dit inverdiende pensioen de WAO-norm overtreft is er
sprake van een bovenwettelijk uitkering op arbeidsvoorwaardelijke
grondslag. In de marktsector zijn de WAO-maatregelen evenmin van
toepassing op de arbeidsvoorwaardelijke maatregelen die boven de
wettelijke WAO-norm uitgaan. De ambtenaren verkeren in dat opzicht in
een vergelijkbare positie met de werknemers in de particuliere sector.

12.2. Wijziging van het arbeidsongeschiktheidskriterium

Ook voor ambtenaren zal het arbeidsongeschiktheidscriterium worden
aangepast. Er wordt dan, net als in de WAO/AAW, geen rekening meer
mee gehouden of de arbeid met het oog op opleiding en vroeger beroep
in billijkheid is op te dragen en of betrokkene die arbeid feitelijk kan
verwerven. Betekent dit, zo vragen de leden van de PvdA-fractie, dat
voor de betreffende ambtenaren ook arbeid bij andere werkgevers -
overheid of niet-overheid - in aanmerking komt?

Met deze vraag leggen de leden van de PvdA-fractie ten onrechte een
relatie tussen het aanscherpen van het arbeidsongeschiktheidscriterium
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als gevolg van de eliminatie van een aantal individueel bepaalde factoren
en het in aanmerking nemen van arbeid bij andere werkgevers. Ook bij
het schatten van de arbeidsongeschiktheid aan de hand van het «oude
criterium» komt voor het bepalen van de soort arbeid die bij de
vaststelling van het resterend verdienvermogen in ogenschouw wordt
genomen, in beginsel alle voorkomende arbeid (bij overheid en bij
niet-overheid) in aanmerking. Daaraan verandert de voorgestelde
wetgeving niets.

Wanneer een gedeeltelijk arbeidsongeschikte ambtenaar nog een
behoorlijke restcapaciteit heeft, zal hij meestal in het herplaatsings–
systeem worden opgenomen. Daaruit leiden wij af dat een ambtenaar die
niet in dat systeem is opgenomen, in het algemeen niet zal beschikken
over enig resterend verdienvermogen. Mag worden aangenomen, zo
vragen de leden van de PvdA-fractie, dat met het nieuwe criterium in
veel grotere mate sprake zal zijn van herplaatsbaarheid? In de memorie
van toelichting is aangegeven dat indien de ambtenaar niet herplaatsbaar
wordt verklaard hij in het algemeen niet zal beschikken over enig
resterend verdienvermogen. De gevolgtrekking dat het nieuwe criterium
zal leiden tot een toename van het aantal belanghebbenden dat
herplaatsbaar verklaard zal worden, is juist.

De leden van de D66-fractie willen vernemen, in hoeveel gevallen bij
de toepassing van de ABP-wet gebruik is gemaakt van de mogelijkheid
tot verdiscontering van werkloosheid. Het ABP heeft vrijwel geen gebruik
gemaakt van de mogelijkheid tot verdiscontering van werkloosheid. De
noodzaak daartoe was vanwege het bestaan van het herplaatsingsregime
niet aanwezig. Als gevolg hiervan werd er in 1991 59% van de blijvend
ongeschiktverklaarden volledig arbeidsongeschikt verklaard.

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

Met betrekking tot het bestaande systeem van het ABP mzake de
herplaatsingstoelage, vragen de leden van de CDA-fractie of het mogelijk
is artikel K 5 zo aan te passen, dat het hier bedoelde invaliditeitspensioen
berekend wordt aan de hand van een aanvullingsgrondslag, die blijvend
gelijk is aan de middelsom. De leden van de D66-fractie willen een
nadere toelichting op de redenen van het kabinet om de gevolgen die
een verlaging van de aanvulling op het invaliditeitspensioen zal hebben
op de herplaatsingstoelage niet te compenseren.

Het ABP-advies wees er volgens deze leden immers op dat de uitvoe–
ringspraktijk van de herplaatsingstoelage daardoor aanmerkelijk
complexer en bewerkelijker wordt en dat daarmee de reïntegratie
bemoeilijkt wordt. Betekent de opmerking dat compensatie van dit effect
in het kader van de doorvertaling niet aan de orde is, dit effect op een
andere manier wel zal worden gecompenseerd, zo vragen deze leden.

Artikel K 5 van de Abp-wet regelt dat de herplaatsingstoelage niet
meer bedraagt dan het invaliditeitspensioen dat de ambtenaar zou
genieten, indien hij niet was herplaatst. Het feit dat de herplaatsings–
toelage onder omstandigheden het verschil tussen het oude en nieuwe
loon niet geheel overbrugt en dan anti-revaliderend kan werken, is voor
ons geen reden daarvoor een compenserende maatregel te treffen. Een
dergelijke compensatie staat op gespannen voet met de doelstelling van
de arbeidsongeschiktheidsverzekering, is niet marktconform en past niet
binnen het algemene kader van dit wetsvoorstel. Ze is ook niet nodig,
want de voormalige Raad van toezicht van het Abp heeft reeds in 1986
besloten dat, met gebruikmaking van de hardheidsbepaling van artikel K
9 van de Abp-wet, in voorkomende gevallen aan de maximering op het
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niveau van het invaliditeitspensioen voorbij kan worden gegaan, tenzij er
sprake is van misbruik. Daarmee heeft het Abp een instrument in handen
om eventuele ongewenste effecten tegen te gaan. Een instrument dat
ook als regel daadwerkelijk wordt ingezet als stimuleringsuitkering.

12.4. Het van rechtswege beperken van de duur van de
aanvulling

De leden van de fractie van D66 vragen de regering voor welke
groepen invaliden of in welke situaties artikel F8, lid 7 van toepassing
zou kunnen zijn. Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar
paragraaf 5.2.2.

12.5. Aanvulling invaliditeitspensioen tot minimumloon

De leden van de D66-fractie willen vernemen, of de opgenomen
bepalingen om te voorzien in het niet van toepassing zijn van de Toesla–
genwet op ambtenaren naar inhoud geheel marktconform zijn. Zo wordt
geen rekening gehouden met de gezinssituatie van de betrokkene, zowel
wat betreft samenstelling als inkomsten. Kan worden aangegeven, wat
daarvan voor ambtenaren de gevolgen zijn, vergeleken met werknemers
in de marktsector en wat betekent de zinsnede dat het hier «in wezen»
gaat om een overeenkomstige toepassing van de Toeslagenwet, zo
vragen deze leden.

Voor geïnvalideerde ambtenaren is de Toeslagenwet niet van
toepassing. Met de introductie van de verhoging voor belanghebbenden
aan wie een invaliditeitspensioen is toegekend dat minder bedraagt dan
het minimumloon, wordt beoogd een voorziening te treffen die met het
systeem van de Toeslagenwet vergelijkbaar is. Het gaat dan ook om een
«in wezen» overeenkomstige toepassing van de Toeslagenwet. De
verhoging is tijdelijk van aard, namelijk tot het moment waarop het
overheidspersoneel onder de werking van de werknemersverzekeringen
is gebracht. Het kabinet streeft zoals gezegd naar realisatie daarvan per
1 januari 1996. Terwille van de uitvoerbaarheid van deze tijdelijke
maatregel is gekozen voor een uniform garantiebedrag: het
minimumloon. Een verdere verfijning van de maatregel, waarbij rekening
wordt gehouden met de gezinssituatie van de betrokkene, maakt een
uitgebreide gegevensstroom noodzakelijk. Dit zou een te zware belasting
voor de uitvoeringsorganisatie opleveren.

Op de vraag in welk kader het kabinet voornemens is de garantiere–
geling van artikel F 9, negende lid, van de ABP-wet aan de orde te
stellen, kan worden geantwoord dat een voorstel tot wijziging van de
garantieregeling van artikel F9, negende lid, van de Abp-wet inmiddels is
besproken met vertegenwoordigers van de centrales van overheidsper–
soneel. De voorgestelde wijziging heeft betrekking op een regeling
waaraan individuele personeelsleden rechten kunnen ontlenen, zodat
voor de invoering daarvan overeenstemming met de meerderheid van de
centrales vereist is. Deze overeenstemming bleek evenwel niet haalbaar.
Wel werd overeengekomen het onderwerp in het kader van de behan–
deling van het ABP-complex opnieuw aan de orde te stellen.

12.6. Samenloop invaliditeitspensioen met een ontslaguitkering

De leden van de D66-fractie willen vernemen, of naar haar mening het
overeenstemmingsvereiste van toepassing is op een wijziging van de
wachtgeldregeling.

Als dat het geval is, is het dan niet inconsistent een bepaling op te
nemen die een plafond stelt aan de gecumuleerde uitkeringen (invalidi–
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teitspensioen en wachtgeld), waardoor materieel het wachtgeld ook aan
een maximum is gebonden. Ook willen deze leden een nader inzicht
krijgen in de uitvoeringskosten verbonden aan de samenloop van het
invaliditeitspensioen met het wachtgeld.

Een wijziging van de wachtgeldregeling heeft betrekking op een
regeling waaraan individuele personeelsleden rechten kunnen ontlenen.
Op grond daarvan wordt voor de invoering overeenstemming met de
meerderheid van de centrales nagestreefd.

Teneinde ongewenste cumulatie te voorkomen, is bij samenloop van
een gedeeltelijk invaliditeitspensioen met een gedeeltelijk wachtgeld een
plafond gesteld ter grootte van het onverminderde wachtgeld dat zou
zijn genoten indien geen sprake is van samenloop. Hiermee wordt
materieel een gelijke behandeling bereikt met de situatie waarin alleen
een (volledig) wachtgeld wordt genoten. Deze maatregel, gericht op een
gelijke behandeling van wachtgelders met gedeeltelijk gepensioneerde
wachtgelders, zal gelet op eerdere kontakten naar verwachting geen
bezwaren ondervinden van de zijde van de centrales van overheidsper–
soneel.

Als gevolg van dit wetsvoorstel treden in de sfeer van de wachtgelden
de volgende effecten op:

1. Door de mogelijkheid van samenloop van invaliditeitspensioen en
wachtgeld komt eenieder die naast zijn arbeidsongeschiktheid nog enige
resterende verdiencapaciteit heeft maar die niet herplaatsbaar wordt
verklaard, naast zijn invaliditeitspensioen in aanmerking voor een wacht–
gelduitkering. Het gaat hierbij om een relatief kleine categorie, die
voornamelijk niet herplaatsbaar wordt verklaard omdat zij slechts in
aanmerking kan komen voor een in omvang te geringe betrekking.

2. Door de wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium zullen
naar verwachting minder personen volledig arbeidsongeschikt worden
verklaard.

Hierdoor zal ook het aantal herplaatsbaar verklaarde ambtenaren
toenemen. Voor zover de betrokkene niet wordt herplaatst, ontvangt hij
maximaal vijf jaar een herplaatsingswachtgeld ten laste van zijn oude
werkgever. In die periode komt hij derhalve niet in aanmerking voor een
invaliditeitspensioen.

Indien een herplaatsbaar verklaarde ambtenaar na vijf jaar nog niet is
herplaatst, vervalt het recht op herplaatsingswachtgeld. Afhankelijk van
onder meer de mate van arbeidsongeschiktheid van de betrokkene op
dat moment is het in beginsel denkbaar dat deze dan naast zijn invalidi–
teitspensioen ook recht heeft op wachtgeld.

Thans valt moeilijk in te schatten om hoeveel personen het hierbij gaat,
aangezien dit mede afhangt van de vraag hoeveel personen die
herplaatsbaar worden verklaard in de toekomst ook daadwerkelijk
worden herplaatst.

Gezien het relatief geringe absorptievermogen van de overheid op de
arbeidsmarkt, zal het herplaatsen van een arbeidsongeschikte ambtenaar
veelal neerkomen op het niet kunnen plaatsen van een andere categorie
wachtgelders.

Om die reden is slechts een schatting gemaakt van de uitvoerings–
kosten die zijn gemoeid met het totale extra beroep op de wachtgeldre–
gelingen als gevolg van de voorgestelde maatregelen. Voor de overheid
gaat het daarbij om 450000 gulden in 1994 en 3,4 mln. gulden struc–
tureel.

Van de zijde van het ABP worden geen noemenswaardige extra kosten
verwacht als gevolg van de samenloop van invaliditeitspensioen en
wachtgeld, aangezien de gegevensuitwisseling die nodig is binnen de
geëigende infrastructuur van het ABP past.
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De leden van de D66-fractie willen vernemen, wanneer een aanvul–
lende regeling voor militaire ambtenaren, die gelijkwaardig is aan de
aanspraken voor het burgerlijk overheidspersoneel, zal worden
ingevoerd. Op welke wijze zullen de herplaatsingsinspanningen naar
functies buiten het militaire bedrijf worden geïntensiveerd, zo vragen
deze leden.

Herplaatsingsactiviteiten worden mede als gevolg van de aange–
scherpte AAW-randvoorwaarden, waaronder de zesde-maandsmelding
en de AAW-keuring, geruime tijd voor ontslag in gang gezet. Met
gebruikmaking van de daarop afgestemde nieuwe procedures en een
intensivering ook van de mogelijkheden tot sociaal-medische begeleiding
door extra aantrekken van de daarvoor benodigde specifieke deskun–
digheid, zal het uitvoeringsapparaat naar verwachting in staat zijn aan de
eisen op dit gebied te voldoen.

12.7. Stimuleringsuitkering

De leden van de D66-fractie willen antwoord op de vraag, hoeveel
personen naar verwachting in aanmerking zouden kunnen komen voor
een stimuleringsuitkering.

In beginsel komen alle invaliditeitsgepensioneerden voor wie de
«oude» bepalingen nog van kracht zijn voor een stimuleringsuitkering in
aanmerking. Naar de situatie in de maand oktober 1992 zijn dat 77 301
potentiële kandidaten. Na volledige invoering van de maatregelen is dit
aantal afgenomen tot de boven-de-50-jarigen. Deze groep omvatte eind
1991 ca 57 700 personen. Aangezien deze groep zich voor ca 90% in de
hoogste arbeidsongeschiktheidsklasse bevindt, is het aantal belangheb–
benden dat daadwerkelijk gebruik zal maken van de stimuleringsuitkering
naar verwachting bescheiden van omvang.

13. VOLUME– EN FINANCIËLE EFFECTEN

13.1. Algemeen

De kabinetsdoelstelling met betrekking tot het volume in de
AAW/WAO is weergegeven in een absoluut aantal. Dit wekt verbazing bij
de leden van de fracties van de PvdA en D66. De leden van de
PvdA-fractie stellen dat arbeidsongeschiktheid een relatief gegeven is,
dat niet los kan worden gezien van de beroepsbevolking. Evenzo zegt het
financiële beslag van de arbeidsongeschiktheidsregelingen alleen iets in
verhouding tot het nationaal inkomen, aldus deze leden. Ook de leden
van de fractie van D66 stellen voor over te gaan op een relatief ijkpunt,
waarin de twee eerdergenoemde componenten een rol zouden moeten
spelen. Deze leden merken daarbij op dat een einddoel in absolute
termen moeilijker te realiseren is naarmate de beroepsbevolking
toeneemt. De leden van beide fracties vragen daarom om een overzicht
van de ontwikkeling enerzijds van het aandeel van arbeidsongeschikten
in uitkeringsjaren ten opzichte van de beroepsbevolking en anderzijds
van het beslag van de arbeidsongeschiktheidsregelingen op het nationaal
inkomen resp. het bruto binnenlands produkt.

Met de leden van de fracties van de PvdA en D66 is het kabinet van
mening dat het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen mede in
het licht moet worden bezien van de ontwikkeling van relevante factoren
als de beroepsbevolking en het nationaal inkomen. Dit neemt evenwel
niet weg dat het beroep op de regelingen ook los van deze factoren als
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te groot kan worden gezien. Deze situatie deed zich voor bij het
aantreden van dit kabinet.

Inzet was dan ook het - onaanvaardbaar hoge - beroep in absolute
termen tijdens deze regeerperiode in ieder geval niet nog hoger te laten
worden. Vertaald naar een relatief ijkpunt zou deze doelstelling in dat
geval een daling van een dergelijke maatstaf betekenen.

In onderstaande tabel wordt voor de periode 1980-1993 zowel het
aandeel arbeidsongeschikten in procenten van de beroepsbevolking als
het aandeel uitgaven arbeidsongeschiktheid in procenten van het
nationaal inkomen resp. bruto binnenlands produkt gepresenteerd. Voor
de jaren 1980-1990 is daarbij wat de financiële kant betreft, aange–
sloten bij de Nationale Rekeningen (vóór revisie 1991); voor de jaren
1991-1993 heeft het CPB op basis van dezelfde systematiek een raming
gemaakt voor het nationaal inkomen en het binnenlands produkt. Voor
deze jaren is, wat de uitgaven in de arbeidsongeschiktheidsregelingen
betreft aangesloten bij de exploitatie-overzichten in de Sociale Nota
1993. Het CPB heeft nog geen raming voor de jaren 1994 en 1995
gepresenteerd. Voor deze jaren is derhalve geen berekening mogelijk.

Tabel 10. Aandeel aantal arbeidsongeschikten in procenten van de beroepsbevolking, alsmede aandeel van

de uitgaven arbeidsongeschiktheidsregelingen in procenten van het netto nationaal inkomen

resp. bruto binnenlands produkt voor de periode 1980-1995

1930 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Aanlal arbeidsongeschiklen 11)
(x 1000 uitkeringsjarenl 608 634 648 663 682 698 713 725 740 758 778 801 809 817 820 813

Beroepsbevolking (21
IxlOOOmensjaren) 5107 5159 5188 5236 5238 5243 5288 5330 5374 5414 5480 5502 5525 5550 n.b n.b

Aandeel (ll/(2) 11.91% 12.29% 12.49% 12.66% 13.02% 13.31% 13.48% 13.60% 13.77% 14.00% 14.20% 14.56% 14.64% 14.72%

Uit«aven arbeidsongeschiktheid (3)
Imlngld) 14.576 15.558 16.651 16.967 17.541 17.207 17.567 17.094 17.432 17.800 20.998 22.267 22.925 23.662 23.488 '24.042

Netto nationaal inkomen (4)
Imlngld) 303.360 316.260 330.630 342.390 358.580 375.970 383.830 383.960 399.280 424.090 454.110 477.650 493.950 507.350 n.b n.b

Bnito buineniands produkt (5)
(mlngldl 336.075 352.830 368.860 381.020 400.270 418.160 428.610 430.170 449.810 475.300 508.320 535.250 556.650 571.350 n.b n.b

AandeelNNI (31/141 4.80% 4.92% 5.04% 4.96% 4.89% 4.58% 4.58% 4.45% 4.37% 4.20% 4.62% 4.66% 4.64% 4.66% ..

AandeelBBP (31/151 4.34% 4.41% 4.51% 4.45% 4.38% 4.11% 4.10% 3.97% 3.88% 3.75% 4.13% 4.16% 4,12% 4.14% ..

Bron: Sociale Nota 1993 (aantal arbeidsongeschikten, uitgaven arbeidsongeschiktheidsregelingen):
CPB (beroepsbevolking. netto nationaal inkomen, bruto bmnenlands produkt).

Uit de tabel blijkt dat het aandeel van het aantal arbeidsongeschikten
in procenten van de beroepsbevolking (beide gemeten in volledige uitke–
rings– c.q. mensjaren) gedurende de gehele periode gestaag oploopt. Het
aandeel van de uitgaven vertoont tot 1982 een stijging; tussen 1983 en
1989 daalt dit aandeel om vervolgens vanaf 1990 op een - aanzienlijk -
hoger niveau te stabiliseren. De periode 1983-1990 werd, wat betreft de
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sociale zekerheidsregelingen, gekenmerkt door een aantal prijsmaatre–
gelen. De daling van het aandeel van de uitgaven van de arbeidsonge–
schiktheidsregelingen in termen van het nationaal inkomen kan hierdoor
worden verklaard.

De stijging van 1990 ten opzichte van 1989 is louter statistisch van
aard; het betreft hier de invoering van de overhevelingstoeslag in het
kader van de wetsvoorstellen Oort.

De kabinetsdoelstelling met betrekking tot het aantal arbeidsonge–
schikten luidt in uitkeringsjaren. De leden van een aantal fracties consta–
teren dat deze maatstaf afwijkt van de maatstaf van de SVr. De leden
van de CDA-fractie vragen in dit kader welke systematiek de SVr
hanteert en hoe deze te herleiden is tot een volume in uitkeringsjaren. De
leden van de PvdA-fractie zijn ernstig in verwarring gebracht door het
feit dat het ministerie van SZW een andere maatstaf hanteert dan de
SVr. Ook deze leden vragen om een vergelijking tussen beide volumebe–
grippen. Daarnaast vragen ze naar een verklaring dat het volume,
gemeten in heva's, al een aantal maanden constant blijft, terwijl het
volume, gemeten in uitkeringsjaren, nog blijft stijgen. Zij hebben
daarnaast uit berichten opgemaakt dat bij het GAK sprake zou zijn van
een dubbeltelling in het aantal arbeidsongeschikten.

Indien dit het geval Is, willen zij een gecorrigeerd volumebeeld vanaf
ultimo 1989. De leden van de fractie van D66 geven de voorkeur aan
volumecijfers, gemeten in heva's.

Zij vragen in dit kader naar een reactie met betrekking tot een artikel in
Surplus van de SVr.

Met betrekking tot het beslag dat uitkeringsgerechtigden uit hoofde
van arbeidsongeschiktheidsregelingen leggen zijn in feite slechts twee
maatstaven van belang. De eerste maatstaf betreft het aantal personen
dat (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is. Hierbij wordt dus noch
gecorrigeerd voor mate van arbeidsongeschiktheid noch voor de
tijdsduur van de arbeidsongeschiktheid.

Deze volumemaatstaf is dus een momentopname. De tweede maatstaf
heeft het financiële beslag als uitgangspunt. Dit beslag wordt feitelijk
gemeten aan de hand van het aantal dagen dat een arbeidsongeschikt–
heidsuitkering wordt verstrekt, waarbij tevens wordt gecorrigeerd voor
de mate van arbeidsongeschiktheid.

Uit dit aantal herleide uitkeringsdagen wordt vervolgens het volume in
uitkeringsjaren afgeleid. Deze twee volumebegrippen vormen de gebrui–
kelijke maatstaven om het beroep op een sociale-zekerheidsregeling te
meten. Zij worden ook als zodanig door alle betrokken instanties in de
statistieken gehanteerd.

De SVr heeft hier sinds kort, ruim na de formulering van de kabinets–
doelstelling, een derde volumebegrip aan toegevoegd, te weten het
aantal arbeidsongeschikten in heva's. Hierbij wordt het aantal personen
op een bepaald moment weergegeven, gecorrigeerd voor de mate van
arbeidsongeschiktheid. Deze grootheid bevindt zich als het ware tussen
het aantal personen en het aantal uitkeringsjaren in. Het financiële beslag
kan met behulp van dit begrip niet worden bepaald, terwijl het aan het
volume in personen alleen de mate van arbeidsongeschiktheid toevoegt.
Herleiding van het volume in heva's naar uitkeringsjaren is niet mogelijk,
omdat de verstreken uitkeringsduur niet wordt meegenomen.

De meerwaarde van het volume in heva's ten opzichte van het volume
in personen is de correctie voor de mate van arbeidsongeschiktheid.
Deze meerwaarde zou echter ook door middel van de gemiddelde mate
van arbeidsongeschiktheid kunnen worden weergegeven. Ten opzichte
van het volume in uitkeringsjaren verschilt het cijfer in zoverre dat een
trend op het einde van het jaar sneller zichtbaar wordt. Hierbij dient wel
te worden opgemerkt dat aan het signaleren van een trend aan de hand
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van momentopnamen grote onzekerheden zijn verbonden. Dit wordt nog
versterkt door het gegeven dat een momentopname geen indicatie kan
geven van allerlei statistische (meet-)problemen, zoals die zich bijvoor–
beeld in de eerste helft van dit jaar hebben voorgedaan. Het hevabegrip
is een momentopname. De regering houdt derhalve vast aan het volume–
begrip in uitkeringsjaren. Deze grootheid wordt voor alle sociale-zeker–
heidsregelingen gehanteerd, heeft dezelfde eigenschappen als het
volume in heva's, houdt tevens direct verband met het financiële beslag
en kent daarnaast niet genoemd nadeel van het volume in heva's.

Naar aanleiding van de SVr-publikaties hebben leden van de
PvdA-fractie, alsmede het lid van de fractie van de RPF nog enige
vragen. De leden van de PvdA-fractie merken op dat het volume in
heva's al enige maanden constant blijft, terwijl het volume in uitkerings–
jaren blijft stijgen. Met deze stijging doelen zij waarschijnlijk op de
stijging voor 1992 ten opzichte van 1991. Hier wordt nogmaals duidelijk
dat het volume in heva's slechts een momentopname is. Het volume blijft
weliswaar een aantal maanden vrijwel constant, het is echter voor alle
maanden in 1992 hoger dan voor dezelfde maanden in 1991.

Dit kan nog worden verduidelijkt aan de hand van de laatste
SVr-publicatie. Het volume in heva's is vanaf april 1992 vrijwel constant.
Echter, het aantal heva's in september 1992 is 7000 hoger dan het cijfer
van september 1991. Het totaalvolume voor 1992 zal dus ook op basis
van deze gegevens hoger liggen dan in 1991. Ten slotte kan worden
opgemerkt dat het beeld van het volume in heva's enigszins afwijkt van
het volumecijfer in uitkeringsjaren door het feit dat in het eerstbedoelde
volume geen nabetalingen zijn begrepen.

Het lid van de RPF-fractie constateert uit de SVr-publikatie dat het
aantal toekenningen geleidelijk afneemt, het aantal beëindigingen
toeneemt en meer personen slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt
worden verklaard. Dit lid vraagt zich af of hier sprake is van een trend.
Uit de SVr-cijfers valt zeker een daling van de groei van het aantal
arbeidsongeschikten waarte nemen.

Echter, het volume blijft vooralsnog toenemen, zowel in personen als
in uitkeringsjaren. Op basis van de tot nog toe bekende gegevens is
onduidelijk of de daling van de groei zich verder voortzet, zich op het
huidige niveau stabiliseert dan wel dat voor een deel sprake is van een
aankondigingseffect als gevolg van de kabinetsvoornemens. Uit de cijfers
is ook nog niet op te maken welke invloed de TAV-voorstellen op het
volume hebben.

Dit lid vraagt tevens of het correct is dat een werknemer, die in deeltijd
werkt en volledig arbeidsongeschikt wordt, als een volledig uitkeringsjaar
wordt geteld.

Dit is inderdaad correct. Dit vloeit voort uit de wijze van administreren.
Een volledig arbeidsongeschikte, die gedurende een vol jaar een
uitkering ontvangt, wordt in de volumestatistiek verwerkt als een volledig
uitkeringsjaar. De factor deeltijdarbeid komt vervolgens in zijn gemid–
delde uitkering tot uitdrukking. Als gevolg hiervan is het vooralsnog niet
mogelijk uit de statistieken te achterhalen om hoeveel personen het gaat.
De SVr is momenteel bezig de administratie zodanig aan te passen, dat
in de bepaling van het aantal uitkeringsjaren de deeltijdfactor tot
uitdrukking komt.

De vraag of in de volumestatistieken sprake is van een dubbeltelling in
de cijfers van het GAK kan ontkennend worden beantwoord. In de
opgaven, die de GAK-bedrijfsverenigingen aan de SVr verstrekt (en
welke van belang zijn bij de registratie van het aantal arbeidsonge–
schikten) is nooit sprake geweest van een dubbeltelling. Dit naar
aanleiding van berichten die de leden van de PvdA-fractie in de pers
hebben opgemerkt.
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De leden van de PvdA-fractie constateren dat er verschil van inzicht
bestaat tussen enerzijds het kabinet en de SVr en anderzijds het CPB
over het absorptievermogen van de arbeidsmarkt. Zij vragen de regering
dit verschil te verduidelijken. De leden van de SGP-fractie zijn van
mening dat de effecten van de uitstroom uit de WAO sterk afhankelijk
waren van de economische ontwikkeling in Nederland. Deze leden
vragen zich af of deze effecten niet moeten worden bijgesteld, nu de
economische vooruitzichten minder rooskleurig zijn. Met name vragen zij
zich af of de veronderstelling dat 50% van het aantal personen, voor wie
de wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium leidt tot een lagere
mate van arbeidsongeschiktheid, wordt geabsorbeerd door de arbeids–
markt, niet te hoog is ingeschat.

Het CPB veronderstelt dat de arbeidsmarkt voldoende flexibel werkt
om het totale extra aanbod van gedeeltelijk arbeidsgeschikten op de
middellange termijn geheel te verwerken. Het kabinet acht deze
inschatting te optimistisch. Het gaat er van uit dat ca. 50% van het extra
aanbod weer in het arbeidsproces wordt opgenomen. Het kan niet
ontkend worden dat een minder gunstige economische ontwikkeling van
invloed is op de uitstroom uit de WAO richting arbeidsmarkt. Indien de
ontwikkeling van de werkgelegenheid in de komende periode drastisch
verslechtert zullen ook de effecten hiervan doorwerken in de berekening
van de WAO-effecten. Vooralsnog ziet het kabinet geen reden om de
geraamde effecten bij te stellen.

De leden van de PvdA-fractie stellen een aantal vragen met betrekking
tot de omvang van de arbeidsongeschiktheid. Zij zijn met name geïnte–
resseerd in een uitsplitsing van de volume-ontwikkeling naar verschil–
lende categorieën in uitkeringsjaren en naar bedrijfssectoren in heva's.

In onderstaande tabel wordt de gevraagde uitsplitsing naar categorie
weergegeven.

Tabel 11. Ontwikkeling van het aantal arbeidsongeschikten naar een aantal categoneen (x 1000 uitkeringsjaren)

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

Aantal arbeidsongeschikten
(x 1000 uitkeringsjaren):

"Werknemers
(proc toename)
"ambtenaren
(proc toename)
"zelfstandigen
(proc toename)
"vroeggehandicapten
(proc toename)
"overigen
(proc toename)

"totaal
(proc toename)

466

35

38

57

14

611

479
(2.8%)

44
(24,7%)

41
(7,9%)

60
(4,4%)

14
-(5,6%)

637
(4,3%)

485
(1.3%)

49
(11.8%)

41
(0,5%)

63
(5.4%)

12
-(8.8%)

651
(2,1%)

494
(1,8%)

54
(10,0%)

41
-(1,5%)

66
(4.3%)

11
-(8,1%)

666
(2,3%)

505
(2,2%)

60
(11,1%)

41
(0,5%)

68
(4,0%)

11
-(6,1%)

685
(2,9%)

514
(1,6%)

67
(11,7%)

42
(2,7%)

70
(3,4%)

10
-(7,5%)

703
(2,6%)

521
(1.4%)

71
(6.3%)

43
(3.3%)

74
(4.7%)

9
-(6.1%)

718
(2.2%)

521
(0,1%)

75
(4,8%)

45
(3,2%)

76
(3,1%)

9
-(5,4%)

725
(1.0%)

529
(1.5%)

76
(1,5%)

46
(3,6%)

80
(4,7%)

8
-(4.5%)

739
(1,9%)

536
(1,3%)

81
(7,3%)

50
(8,0%)

83
(4.0%)

8
(0.0%)

759
(2.6%)

548
(2.2%)

83
(2.1%)

63
(26,3%)

89
(7,7%)

7

564
(2,9%)

84
(0,8%)

55
-(12.9%)

93
(4,5%)

5
-(16,7%) -(22,9%)

790
(4,2%)

801
(1,4%)

Bron SVr, Kroniek van de sociale verzekeringen, 1992

De sterke stijging van het aantal arbeidsongeschikte zelfstandigen in
1990 is het gevolg van de nabetalingen in relatie tot de gelijke behan–
deling AAW. Hierdoor wordt ook de procentuele mutatie in 1990 en
1991 vertekend.

Een uitsplitsing van de ontwikkeling per bedrijfssector in heva's is niet
voorhanden. De SVr publiceert wel een uitsplitsing in personen. Deze
uitsplitsing is in onderstaande tabel gepresenteerd. Hiertoe zijn de negen
sectoren met het hoogste aantal arbeidsongeschikten genomen; de
overige sectoren zijn als éèn groep opgenomen.
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Tabel 12. Ontwikkeling van het aantal arbeidsongeschikten naar een aantal uitvoeringsorganen (x 1000 personen)

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

Aantal arbeidsongeschikten
(x 1000 personen):
"bouw
(proc. toename)
'metaalindustrie
(proc. toename)
"metaalnijverheid
(proc. toename)
"detam
(proc. toename)
"gezondheid
(proc. toename)
'overheid
(proc toename)
"banken
(proc toename)
"nieuwe algemene
(proc toename)
"abp
(proc toename)
"overig
(proc toename)

"totaal
(proc. toename)

71

55

31

38

39

54

50

132

34

155

657

75
(5,2%)

56
(2,0%)

33
(6,5%)

40
(7,2%)

41
(5,1%)

54
(0,4%)

52
(5,5%)

130
-(1,0%)

43
(25,9%)

161
(3,9%)

685
(4,3%)

79
(4,9%)

56
(0,9%)

34
(5,2%)

43
(5,9%)

44
(5,6%)

54
(0,2%)

55
(5,0%)

129
-(1,2%)

49
(15,2%)

165
(2,4%)

707
(3,2%)

83
(5,1%)

56
(0,2%)

36
(4,7%)

44
(3,7%)

46
(5,0%)

55
(0,4%)

57
(4,6%)

128
-(0,6%)

55
(12,2%)

167
(1,8%)

728
(2,9%)

86
(4,1%)

56
-(0,2%)

38
(4,5%)

47
(4,7%)

48
(4,8%)

56
(1,8%)

60
(4,0%)

127
-(0,8%)

60
(9,0%)

171
(1,9%)

747
(2,7%)

88
(2,1%)

55
-(1.8%)

38
(1,9%)

49
(4,5%)

52
(7,5%)

57
(1,8%)

62
(3,4%)

131
(3,1%)

67
(10,3%)

167
-(2,3%)

764
(2,2%)

89
(1,4%)

54
-(1,5%)

39
(1,8%)

51
(4,9%)

55
(6,0%)

58
(2,7%)

64
(3,2%)

131
-(0,2%)

69
(3,8%)

169
(1,1%)

778
(1,9%)

90
(0,9%)

54
-(1,1%)

40
(2,1%)

53
(4,1%)

58
(6,6%)

59
(1,9%)

66
(3,1%)

134
(2,3%)

71
(3,2%)

169
(0,1%)

793
(2,0%)

91
(1,0%)

53
-(0,6%)

41
(3,5%)

56
(4,5%)

63
(7,0%)

60
(1,4%)

69
(4,7%)

136
(1,4%)

75
(5,3%)

171
(1,6%)

814
(2.6%)

92
(2,0%)

53
-(0,6%)

43
(5,1%)

61
(9,2%)

67
(7,5%)

60
(0,3%)

72
(5,4%)

139
(2,3%)

80
(6,0%)

177
(3,3%)

845
(3,8%)

94
(1,8%)

53
-(0,4%)

45
(5,1%)

68
(12,2%)

74
(10,4%)

59
-(2,0%)

77
(6,5%)

143
(2,7%)

83
(4,9%)

185
(4,3%)

882
(4,4%)

95
(1,3%)

52
-(0,9%)

47
(4,0%)

70
(3,1%)

80
(7,5%)

58
-(1,9%)

82
(5,8%)

141
-(1,0%)

87
(4.1%)

191
(3,2%)

903
(2,4%)

Bron: SVR, Kroniek van de sociale verzekeringen, 1992

De leden van de VVD-fractie delen de opvatting van de regering dat
het absoluut noodzakelijk was om, gegeven de ramingen met betrekking
tot de Ziektewet en de WAO, te komen met ingrijpende maatregelen met
betrekking tot de WAO. Tegen die achtergrond is het des te teleurstel–
lender, zo menen deze leden, dat de regering in haar besluitvorming niet
zo daadkrachtig is geweest dat ook de door de regering zelf geformu–
leerde volumedoelstelling binnen handbereik kwam. De leden van de
VVD-fractie wijzen de regering nogmaals op het door hen ingediende
WAO-plan (Kamerstukken II, 1990/91, 21 998, nr. 6) ten tijde van de
besluitvorming rondom de Tussenbalans. Met een dergelijke aanpak,
aldus voor deze leden door het Centraal Planbureau becijferd, waren
betere volumedoelstellingen op kortere termijn te realiseren.

Deze leden vragen de regering in de memorie van antwoord met een
nader kommentaar te komen op het door de VVD-fractie gepresenteerde
plan van aanpak met betrekking tot de Ziektewet en WAO.

De VVD grijpt terug op een voorstel dat zij bijna twee jaar terug
(februari 1991) naar voren heeft gebracht. De in dit plan gepresenteerde
voorstellen zijn relatief beperkt (zes weken eigen risicodragen ZW,
verzuimdagen ten laste van vakantiedagen, intensivering reïntegratie,
opbouwelementen WAO). Ten opzichte van de toen geconcretiseerde
kabinetsmaatregelen kan worden gesproken van een pakket dat zou
leiden tot een hoger ombuigingsbedrag in 1994. Daarna heeft de
SER-advisering en de verdere invulling van de kabinetsmaatregelen
plaatsgevonden. Het nu voorliggende pakket (TAV/TZ/TBA) bevat
voorstellen die ook door de VVD zijn genoemd (o.a. zes weken eigen
risicodagen), maar is daarnaast meer omvattend. Met de kabinetsmaat–
regelen zal een hoger besparingsbedrag worden gerealiseerd dan het
VVD-alternatief van februari 1991, omdat daar belangrijke elementen,
zoals de verruiming van het begrip arbeid in ontbreken.

De leden van de GPV-fractie stellen nog een aantal vragen met
betrekking tot de effecten van de afschaffing van de verdisconteringsbe–
palingen, waardoor het aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikten relatief
toeneemt. Zij vragen in dit verband naar de gemiddelde duur van een
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WAO-uitkering en wanneer de wijziging volledig is doorgewerkt in het
bestand. Tevens willen zij geïnformeerd worden over de omvang van de
hiermee samenhangende besparing en of deze reeds is ingeboekt.

Vanaf 1987 is het aandeel van de volledig arbeidsongeschikten
jaarlijks afgenomen ten gevolge van de afschaffing van de verdisconte–
ringsbepalingen. Deze effecten worden met name gerealiseerd aan de
instroomkant (minder toekenningen in de hoogste arbeidsongeschikt–
heidsklasse en snellere daling van de mate van arbeidsongeschiktheid na
toekenning). Uit onderzoek in het kader van de evaluatie stelselherziening
(De effecten van de afschaffing van de verdiscontering en de wijziging
van het arbeidsongeschiktheidscriterium, GMD, SVr, SZW, 1990) blijkt
dit effect op de instroom ca. 10% te bedragen.

De gemiddelde WAO-uitkeringsduur kan worden berekend op 10 a 12
jaar, derhalve zal het zeker tot het eind van de jaren negentig duren voor
het structurele niveau in het bestand is doorgewerkt. In de Nota sociale
zekerheid 1992 is een aantal overzichten opgenomen van de gemiddelde
uitkeringsduur naar een aantal kenmerken (Kamerstukken II, 1991/92, nr.
22 322, pag. 25-27). Ten opzichte van het niveau 1986 betekent een
daling van de gemiddelde mate van arbeidsongeschiktheid in het WAO
bestand (660000 uitkeringsjaren; totaal aantal uitkeringen AAW/WAO
exclusief alleen AAW-uitkeringen) met 10%-punt een besparing met ruim
1 mld.

Deze besparing is reeds verwerkt in de raming van de endogene groei
van het arbeidsongeschiktheidsvolume.

Met betrekking tot de inwerkingtreding per 1 januari 1993 zijn de
leden van de fractie van de SGP sceptisch. Zij menen dat inwerking–
treding per 1 januarï twijfelachtig is. Tevens vragen zij wat de financiële
gevolgen zijn indien de inwerkingtreding later plaatsvindt. Ook de leden
van de fractie van het CDA wijzen er op dat een besparingsverlies zal
optreden, indien de maatregelen niet, zoals was voorzien, ingaan op 1
januari 1993. Deze leden stellen tevens dat gecompenseerd zou moeten
worden, indien de bevriezing van bestaande uitkeringen niet zou
doorgaan. Zij vragen de regering hoe zij eventuele besparingsverliezen
denkt op te vangen.

Het kabinet is eveneens van mening dat gezien de huidige stand in de
parlementaire behandeling invoering per 1 januari 1993 niet realistisch
moet worden geacht. Het wenst echter vast te houden aan een zo snel
mogelijke invoering van de voorstellen, mede tegen de achtergrond dat
uitstel zal leiden tot een vertraging in de terugdringing van het volume en
tot besparingsverliezen.

Indien de invoering zou plaatsvinden op 1 juli 1993 wordt rekening
gehouden met een besparingverlies in de WAO/AAW van ruim 50 mln in
1993 en450 mln in 1994.

Eventuele besparingsverliezen zullen, zoals te doen gebruikelijk,
worden meegenomen in het financiële beeld voortgangsrapportage
sociale zekerheid.

13.2. Nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium

De leden van de fractie van Groen Links menen dat de regering zich
rijk rekent. Zij wijzen daarbij op berekeningen van diverse instanties (o.a.
de GMD), waarbij het totale bedrag aan netto-besparingen voor 1994 op
rond 100 tot maximaal 200 miljoen getaxeerd wordt. Deze cijfers
worden genoemd door de zogenaamde Corona-groep.

Wij kunnen de mening van de leden van de fractie van Groen Links niet
delen. Het belangrijkste verschil tussen de cijfers, genoemd door de
Corona-groep, en de door het kabinet gepresenteerde cijfers is gelegen
in de effecten van de wijzigingen van het arbeidsongeschiktheidscri–
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terium. De Corona-groep grijpt hierbij terug naar de berekeningen van de
GMD die in het kader van de SVr-advisering naar voren zijn gebracht. In
de memorie van toelichting is reeds aangegeven dat in de berekening
van de GMD belangrijke groepen buiten beschouwing worden gelaten
waardoor, ook naar de mening van de SVr, de door de GMD berekende
besparing te laag uitkomt.

De leden van de PvdA-fractie stemmen eveneens in met de keuze van
de regering om inzake de geraamde volume-effecten niet aan de sluiten
bij de wel zeer bescheiden ramingen van de GMD. Zij vragen wel enig
nader inzicht in de samenstelling van de raming die de regering hanteert.
In hoeverre is het mogelijk, zo vragen zij, het effect van het verruimde
criterium los te zien van het effect van de herbeoordeling als zodanig. Is
bij de schatting rekening gehouden met enige mate van herintreding op
de arbeidsmarkt van deze groep WAO-ers, en zo ja in welke mate? Van
hoeveel personen wordt verwacht dat zij na herbeoordeling geen werk
zullen vinden zodat de uitkering gedeeltelijk verschuift van de WAO naar
de WW/IOAW en hoevelen van deze groep zullen daarvan een nadelig
effect merken op het uitkeringsniveau?

Op zich kunnen de effecten van de herbeoordeling niet los worden
gezien van de effecten van het verruimde criterium. Het effect van de
herbeoordeling wordt immers volledig veroorzaakt door de wijziging van
het arbeidsongeschiktheidscriterium. Wel is natuurlijk sprake van twee
groepen die worden beïnvloed door de wijziging van het arbeidsonge–
schiktheidscriterium. Dit betreft de herbeoordeelde arbeidsongeschikten
die reeds voor 1993 een uitkering ontvangen en de personen die na
inwerkingtreding van het voorliggende wetsvoorstel een uitkering
aanvragen. In 1994 is het effect van de instroom van belang. In latere
jaren komen daar de effecten van de herbeoordeelde personen bij. Het
kabinet is er vanuit gegaan dat 50% van de personen bij wie een lagere
mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld feitelijk werk zullen
vinden, zodanig dat hun resterende verdiencapaciteit kan worden
geëffectueerd. Bij de andere helft zal dit naar verwachting helaas niet het
geval zijn. Zij zullen veelal een beroep moeten doen op de WW/IOAW.
Na verloop van tijd zullen deze personen een nadelig effect ondervinden
op hun uitkeringsniveau, omdat de vervolguitkering WW en de IOAW zijn
gerelateerd aan het minimumloon, waar de WAO-uitkering is gebaseerd
op het (vervolg)dagloon.

Dit nadelige effect doet zich overigens niet voor bij personen die vóór
instroom in de WAO het minimumloon verdienden.

De leden van de D66-fractie hebben eveneens een aantal vragen met
betrekking tot de effecten van het nieuwe arbeidsongeschiktheidscri–
terium. Zo zien zij graag een nadere toelichting tegemoet op de gepre–
senteerde volume-effecten AAW/WAO in tabel 3 van de memorie van
toelichting. Is het volume-effect in uitkeringsjaren van 16 000 in 1994 en
100 000 structureel ten opzichte van de effecten in personen, volledig
toe te schrijven aan de omrekening van personen in uitkeringsjaren, zo
vragen zij.

Dit is inderdaad juist. Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat bij de
betrokken personen een restcapaciteit wordt geconstateerd en dat zij, in
plaats van een volledige, een gedeeltelijke uitkering krijgen. Het effect in
uitkeringsjaren is derhalve een gedeelte van het aantal betrokken
personen.

Daarnaast constateren de leden van de D66-fractie een verschil tussen
de wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium in het SER-advies
inzake ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (SER 91/15) en het
kabinetsvoorstel. Zij hebben begrepen dat de door de SER-voorgestelde
variant tot lagere uitkeringen zal leiden dan het kabinetsvoorstel. Zij
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vragen of dit juist was en, zo ja, waarom dan toch dezelfde besparingen
zijn ingeboekt als bij de SER-variant.

Het enige verschil tussen de SER-variant en het voorstel van het
kabinet is het vervallen van de arbeidsongeschiktheidsklassen. In beide
voorstellen wordt het inkomensverlies bepaald. Bij de SER-variant
gebeurt dit op de gulden precies, het kabinet kiest voor het midden van
de inkomensklasse. Afhankelijk van de positie in de klasse is het uitke–
ringsrecht in de SER-variant iets gunstiger of ongunstiger. Per saldo
zullen de uitkeringsrechten van alle arbeidsongeschikten nauwelijks van
elkaar verschillen in beide varianten. Meer bepalend is dat in beide
varianten op gelijke wijze rekening wordt gehouden met arbeid die men
nog kan verrichten, ongeacht opleiding en vroeger beroep. Dit laatste
aspect is als uitgangspunt genomen bij de gepresenteerde berekeningen
van de SER en het kabinet, die daardoor op hetzelfde niveau uitkomen.

13.3. Niveau-aanpassing

De leden van de CDA-fractie constateren dat de regering bij de
weergave van de kosten en besparingen ervan is uitgegaan dat het effect
van de maatregelen niet wordt gecompenseerd in de bovenwettelijke
sfeer. De leden van de PvdA-fractie zijn het niet met de regering eens
dat een aanvullende verzekering het gedragseffect van de maatregelen
teniet zou doen. Van belang is immers, aldus deze leden, niet de lagere
uitkering, maar de kostenprikkel van een gedifferentieerde premie voor
werkgever en werknemer. Deze leden vragen de regering met welke
mate van aanvulling zij in haar becijferingen rekening heeft gehouden.
Ook de leden van de SGP-fractie ten slotte hebben vragen met
betrekking tot een eventuele aanvulling. Zij vragen wat het effect op het
volume zal zijn, indien toch particuliere aanvullende verzekeringen
worden afgesloten.

Naar aanleiding van de opmerking van de leden van de fractie van het
CDA kan het kabinet opmerken dat met de bedoelde zinsnede in de
memorie van toelichting gedoeld is op de overheidssector. Evident is
immers dat een aanvulling van overheidswege per saldo weer de
bestaande situatie zou opleveren.

Met betrekking tot de gedragseffecten in relatie tot aanvullende verze–
keringen kan het kabinet het volgende opmerken. In de becijferingen is
geen rekening gehouden met aanvullende verzekeringen. De berekening
van de gedragseffecten staat los van eventuele aanvullende verzeke–
ringen. Indien de aanvullende verzekeringen via de particuliere markt zich
voornamelijk op individueel niveau zouden voordoen, blijft immers het
beoogde mechanisme van voldoende prikkels in stand en bestaat er geen
reden de veronderstelde gedragseffecten aan te passen. Ook in het geval
dat de aanvullende verzekeringen het karakter van een collectieve herver–
zekering hebben, kan er een financiële prikkel blijven bestaan, zij het dat
dan een verschuiving optreedt van werknemer naar werkgever. Indien
echter een aanvullende verzekering wettelijk wordt voorgeschreven,
inclusief bijvoorbeeld een acceptatieplicht, moge het duidelijk zijn dat de
veronderstelde gedragseffecten achterwege zullen blijven. De zienswijze
van het kabinet op een dergelijk systeem is in het voorgaande echter al
uitgebreid aan de orde geweest.

De leden van de PvdA-fractie willen graag precies geïnformeerd
worden over de financiële en volumebijdrage van de voorgestelde
bevriezing van lopende uitkeringen aan het geheel. Ook de leden van de
fracties van D66 en het GPV vragen naar deze effecten. De aandacht
gaat hierbij uit naar de effecten in 1994, 1995 en 1996 en structureel,
waarbij onderscheid wordt gemaakt naar ingangsdatum 1 januari 1993
en 1 juli 1993.
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Bij een ingangsdatum van 1 januari 1993 bedraagt de besparing in de
WAO in relatie tot de bevriezing 50 mln in 1994, 230 mln in 1995 en
360 mln in 1996. Rond het jaar 2000 loopt dit bedrag verder op tot ruim
1 mld. Daarna neemt de besparing af tot structureel van alle bestaande
WAO-gerechtigden de uitkering is beëindigd. In de structurele situatie
zijn derhalve geen besparingen voorzien in relatie tot de bevriezing.
Tegenover de besparing in de WAO staat een beperkte toename in de
lOAW/TW-lasten ter grootte van ca. 10% van het besparingsbedrag. De
besparingen hebben met name betrekking op de prijscomponent van de
uitkering van de bestaande WAO-uitkeringsgerechtigden. Naar
verwachting zal sprake zijn van een zeer beperkt volume-effect in relatie
tot de bevriezing.

Indien de maatregelen op 1 juli 1993 van kracht worden, worden de
effecten in 1994, 1995 en 1996 evenredig lager.

De besparing in de WAO bedraagt bij deze ingangsdatum, 20, 110
respectievelijk 280 mln in de genoemde jaren.

Volgens de in het regeerakkoord vastgelegde regels over budgetdisci–
pline dienen eventuele besparingsverliezen te worden gecompenseerd.

13.4. Additionele lasten

Het is de leden van de PvdA-fractie opgevallen dat alleen de uitver–
dieneffecten in de sfeer van de sociale zekerheid in kaart waren
gebracht. Zij vragen nadere informatie over uitverdieneffecten elders in
de begroting, bijvoorbeeld in de sfeer van volkshuisvesting (huursub–
sidie) en volksgezondheid. Zij willen deze effecten graag uitgesplitst zien
over nieuwe en bestaande gevallen.

Bij het in beeld brengen en inboeken van financiële consequenties van
beleidsmaatregelen is het gebruikelijk dat alleen die effecten worden
meegenomen, die een rechtstreeks en kwantificeerbaar gevolg zijn van
de voorgestelde maatregelen. Dit betreft uiteraard gevolgen die optreden
door verschuivingen van de ene inkomensvervangende regeling naar de
andere regeling; dit zal meestal binnen de sfeer van de sociale zekerheid
plaatsvinden. Het effect dat optreedt in de sfeer van de huursubsidie is
meegenomen in de begroting van VROM.

De extra uitgaven als gevolg van de voorgestelde maatregelen lopen
op van 3,5 mln in 1993 tot 75 mln in 1996.

Ook op andere beleidsterreinen ten slotte kunnen zich eventuele
effecten voordoen; deze effecten houden echter op dermate indirecte
wijze verband met de voorgestelde maatregelen dat deze effecten, indien
zij al gekwantificeerd zouden kunnen worden, niet in het financiële beeld
van voorgestelde maatregelen worden meegenomen.

Door de leden van de PvdA-fractie wordt opgemerkt dat de kosten
voor de gemeenten zullen oplopen als gevolg van de grotere
werkloosheid. Daarvoor zal compensatie worden geboden. Deze leden
vragen op welke wijze het werkelijke effect zal worden gemeten en of
over die methode overeenstemming bestaat met de gemeenten.

De gevolgen voor de gemeenten van de maatregelen die door het
kabinet worden voorgesteld zullen worden geëvalueerd in het totale
kader. Het gaat hierbij zowel om de TBA– als de TZ-maatregelen. In de
evaluatie gaat het niet alleen om de financiële aspecten van de maatre–
gelen maar wordt tevens het voorgestane beleid getoetst. De lastenver–
zwaring zal tot uiting komen door vergelijking van de situatie bij
ongewijzigd beleid ten opzichte van de situatie na introductie van de
maatregelen. De exacte methodiek die bij deze vergelijking zal worden
gehanteerd, is momenteel nog niet uitgewerkt. Overeenstemming met de
gemeenten over de te hanteren methode is dan ook nog niet aan de
orde. Wel blijkt uit het advies van de Raad voor de Gemeentefinanciën
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dat hij kan instemmen met de in het wetsvoorstel genoemde effecten en
de gevolgen daarvan voor het Gemeentefonds In de komende jaren.

De inkrimpingsoperatie in de overheidssector is voor het kabinet
aanleiding te veronderstellen dat er op korte termijn in de overheids–
sector niet meer banen zullen komen. Daarvoor hebben de leden van de
PvdA-fractie begrip, maar zij vragen het kabinet wel welke mogelijkheden
er zijn om door functiesplitsing het aantal werkzame personen binnen de
overheidssector te vergroten.

Op dit moment wordt nagegaan door de ministeries van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken of een vergelijkend
onderzoek kan worden opgestart naar de eventuele mogelijkheden van
functiesplitsing in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Thans bestaat er nog geen inzicht in de mogelijkheden om het aantal
werkzame personen binnen de overheidssector door functiesplitsing te
vergroten.

13.5. Stimuleringsmaatregel

De leden van de PvdA-fractie hebben berekend dat de regering bij de
stimuleringsuitkering uitgaat van een besparing van f 25 000 per persoon
per jaar. Zij vragen hoe dit bedrag zich verhoudt tot de besparing van
gemiddeld ca. f 18 500 per persoon per jaar, die is af te leiden uit de
cijfers van paragraaf 10.2 van de memorie van toelichting.

De besparing van f 25 000 per persoon per jaar in het kader van de
stimuleringsuitkering, heeft betrekking op de gemiddelde uitkering van
de betrokken arbeidsongeschikten. Dit kan zowel een WAO-uitkering
(gerelateerd aan het loon) als een AAW-uitkering (gerelateerd aan het
minimumloon, bijv. ex-zelfstandigen) zijn.

De besparing van f 18 500, die wordt gehanteerd in het kader van de
wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium, houdt verband met de
nog aanwezige verdiencapaciteit indien geen rekening wordt gehouden
met opleiding en vroeger beroep. Dit betreft derhalve een gedeelte van
de uitkering en is daarmee lager dan het gemiddelde uitkeringsniveau
van de eerder genoemde groep.

De passage over de stimuleringsmaatregel roept bij de leden van de
D66-fractie de vraag op waarom de regering de maatregel slechts voor
twee jaar wil invoeren. Uit de gepresenteerde veronderstellingen blijkt
immers dat de maatregel niet eerder dan 5 jaar na invoering zal leiden
tot het terugverdienen van het initiële kostenbedrag.

Waarom kiest de regering dan niet nu al voor een periode van in ieder
geval 5 jaar? De periode van twee jaar is ingegeven vanuit de
onzekerheid omtrent de mogelijke effectiviteit van de maatregel. In de
genoemde periode wil het kabinet bezien of de voorgestelde maatregel
aan zijn doel beantwoordt en inderdaad de participatie op de arbeids–
markt wordt vergroot. Om deze reden wordt niet reeds nu voor een
periode van 5 jaar gekozen.

De kostenneutraliteit in een periode van vijf jaar bij de gehanteerde
veronderstellingen is mede een gevolg van de gekozen periode van 2
jaar. Na deze 2 jaar zullen geen nieuwe rechten ontstaan, terwijl wel de
besparingen van de in deze periode beëindigde uitkeringen zullen
doorlopen.

De leden van de D66-fractie vragen zich overigens af op grond van
welke veronderstellingen de regering aanneemt dat 4500 personen de
stimuleringsuitkering krijgen toegekend, terwijl zij ook zonder deze
regeling werk zouden hebben hervat.

Deze gegevens zijn af te leiden uit de statistische informatie die
beschikbaar is met betrekking tot beëindiging van de
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AAW/WAO-uitkering. De genoemde 4500 personen zijn derhalve uitke–
ringsgerechtigden die in de huidige situatie hun uitkering beëindigd zien
wegens herstel en voldoen aan de criteria van de stimuleringsmaatregel.

Daarnaast vragen zowel de leden van de RPF– als de D66-fractie naar
de veronderstelling ten aanzien van de genoemde 2800 volledige
arbeidsongeschikten die additioneel het werk gaan hervatten.

Zoals in het nader rapport en de memorie van toelichting bij het
wetsvoorstel is aangegeven betreft dit een rekentechnische veronder–
stelling. Dit tegen de achtergrond van de reeds eerder door mij gememo–
reerde onzekerheid.

13.6. Uitvoeringskosten

De leden van de PvdA-fractie vragen naar de gevolgen met betrekking
tot extra personeel bij de uitvoeringsorganen.

Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 15.

14. INTERNATIONALE ASPECTEN

14.1 Algemeen

De leden van de fractie van D66 vragen of de regering alsnog van plan
is het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) of het Comité van Onafhanke–
lijke Deskundigen van de Internationale Arbeidsorganisatie te consulteren
omtrent de eventuele strijdigheid van het wetsvoorstel met internationale
regelgeving.

De regering merkt naar aanleiding hiervan op zich inmiddels te hebben
gewend tot het IAB en daarbij onder andere te hebben gevraagd of het
overgangsrecht, in het bijzonder wat betreft de bevriezing van de
uitkering van personen jonger dan 50 jaar, in overeenstemming is met de
verplichtingen van lAO-Verdrag 121.

Zodra het antwoord van lAB-zijde is ontvangen, zal het kabinet de
Kamer nader informeren.

De internationale aspecten met betrekking tot de stimuleringsuitkering
komen in hoofdstuk 11 aan bod.

Het blijft voor de leden van de fractie van D66 de vraag of, Nederland
- dat zich tot nog toe steeds gebonden heeft geacht aan de zogenaamde
hogere norm (koppeling aan het vroeger verdiende loon) - nu kan
overstappen naar de lagere norm. Daarbij trekken deze leden bepaalde
conclusies uit het SER-advies.

Het kabinet merkt naar aanleiding hiervan op dat de binding van een
Staat aan de verplichtingen van een lAO-Verdrag blijkt uit de bekrach–
tiging door de Staat van dat Verdrag. Door middel van de rapportage
geeft de Staat vervolgens aan op welke wijze aan verplichtingen van het
Verdrag wordt voldaan. Aan de hand van het rapport kan het Comité van
Onafhankelijke Deskundigen beoordelen of een Staat voldoet aan de
normen die het Verdrag stelt. In geval het Verdrag alternatieve normen
stelt, kan de Staat aan de verdragsverplichtingen voldoen door het
nationale systeem in te richten volgens éèn van de alternatieven. Het
rapport van de Staat vormt slechts een weerslag hiervan en stelt geen
enkele beperking aan de bevoegdheid van de Staat in de toekomst het
stelsel te wijzigen; voorwaarde is dat het gewijzigde stelsel aan één der
verdragsalternatieven voldoet. Dat en hoe het nationale stelsel is
gewijzigd, dient uiteraard in de eerstvolgende rapportage aan de Interna–
tionale Arbeidsorganisatie te worden gemeld. Dit is, zoals gezegd,
slechts een weerslag.
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Wat betreft de door de leden van de D66-fractie veronderstelde strij–
digheid met lAO-Verdrag 121 van een dagloon dat lager is dan het
minimumloon, wordt opgemerkt dat het Verdrag als berekeningsbasis
voor de uitkering ingevolge de lagere norm het loon van een volwassen
ongeschoolde mannelijke arbeider hanteert (artikel 20). Zoals in de
memorie van toelichting is aangegeven gaat Nederland daarbij uit van
het wettelijk minimumloon. Het minimumloon gaat uit van een bepaald
aantal arbeidsuren per week, i.c. 38 uur, omdat dit aantal naar Neder–
landse maatstaven een volledige werkweek inhoudt.

Artikel 20, zevende lid, van het verdrag stelt dit ook zo, en gaat er
derhalve van uit dat bij een lager aantal arbeidsuren een navenant lager
loon als berekeningsbasis voor de uitkering dient.

14.2 Niveau van de uitkering

De leden van de fractie van D66 willen weten hoe de bepalingen met
betrekking tot het vervolgdagloon voor deeltijdwerkers zich verhouden
tot het gelijkheidsbeginsel en de bestaande jurisprudentie hierover. Het
vervolgdagloon bestaat uit het minimumloon en een toeslag. De toeslag
is een percentage van het verschil tussen het minimumloon en het
dagloon. Het percentage komt overeen met het aantal jaren dat men
ouder is dan 18 vermenigvuldigd met 2,5. Hieruit blijkt dat voor
berekening van het vervolgdagloon geen (direct) onderscheid wordt
gemaakt naar geslacht. Nagegaan kan worden of er sprake is van een
vermoeden van indirecte discriminatie. Uit jurisprudentie kan worden
afgeleid dat dit het geval is als een maatregel in het bijzonder nadelig
uitpakt voor personen van een bepaald geslacht. De berekening van het
vervolgdagloon zou derhalve een vermoeden van indirecte discriminatie
opleveren als deeltijders, in grote meerderheid vrouwen, hierdoor nadelig
zouden worden getroffen. Dit is echter niet het geval. In het nieuw
voorgestelde artikel 21 b, lid 4, van de WAO is bepaald dat bij een
dagloon lager dan het minimumloon, het vervolgdagloon gelijk wordt
gesteld aan het dagloon. Voor deeltijdwerkers zal derhalve het vervolg–
dagloon meestal niet lager zijn dan het dagloon, terwijl dit voor voltijd–
werkers meestal wel het geval zal zijn. Er is voor vrouwen geen nadelige
situatie en geen vermoeden van indirecte discriminatie.

15. GEVOLGEN VOOR DE UITVOERINGSORGANISATIE

Het lid van de RPF-fractie wil een nadere specificatie van het
gemiddeld kostenbedrag per herbeoordeling. De genoemde bedragen
van f 800 en f 965 per persoon vindt dit lid erg hoog.

De genoemde bedragen zijn afkomstig van het ABP (f 800) en de GMD
(f 965). De bedragen zijn gebaseerd op de kosten van verzekeringsge–
neeskundigen, arbeidsdeskundigen en administratieve ondersteuning.
Tevens is het aantal personen bezien dat per dag door de betrokkenen
kan worden herbeoordeeld. Hierbij is in ogenschouw genomen dat de
herbeoordeling niet mag verworden tot een administratieve afhandeling.

Dit laatste aspect heeft ook de aandacht van de leden van de CDA,
PvdA, D66 en GPV. Zowel ten aanzien van de herbeoordelingsoperatie
als de periodieke beoordeling constateren zij dat de uitvoering aanzienlijk
zal worden belast. Zij vragen een nadere toelichting hoe kan worden
voorkomen dat de uitvoering van de herbeoordeling cq. de periodieke
beoordeling beperkt blijft tot een administratief proces, en dat te weinig
aandacht wordt besteed aan reïntegratie-aspecten. De leden van de
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PvdA-fractie hebben tevens gevraagd hoeveel extra personeel, in
personen, nodig is om straks de gewijzigde arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen uit te kunnen voeren en of in die behoefte aan extra personeel kan
worden voorzien.

Vooropgesteld wordt dat reïntegratie de belangrijkste doelstelling is bij
de voorgestelde maatregelen.

In het (her)beoordelingsproces, waarvoor ca. 350 verzekerings– en
arbeidsdeskundigen en ca. 700 administratieve krachten benodigd zijn,
worden de mogelijkheden bezien om nog actief te kunnen participeren in
het arbeidsproces. Mogelijkheden die in de huidige situatie soms niet
volledig worden benut. Om dit proces feitelijk vorm te kunnen geven is
een herstructurering en uitbreiding van de uitvoeringsorganisaties
noodzakelijk. Enerzijds door meer personeel aan te trekken, anderzijds
door een betere stroomlijning van de activiteiten van de GMD en de
bedrijfsverenigingen. Daarnaast dient een intensiever contact plaats te
vinden tussen de uitvoeringsorganen en de arbeidsbureaus. Dit proces is
momenteel al in gang gezet, gezien de vergaande afspraken tussen GAK
en GMD en de grotere betrokkenheid van de arbeidsbureaus. Meer
formeel zal dit worden vormgegeven bij het voorstel tot wijziging van de
OSV.

In dat kader komen ook functionarissen beschikbaar die zich met
beoordeling en begeleiding van arbeidsongeschikten gaan bezighouden.
Ook door de overheveling van de voorzieningen voor gehandicapten naar
de gemeenten komen functionarissen beschikbaar. Voor verdere
uitbreiding zijn verder gelden gereserveerd om nieuwe functionarissen te
kunnen aantrekken.

Naast het voorgaande wordt ook sturing gegeven aan de toevloed van
het aantal te beoordelen en te begeleiden personen. In de eerste fase
vindt de herbeoordelingsoperatie in een periode van vijf jaar plaats.

Om redenen van spreiding is gekozen om de eerste periodieke beoor–
deling pas na de herbeoordelingsoperatie te laten plaatsvinden (na 5
jaar). Wel dient de eerste-jaarsbeoordeling plaats te vinden, maar in een
aantal gevallen is er reeds in de huidige situatie betrokkenheid van de
GMD bij deze personen.

Het kabinet is van mening dat, gezien het voorgaande, voldoende
waarborgen aanwezig zijn dat de (her)beoordeling niet verwordt tot een
administratief proces.

Voor de overheidssector wordt in het ABP-advies in de structurele
situatie uitgegaan van een personeelsuitbreiding met 50 deskundigen en
50 administratieve medewerkers. Deze opgave is gebaseerd op een
herkeuringscyclus van 5 jaar. Bij een driejaars cyclus bedraagt deze
personeelsuitbreiding ca 166 personen.

Het bestuur van het ABP spreekt in haar advies de verwachting uit dat
het moeilijk zal zijn de voor die herbeoordeling benodigde (verzekerings–)
geneeskundigen en arbeidsdeskundigen te werven, aangezien ook de
marktsector een beduidend grotere vraag naar die specifieke deskun–
digheid zal hebben.

Meer specifiek willen de leden van de D66-fractie antwoord op de
vraag hoe de regering straks gaat beoordelen of de reïntegratie-inspan–
ningen voldoende aandacht krijgen en hoe deze inspanningen zich
verhouden tot de huidige uitvoeringspraktijk.

Bij de evaluatie van de maatregelen zal specifiek aan dit aspect
aandacht worden besteed. Daarnaast kan uit de reguliere statistische
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informatie van de GMD worden afgelezen in welke mate het aantal
reïntegratie-inspanningen is toegenomen en met welk resuitaat. Uit
cijfers over 1991 is bekend dat bijna 100000 personen door de GMD
zijn begeleid. Ongeveer de helft van deze personen heeft weer een
werkkring gevonden bij afsluiting van de begeleiding.

De leden van de D66-fractie willen tevens weten of kan worden aange–
geven welk deel van de extra uitvoeringskosten is toe te schrijven aan de
volumemaatregelen (aanpassing criterium, herbeoordelingen, reïnte–
gratie) en welk deel aan de pure zogenaamde prijsmaatregelen
(berekenen uitkering, vervolguitkering, samenloop of aanvulling met
andere regelingen, toetsing op bijverdiensten, vermogen etc).

In de memorie van toelichting wordt een bedrag genoemd van 156
mln aan extra uitvoeringskosten. 134 mln hiervan is rechtstreeks
verbonden aan de volumemaatregelen in het kader van de eerste-jaars–
beoordeling en de herbeoordelingsoperatie. Van de 22 mln additonele
lasten die worden voorzien samenhangend met de wijziging van de
wetgeving, is de helft verbonden aan de administratieve verwerking van
de volumemaatregelen en het restant aan de zogenaamde prijsmaatre–
gelen.

16. GEVOLGEN VOOR HET JUSTITIEEL APPARAAT

De leden van de D66-fractie stellen dat er geen opmerkingen worden
gemaakt over een te verwachten groter aantal beroepszaken als gevolg
van de herbeoordeling en zij wijzen daarbij op achterstanden die de
Raden van Beroep nu al zouden hebben als het gaat om zaken betref–
fende de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Het kabinet merkt op dat het wel heeft geconstateerd dat als gevolg
van de voorliggende wetsvoorstellen het justitieel apparaat enigszins
zwaarder zal worden belast. Een schatting van de toename van het aantal
beroepszaken is op dit moment niet goed te maken. Volledigheidshalve
wijst het kabinet erop dat ten gevolge van de op 1 juli j.l. inwerking
getreden Wet op de Rechterlijke Organisatie, betrokkenen beroep
moeten instellen bij de bevoegde kamer van de arrondissements–
rechtbank.

17. GEVOLGEN VOOR VROUWEN

De leden van de PvdA-fractie onderschrijven het door het kabinet
benadrukte belang van extra aandacht, door middel van begeleiding en
scholing, voor de positie van vrouwen ten behoeve van reïntegratiedoel–
einden.

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van deze leden merken
wij op, dat wij menen er op te kunnen vertrouwen dat er bij de uitvoe–
ringsorganen extra aandacht zal bestaan voor vrouwen, waar het gaat om
begeleiding en reïntegratie. Initiërende activiteiten van de zijde van de
overheid lijken ons niet opportuun.

De leden van de D66-fractie delen ook de mening van het kabinet dat
extra aandacht voor reïntegratiedoeleinden nodig is en wijzen er voorts
op dat een intensivering van overheidsemancipatiebeleid op het gebied
van scholing en anderzijds deeltijdarbeid en kinderopvang, noodzakelijk
is om de reïntegratie van vrouwen op de arbeidsmarkt te bevorderen.
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Het kabinet merkt op dat de overheid als werkgever met betrekking tot
de werving en selectie een voorrangsbeieid voor vrouwen voert. In het
kader van het bevorderen van in– en doorstroom van vrouwen worden
ook diverse inspanningen geleverd (zoals het regelen van kinderopvang
en het voorzien in betere opleidingsmogelijkheden) om te voorkomen dat
vrouwen zich terugtrekken uit het arbeidsproces om redenen die (mede)
in de werksituatie zijn gelegen.

Wat betreft de marktsector meent het kabinet dat in cao's afspraken
gemaakt moeten worden over kinderopvang, deeltijdwerk etc. De
Stichting van de Arbeid beveelt het maken van dergelijke afspraken al
aan in haar nota Vrouw en Arbeid uit 1990.

18. REGRESRECHT

Met betrekking tot het regresrecht vragen de leden van de fractie van
de PvdA of de arbeidsongeschiktheidsfondsen alle kosten van arbeidson–
geschiktheid voor hun rekening nemen ten gevolge van een onrecht–
matige daad van derden, welke mogelijkheden tot verhaal thans worden
benut, wat de visie is van het kabinet op een mogelijke aanscherping van
het regresrecht en of hierin een reële mogelijkheid tot beperking van de
collectieve lasten gelegen is.

Het is juist dat indien een verzekerde arbeidsongeschikt wordt ten
gevolge van een onrechtmatige daad van een derde, de bedrijfsvereni–
gingen daarvan alle uitkeringskosten voor hun rekening nemen. Het
verhaal op die derde (of diens verzekeraar) is slechts beperkt. Alleen de
werknemersverzekeringen (ZW.WAO en Zfw) kennen de sociale verze–
keraar een regresrecht toe. Bij de volksverzekeringen (AAW, AWW en
AWBZ) bestaat de mogelijkheid van regres niet. Dit geeft met name bij
arbeidsongeschiktheid problemen. Omdat de AAW oorspronkelijk de
bodemvoorziening bij arbeidsongeschiktheid was en de WAO een
loongerelateerde aanvulling daarop, bestond alleen voor het boven-AAW
deel regres. Toen bij de stelselherziening sociale zekerheid werknemers
uitsluitend aanspraak kregen op de WAO is - om de in die tijd in het
kader van het NBW over het regres lopende discussie niet te beïnvloeden
- besloten de status quo te handhaven, met als gevolg dat het regres
niet kan worden uitgeoefend voor het AAW-gedeelte.

De huidige situatie is inderdaad onbevredigend. Het kabinet onder–
zoekt dan ook de mogelijkheid om ook in de volksverzekeringen een
regresrecht in te voeren. In dit kader zal binnenkort een adviesaanvraag
aan SER, SVr en Zfr gericht worden, waarin deze materie aan de orde zal
worden gesteld. Deze adviesaanvraag zal ter kennisneming aan de
Tweede Kamer worden gezonden.

19. EVALUATIE EN ONDERZOEK

De fractie van D66 spreekt zijn grote zorg uit over de mate waarin het
totale, ingrijpende pakket zal worden geëvalueerd, en constateert dat er
geen einddatum voor de evaluatie wordt genoemd.

Als de fractie van D66 meent, dat alle wettelijke en niet-wettelijke
maatregelen gericht op de terugdringing van het ziekteverzuim en het
beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen op alle relevante
aspecten en met evenveel diepgang in een evaluatie betrokken moeten
worden, dan is die zorg terecht. In de memorie van toelichting is reeds
meegedeeld dat dit vanwege de omvang van het totale pakket niet het
geval zal zijn, omdat dit niet realistisch is. Onder andere de ervaring met
de evaluatie van de wijzigingen in het stelsel van sociale zekerheid die
per 1 januari 1987 van kracht zijn geworden, laat zien dat zoiets niet kan.
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Er zullen derhalve keuzes gemaakt moeten worden.
Het noemen van een einddatum is ook niet functioneel. De werking van

de ene maatregel zal veel eerder na het van kracht worden van die
maatregel zichtbaar worden dan van een andere, afhankelijk van de
inhoud van de maatregel en de wijze waarop met die maatregel wordt
omgegaan of daarop wordt gereageerd. Daarbij is van een groot aantal
maatregelen weliswaar een beoogde invoeringsdatum wel maar de feite–
lijke invoeringsdatum (nog) niet bekend. Op dit moment is iedere
einddatum derhalve een slag in de lucht. Pas nadat de feitelijke invoe–
ringsdata bekend zijn en een reële inschatting gemaakt kan worden van
de doorwerkingstermijn van verschillende maatregelen, is het mogelijk
een realistische einddatum te kiezen. Zover is het nu nog niet. De
volumemaatregelen worden ook nu reeds op hun effect bekeken.
Verwezen zij naar de rapportages van de Toezichtkamer over de imple–
mentatie van de uitvoeringsmaatregelen uit het Najaarsakkoord.
Hiernaast is er een gecombineerd onderzoek door de Loon-technische
Dienst en de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden over het vermin–
deren van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid op ondernemings–
niveau en in CAO's. Dit onderzoek zal binnenkort aan de Tweede Kamer
worden aangeboden

De fractie van D66 vindt het opvallend dat medio 1993 de effecten
van de wet TAV nog niet kunnen worden beoordeeld. Het kabinet wijst
erop dat nog niet alle maatregelen van kracht zijn geworden. Zo zal de
premiedifferentiatie ZW op 1 januari aanstaande in werking treden.
Daarnaast is het zo dat de maatregelen die in de wet TAV zijn
opgenomen alle indirekt van aard zijn: zij bepalen niet direkt de omvang
van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen maar beogen
gedragsreacties op te roepen die op den duur zullen leiden tot een
vermindering van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Wijziging van de reactie op (dreigende) arbeidsongeschiktheid vergt
enige tijd en ook het zichtbaar worden van effekten daarvan kan niet
direct daarna verwacht worden.

Effecten van maatregelen opgenomen in de wet TAV kunnen, uit de
aard der zaak, derhalve niet zichtbaar zijn medio 1993 en dus zeker niet
op dat moment beoordeeld worden.

20. VOORLICHTING

Het Ministerie van SZW zal bij de voorlichtingsactiviteiten over dit
wetsvoorstel rekening houden met eerdere ervaringen bij soortgelijke
projecten.

Het ministerie stemt de voorlichtingsactiviteiten ook af met collega–
voorlichters bij de bedrijfsverenigingen.

Echter, het bedrag dat destijds met de voorlichting over de stelselher–
ziening was gemoeid (ca. f 3 000 000) is in dit geval bij lange na niet
beschikbaar. Dit zal gevolgen hebben voor de omvang van de voorlich–
tingsinspanningen rondom het voorliggende wetsvoorstel en de
wetsvoorstellen TZ en Wijziging Arbowet.

De burger zal bij aanvaarding van de wetsvoorstellen op de hoogte
worden gebracht van de gevolgen ervan. Het ministerie zal hiertoe
gebruik maken van voorlichting via radio en t.v., advertenties in
dagbladen en tijdschriften en de verspreiding van brochures met een
samenvatting van de wetten via postkantoren en bibliotheken.

De voorlichting aan arbeidsongeschikten is in eerste aanleg een
verantwoordelijkheid van de bedrijfsverenigingen. Het door SZW gepro–
duceerde voorlichtingsmateriaal zal uiteraard voor arbeidsongeschikten
beschikbaar zijn.
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Bij de planning van de voorlichtingsactiviteiten wordt gemikt op een
start op of kort na de datum van aanvaarding van het wetsvoorstel.

ARTIKELSGEWIJZE OPMERKINGEN

ARTIKEL XXXII

De leden van de fractie van D66 vragen of de regering iets explicieter
kan zijn als het gaat om de artikelen of onderdelen van deze wet die op
een andere datum kunnen ingaan. Allereerst zij opgemerkt dat bij een
wetsvoorstel in de omvang van het onderhavige, de voorgestelde inwer–
kingtredingsbepaling niet ongebruikelijk is. De inwerkingtreding van de
diverse onderdelen van het wetsvoorstel is hiermee flexibel ingezet. In
beginse! is het streven erop gericht de verschillende onderdelen van het
wetsvoorstel op hetzelfde tijdstip in werking te laten treden. Het is echter
denkbaar dat gedurende de parlementaire behandeling van het
wetsvoorstel, om bijvoorbeeld uitvoeringstechnische redenen, besloten
wordt dat een of verschillende onderdelen van het wetsvoorstel later in
werking zullen treden. Zulks is dan mogelijk zonder dat het wetsvoorstel
behoeft te worden aangepast.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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BIJLAGE I

Overzicht van de bruto-uitkeringsontwikkeling naar jaar van ingang van de uitkering voor de periode 1978—1992, alsmede de instroom in de WAO
gedurende deze periode

bruto modaat loon

1978 1979

30 (XX) 31 500

1980 1981 1982

33500 35000 36000

1983

38000

1984

39000

1985

40000

1986

41 000

1987

41 000

1988

41 OOO

1989

41 000

1990

420OO

1991

43000

1992

45000
mgangsjaar uitkenng
bruto dagloon
op jaarbasis

1978 30000 30924
1979 31 500
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

32493 33412 35219
32497 33416 35223
33 500 34 227 36 083

35000 36486
36000

36003
36008
36887
37298
36360
38000

34383
34388
35227
35620
34724
36290
39000

36003
36008
36887
37298
36360
38000
39000
40000

36003
36008
36887
37298
36360
38000
39000
40000
41 000

36003
36008
36887
37298
36360
38OOO
39000
40000
41 000
41 000

36171
36 175
37058
37472
36529
38 177
39 181
40186
41 191
41 191
41 OOO

36 171
36175
37058
37472
36529
38177
39 181
40186
41 191
41 191
41 000
41 OOO

36821
36826
37725
38 146
37 186
38863
39886
40909
41 931
41 931
41 737
41 737
42000

37940
37944
38870
39304
38315
40043
41 097
42151
43 205
43205
43005
43005
42897
43000

39 103
39 108
40062
40509
39490
41 271
42358
43444
44530
44530
44324
44324
44213
43942
45000

1978 1979 1980 1981 19821983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

bruto modaal loon 30000315000335000 35000 36000 38 OOO 39000 40000 41000 41000 41000 41000 42 OOO 43000 45000
ingangsjaar uitkering
bruto uitkering 1978 24000 24739 26981 27653 29050 28972 27507 25202 25202 25202 25320 25320 25775 26558 27372
opjaarbasis 1979 25200 26984 27656 29053 28976 27510 25206 25206 25206 25323 25323 25778 26561 27375

1980 26800 27381 28867 29509 28182 25821 25821 25821 25941 25941 26407 27209 28044

1981
1982

1983
1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

28000 29189 29839 28496 26109
28800 29088 27779 25452

30400 29032 26600
31 200 27 300

28000

26 109
25452
26600
27300
28000
28700

26109
25452
26600
27300
28000
28700
28700

26230
25570
26742
27427
28 130
28833
28833
28700

26230
25570
26724
27427
28 130
28833
28833
28700
28700

26702
26030
27204
27920
28636
29352
29352
29216
29216
29400

27513
26821
28303
28768
29506
30435
30243
30103
30103
30028
30100

28357
27643
28890
29650
30411
31 171
31 171
31 026
31 026
30949
30759
31 500

verhouding uitk/loon
oud geval (1978) 0,80 0.79 0,81 0,79 0.81 0,76 0,71 0,63 0,61 0,61 0,62 0,62 0,61 0,62 0,61
verhouding uitk/loon
nieuw geval

Instroom wao per j
(•1000)

aar

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70

78,8 77,4 75.6 71,1 66,2 64,0 63,4 63,0

0,70

61,7

0,70

62,8

0,70

68,6

0,70

75,0

0,70

83.1

0,70

85,1

0,70

78,0
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BIJLAGE II Overzicht opbouwstelsel

De Duitse invaliditeitsverzekering onderscheidt twee vormen van
arbeidsongeschiktheid: De Berufsunfahigkeit en de Erwerbsunfahigkeit.
Volgens de wettelijke definitie is «berufsunfahig» de verzekerde wiens
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of gebreken tot minder dan
de helft van die van een gezonde verzekerde met vergelijkbare opleiding
en gelijkwaardige kennis en bekwaamheden is gedaald. «Erwerbsun–
fahig» wordt beschouwd de verzekerde die ten gevolge van ziekte of
gebreken voor niet afzienbare tijd een beroep met zekere regelmaat niet
meer kan uitoefenen, dan wel hieruit niet meer dan slechts geringe
inkomsten kan betrekken.

De omgeving van zowel de Berufsunfahigkeitsrente als de Erwerbsun–
fahigkeitsrente is afhankelijk van vier factoren, te weten de algemene
berekeningsgrondslag, de bijzondere berekeningsgrondslag, het aantal
meetellende verzekeringsjaren en een vermenigvuldigingsfactor van 1%
bij de Berufsunfahigkeitsrente en van 1,5% bij de Erwerbsunfahigkeits–
rente. De algemene berekeningsgrondslag is een bij verordening vastge–
steld bedrag, afgeleid van het gemiddeld jaarinkomen van alle verze–
kerden. Hij wordt jaarlijks aangepast aan de stijging van de brutolonen.
De bijzondere berekeningsgrondslag is een weergave van de verhouding
tussen het individuele inkomen van de verzekerde gedurende diens
verzekeringsloopbaan en het gemiddelde inkomen van alle verzekerden.
Het aantal meetellende verzekeringsjaren vormt de optelsom van de
perioden die aangerekend worden ter vervulling van de wachttijd
enerzijds en de zogenaamde Ausfallzeiten en Zurechnungszeiten ander–
zijds. Ausfallzeiten zijn perioden waarin de verzekerde buiten zijn schuld
aan de uitoefening van verzekeringsplichtige arbeid is verhinderd.
Zurechnungszeiten zijn de perioden tussen het intreden van Erwerbs– of
Berufsunfahigkeit en het bereiken van de 56-jarige leeftijd. Hierbij is
derhalve sprake van fictieve verzekeringsperioden, die moeten verhin–
deren dat bij vroegtijdige invaliditeit al te lage pensioenen worden
genoten. Zowel Ausfallzeiten als Zurechnungszeiten worden slechts
meegerekend indien een bepaald aantal premies is afgedragen.

Duitsland kent tevens een apart regime voor arbeidsongevallen en
beroepsziekten.

Griekenland kent verschillende stelsel met betrekking tot arbeidsonge–
schiktheid. Het IKA-stelsel, dat een van de grootste stelsels is, voorziet in
een basisuitkering en toeslagen. Bij de berekening van het basisbedrag
gaat men niet uit van het werkelijke vroegere inkomen, maar van het aan
dit inkomen verbonden vermoede daginkomen. Men onderscheidt aldus
tweeëntwintig klassen met elk een eigen vast bedrag aan vermoed dagin–
komen. Het basisbedrag wordt berekend als een percentage van het
vermoed daginkomen in de betrokken loonklasse. De uitkeringspercen–
tages nemen af naarmate men zich in een hogere loonklasse bevindt.
Boven op het basisbedrag wordt een toeslag uitgekeerd afhankelijk van
het totaal aantal werkdagen en betaalde premies. Afhankelijk van het
premie-bijdrageverleden wordt de basisuitkering vermeerderd met 1 tot
2,5% van het vermoede daginkomen van de betrokken loonklasse. Voor
personen ten laste worden toeslagen verleend.

Het Italiaanse stelsel maakt een onderscheid tussen de invalide en de
arbeidsongeschikte werknemer. Als invalide wordt beschouwd, de
persoon waarvan de arbeidscapaciteit tot minder dan één derde is
gereduceerd; als arbeidsongeschikt wordt aangemerkt degene die in de
volledige en permanente onmogelijkheid verkeert enige arbeid te
verrichten.

De invaliditeitsuitkeringen bedraagt in beginsel even zoveel keer 2%
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van het gemiddelde jaarlijkse arbeidsinkomen over de vijf laatste jaren
als er verzekeringsjaren zijn (met een maximum van vijftig). Het arbeids–
ongeschiktheidspensioen wordt op dezelfde wijze berekend, zij het dat
niet slechts met de werkelijk vervulde verzekeringsjaren rekening wordt
gehouden, maar ook met de jaren tussen de toekenning van het pensioen
en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het gemiddeld
jaarlijks inkomen waarmee rekening wordt gehouden, is gemaximeerd.
Voor personen ten laste worden toeslagen verleend.

Bijzondere regels gelden indien de arbeidsongeschiktheid is veroor–
zaakt door een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Het invaliditeitspensioen krachtens het Luxemburgse stelsel bestaat
enerzijds uit een vast deel van 1/40 per verzekeringsjaar en anderzijds uit
evenredige verhogingen. Aanspraak op het volledige vaste bedrag
bestaat derhalve na 40 verzekeringsjaren. De evenredige verhogingen
bedragen een vastgesteld percentage van het bijdrageplichtige loon dat
gedurende de gehele loopbaan is genoten. In geval van invaliditeit vóór
de leeftijd van 55 jaar bestaat aanspraak op een speciaal vast deel van
1/40 per verzekeringsjaar tussen het moment waarop het recht op
pensioen ingaat en de 65-jarige leeftijd en een speciale evenredige
verhoging voor de jaren tussen de aanvang van het pensioen en de
55-jarige leeftijd ten belope van een bepaald vastgesteld percentage van
het gemiddelde van het genoten loon in de periode tussen de leeftijd van
25 jaar en het jaar van het beëindigen van het werk. Indien de verzeke–
ringscarrière van betrokkene tussen de leeftijd van 25 jaar en het
intreden van de invaliditeit leemten vertoont, wordt de verhoging slechts
toegekend naar verhouding van het aantal effectief gedekte jaren op het
totaal van civiele jaren dat deze periode omvat. Bijzondere regels gelden
indien de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een arbeidsongeval
of beroepsziekte.

Het Portugese stelsel kent voor blijvende arbeidsongeschiktheid een
invaliditeitspensioen en een toeslag voor grote invaliditeit. Het bedrag
van het invaliditeitspensioen is gelijk aan zoveel keren 2,2% van het
gemiddelde loon van de vijf beste van de tien laatste jaren van activiteit,
als er civiele bijdragejaren zijn. De toeslag voor grote invaliditeit komt
toe aan de pensioengerechtigden, ten aanzien van wie sprake is van
ongeschiktheid voor ieder werk én een behoefte aan constante bijstand
van een derde persoon.
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