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1. Algemeen

1.1 Algemene beoordeling van de voorstellen

De leden van de CDA-fractie hadden met instemmimg kennis genomen
van het wetsvoorstel. Zij constateerden, dat met het voorliggend
wetsvoorstel het besluit van het kabinet van eind augustus 1991 inzake
de WAO volledig in wetsteksten is uitgewerkt. De aan het woord zijnde
leden riepen in herinnering, dat een meerderheid van de Tweede Kamer
in het debat van 28 augustus 1991 over het herziene WAO-besluit van
het kabinet het groene licht hiervoor had gegeven. In dat debat waren
door de fracties, die hiervoor uitdrukkelijk steun hadden gegeven, geen
voorwaarden geformuleerd.

Deze leden waren ervan overtuigd dat ingrijpende maatregelen inzake
de WAO onvermijdelijk zijn. Zowel volume– als prijsmaatregelen zijn
nodig teneinde het groeiende aantal uitkeringsgerechtigden om te
buigen. Deze leden verklaarden dat niet alleen financiële redenen deze
ingreep noodzakelijk maken; evenzeer nopen sociale redenen tot de
voorgestelde maatregelen. Een samenleving kan niet zomaar voorbij
gaan aan het feit, dat teveel mensen buiten het arbeidsproces geplaatst
worden. In de Sociale Nota 1993 is in algemene termen nog eens aange–
geven, welke negatieve gevolgen verbonden zijn aan het onvoldoende
inbouwen van participatiebevorderende maatregelen in ons sociaal zeker–
heidsstelsel. De activerende werking van het stelsel dient versterkt te
worden. Gezien het Najaarsaccoord van 1990 waren de sociale partners
daarvan ook overtuigd. Zij hebben dat nog eens extra onderstreept door
in het SER-advies over het sociaal-economisch beleid op de middellange
termijn, uitgebracht in januari 1991, unaniem te verklaren, dat alleen met
verdergaande maatregelen dan reeds in 1990 afgesproken een stabili–
satie of teruggang van het aantal personen, dat een beroep doet op
ziekengeld– of arbeidsongeschiktheidsregelingen, bereikt kan worden.

Door de volume-ontwikkelingen in de WAO is de houdbaarheid van het
stelsel als zodanig onder druk komen te staan. In z'n algemeenheid kan
gesteld worden, dat het economisch draagvlak voor een collectieve
voorziening verdwijnt bij een ongebreidelde groei van het aantal mensen
dat van een collectieve voorziening gebruik maakt. De Sociale Nota 1993
is hierover glashelder: «Zonder een beheersing van de volumegroei zal de
spiraalwerking verder doorzetten van hogere sociale zekerheidslasten,
leidend tot hogere premies en loonkosten die op hun beurt leiden tot
afname van de werkgelegenheid en instroom in de sociale zekerheid».
Bovendien is in deze nota aangegeven, dat met de totstandkoming van
de EMU de urgentie om in Nederland maatregelen te nemen teneinde de
lage participatie en de hoge inactiviteit in ons land (naast omvang en
samenstelling van de collectieve sector) aan te pakken nadrukkelijk
aanwezig is.

Een samenstel van maatregelen was nodig om het volumebeleid inzake
de WAO inhoud te geven. De leden van de CDA-fractie waren ervan
overtuigd, dat niet volstaan kan worden met alleen volumemaatregelen
zoals preventie, reïntegratie en vergroten van de financiële betrokkenheid
van werkgevers en werknemers bij de gevolgen van arbeidsonge–
schiktheid. Gezien de ernst van het probleem is de regering in de ogen
van deze leden terecht ook met voorstellen gekomen, die gekarakteri–
seerd kunnen worden als prijsmaatregelen.

Zij constateerden dat gedurende enige tijd een groot aantal alterna–
tieven in de kringen van sociale partners en het parlement is besproken
ten aanzien van de meest gewenste maatregelen. Deze leden meenden,
dat nu knopen doorgehakt dienen te worden. Het eindeloos zoeken naar
meer compromissen leidt niet tot een effectieve aanpak van het
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probleem waarvoor de Nederlandse samenleving met betrekking tot de
WAO is gesteld. Door de standvastigheid van het kabinet met betrekking
tot dit maatschappelijk ingrijpend probleem is een anticiperende tendens
te bespeuren. Deze leden wilden naar aanleiding hiervan opmerken, dat
gezien de huidige ontwikkelingen het onverantwoord is deze standvas–
tigheid los te laten. Mede om deze reden wilden de tot de CDA-fractie
behorende leden op een spoedige behandeling van het wetsvoorstel
aandringen. Bovendien is het voor betrokkenen van groot belang op korte
termijn duidelijk te maken waar zij daadwerkelijk aan toe zijn.

De leden van de PvdA-fractie hadden op hoofdlijnen met instemming
kennis genomen van het wetsvoorstel. Zij deelden de opvatting van de
regering dat het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen een
maatschappelijk en financieel onaanvaardbare omvang heeft aange–
nomen. In dit licht gaven deze leden van harte steun aan de in het
wetsvoorstel geschetste aanpak, waarbij de toegang tot de arbeidsonge–
schiktheidsverzekering wordt voorbehouden aan wie werkelijk niet meer
in staat is een eigen inkomen te verdienen.

Onverlet hun instemming op hoofdlijnen verheelden deze leden niet
dat zij op een enkel punt een aanvulling wensten of de argumentatie van
de regering niet konden volgen. Een aanvulling wensten deze leden met
name wat betreft de nagestreefde «andere verantwoordelijkheids–
verdeling» waarbij de arbeidsongeschiktheidsverzekering uiteenvalt in
een (kleiner) collectief deel en een particulier deel. Zij zouden hier nog
uitvoeriger op terugkomen.

De leden van de PvdA konden de argumentatie van de regering niet tot
de hunne maken waar het betreft het overgangsrecht voor lopende
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Zij riepen in herinnering dat door hen
van stonde af aan een voorbehoud is gemaakt terzake van de vormgeving
van het overgangsrecht, in samenhang met een mogelijk minder ongun–
stige volume-ontwikkeling. Zo werd namens deze leden in het Kamer–
debat van 11 september 1991 aangetekend: «Op die momenten
(voorjaar 1993 en bij de wetsbehandeling) zal mijn fractie haar oordeel
over de noodzaak en de mate van de duurbeperking mede laten
afhangen van de ontwikkeling van het aantal arbeidsongeschikten (....) en
geeft het volumebeleid inderdaad betere resultaten, dan zullen wij niet
schromen daaruit de consequenties te trekken. Dat zal dan in de eerste
plaats tot uitdrukking moeten komen in een verzachting van de duurbe–
perking voor lopende WAO-uitkeringen.» (Handelingen TK 90/91,
p. 6404). In de beantwoording gaf de regering aan goede nota te hebben
genomen van dit standpunt en te begrijpen dat indien zich meevallers in
de WAO zouden aftekenen ten opzichte van de toen voorliggende
ramingen «dit enig effect zal hebben op het type amendementen dat wel
of niet in deze Kamer aan de orde zal komen.» (idem, p. 6412).
Vervolgens werd bij de Algemene Beschouwingen dit standpunt van de
PvdA-fractie nog eens herhaald door de fractievoorzitter: «Als er in die
komende periode dat die wetsontwerpen in voorbereiding zijn respectie–
velijk worden geëffectueerd aanleiding is om te zeggen dat de prognoses
met betrekking tot het volumebeleid moeten worden bijgesteld, dan
heeft dat ongetwijfeld consequenties, bijvoorbeeld voor de bestaande
gevallen, waarvan een deel nu een tijd lang bevroren wordt» (Hande–
NngenTK 91/92, p. 459).

In het licht van deze herhaalde aankondiging achten de leden van de
PvdA-fractie het volstrekt legitiem nu de vraag te stellen of de omvang
van de arbeidsongeschiktheid zich werkelijk ontwikkelt conform de zeer
sombere voorspelling die vorige zomer diende als basis voor de besluit–
vorming in het kabinet. De regering geeft in de toelichting op het
wetsvoorstel zelf aan dat er een oorzakelijke samenhang was tussen deze
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volumeramingen en de keuze voor het voorliggende pakket maatregelen.
Dit heeft, zo merkten deze leden op, logischerwijze tot consequentie dat
een betekenende neerwaartse bijstelling van de ramingen kan leiden tot
een verminderde noodzaak bepaalde onderdelen van het pakket door te
voeren. Dit is waar deze leden met hun boven aangehaalde standpuntbe–
paling op doelden. Zij zouden op de volume-ontwikkeling nog uitgebreid
terugkomen.

De leden van de VVD-fractie hadden met gemengde gevoelens kennis
genomen van het wetsvoorstel. Gemengde gevoelens omdat deze leden
naast goede onderdelen ook elementen waren tegengekomen waarvoor
zij meenden betere alternatieven te hebben. Gemengde gevoelens ook
omdat naar het oordeel van deze leden het wetsvoorstel in combinatie
met de andere voorstellen van de regering met betrekking tot het terug–
dringen van het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid onvoldoende
effect had. De door de regering en de regeringspartijen zelf geformu–
leerde stabilisatienorm werd met behulp van het onderhavige
wetsvoorstel en de andere voorstellen met betrekking tot het volume–
beleid in het kader van de Ziektewet en de WAO niet gerealiseerd. De
leden van de VVD-fractie waren bovendien van mening dat de regering
bij het formuleren van het onderhavige wetsvoorstel een belangrijke kans
heeft laten liggen om te komen tot een fundamentele herschikking van
verantwoordelijkheden tussen de overheid en de sociale partners met
betrekking tot de werknemersverzekeringen.

De leden van de VVD-fractie hadden ook zo hun bedenkingen met
betrekking tot de procedure die heeft geleid tot het onderhavige
wetsvoorstel. De stroperigheid van de besluitvorming met betrekking tot
de WAO heeft grote groepen WAO-ers onnodig lang in onzekerheid
gelaten met betrekking tot hun uitkeringstoekomst. Deze leden stelden
vast dat reeds ten tijde van de besluitvorming in het kabinet over de
Tussenbalans schoten voor de WAO-boeg waren gelost. Toen volstond
het kabinet, zo stelde deze leden vast, slechts met het noemen van
noodzakelijke bezuinigingsbedragen, zonder te komen tot een invulling in
termen van maatregelen. Deze merkwaardige volgorde in de besluit–
vorming werd vervolgens gevolgd door een compleet open adviesaan–
vraag aan de Sociaal-Economische Raad. Ogenschijnlijk met de
bedoeling om de besluitvorming rondom de WAO over de Statenverkie–
zingen van vorig jaar heen te tillen. Gegeven deze voorgeschiedenis
vonden de leden van de VVD-fractie het ronduit gênant dat dit kabinet
daags na advisering door de SER een standpunt innam dat haaks stond
op dat advies.

Het kan niet anders of het kabinet had in eigen boezem allang een
definitief voorstel ontwikkeld los van de vraag welk advies de SER zou
uitbrengen. De leden van de VVD-fractie stelden vast dat het kabinet met
deze gang van zaken geen positieve bijdrage had geleverd aan de
oordeelsvorming over de overlegeconomie. Na de besluitvorming over
het voorgestelde WAO-voorstel in het kabinet en de aanpassing binnen
het kabinet al binnen een maand, heeft het, naar het oordeel van de
leden van de VVD-fractie, veel te lang geduurd voordat de voorstellen
ook daadwerkelijk bij de Tweede Kamer werden ingediend. Deze leden
waren van mening dat de gevolgde procedure met betrekking tot dit
wetsvoorstel allesbehalve de schoonheidsprijs verdiende.

Deze leden deelden overigens 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 was het des te teleurstel–
lender, zo meenden deze leden, dat de regering in haar besluitvorming
niet zo daadkrachtig was geweest dat ook de door de regering zelf gefor–
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muleerde volumedoelstelling binnen handbereik kwam. De leden van de
VVD-fractie wezen de regering nogmaals op het door hen ingediende
WAO-plan (kamerstuk 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 volumedoel–
stellingen op een kortere termijn te realiseren. Deze leden vroegen de
regering in de memorie van antwoord met een nader commentaar te
komen op het door de VVD-fractie gepresenteerde plan van aanpak met
betrekking tot de Ziektewet en de WAO.

De leden van de VVD-fractie hadden zonder veel genoegen vastgesteld
dat diverse leden van het kabinet sinds de indiening van dit wetsvoorstel
voor zichzelf de gelegenheid hadden gecreëerd om buiten dan wel
binnen deze Kamer nadere opmerkingen te maken met betrekking tot het
WAO-wetsvoorstel. De minister van Financiën heeft tijdens zijn optreden
voor een partijbijeenkomst opmerkingen gemaakt over de manier van
behandeling van dit wetsvoorstel in deze Kamer en de mate van open en
reëel overleg tussen regering en Staten-Generaal. Een opmerking die, zo
stelden deze leden vast, had geleid tot een boze reactie van de minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze leden stelden bovendien
vast dat de minister-president tijdens de laatste Algemene Politieke en
Financiële Beschouwingen de gelegenheid ten baat genomen had om
aan de Kamer duidelijk te maken, dat er van geen enkele kant bij de
behandeling van dit wetsvoorstel blokkades op voorhand zouden moeten
bestaan. Deze leden vroegen de regering nadrukkelijk in te gaan op de
vraag wat precies de bedoeling is geweest van die uitspraak tijdens de
Algemene Politieke Beschouwingen, door de minister-president namens
het Kabinet gedaan. Moeten de woorden van de minister-president in die
zin worden begrepen dat er op onderdelen, dus ook op de hoofdonder–
delen, geen blokkades van het kabinet zijn, indien er een meerderheid in
deze Kamer zou bestaan, om het voorstel van de regering aan te passen?

De leden van de fractie van D66 hadden met belangstelling maar ook
met enig ongenoegen en teleurstelling kennis genomen van het tweede
wetsvoorstel in de reeks voorstellen gericht op het terugdringen van het
ziekteverzuim en het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Deze algemene inleiding wilden deze leden gebruiken om hun
voorlopige commentaar te geven op de hoofdlijnen van het voorstel.

Zij gingen er daarbij vanuit dat de schriftelijke gedachtenwisseling, ook
bij een politiek zo gevoelig onderwerp, deel uitmaakt van het gemeen
overleg in de oorspronkelijke zin van het woord. Het wisselen van
gedachten zou van beide kanten tot verandering van standpunten
moeten kunnen leiden. Zij wilden benadrukken dat zij veel waarde
hechten aan het snel invoeren van de volumemaatregelen in het onder–
havige wetsvoorstel. Politieke discussies over het moment van invoeren
van prijsmaatregelen zouden er niet toe mogen leiden dat zelfs de
volumekant uit het zicht verdwijnt. Daar gaat het toch immers vooral om!

De beantwoording van door hen in het vervolg te stellen vragen
achtten zij dan ook van groot belang.

Zoals bekend verondersteld mag worden hadden de leden van de
fractie van D66 tot op heden het standpunt ingenomen dat aan volume–
maatregelen de nodige tijd moet worden gegund om tot effect te komen
alvorens eventuele prijsmaatregelen van kracht zouden kunnen worden.
Nog los van de discussie die over de volumecijfers zelf gevoerd kan
worden, is een oordeel nü, over de noodzaak met prijsmaatregelen de
volumemaatregelen te completeren, voorbarig. Niet alleen omdat de Wet
TAV nog onvoldoende op zijn feitelijke, concrete effecten kan worden
getoetst (te meer niet omdat een onderdeel daarvan, de ZW-premiediffe–
rentiatie pas per 1 januari 1993 van kracht wordt) omdat het voorge–
nomen TZ–, Arbo– èn OSV-beleid, dat het arbeidsongeschiktheidsvolume
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direct of indirect beïnvloedt, nog niet eens officieel bekend is, laat staan
besproken. Nu de regering verzuimd heeft essentiële onderdelen van het
totaalkader aan te leveren, en desalniettemin volhoudt dat zowel de
volume– als de prijsmaatregelen zoals neergelegd in dit wetsvoorstel,
onontbeerlijk zijn, en op korte termijn dienen te worden doorgevoerd,
laadt het de verdenking op zich hoe dan ook te hebben willen ingrijpen in
de hoogte en duur van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

De bovenstaande kritiekpunten, het uitblijven van aan dit wetsvoorstel
gerelateerde wetgeving en de koppeling van volume– en prijsmaatregelen
in één wetsvoorstel bracht de leden van de fractie van D66 tot de
volgende cruciale vraagstelling:

Wat verzet er zich tegen om de onderdelen van het wetsvoorstel, die
direct betrekking hebben op het volume en gezien kunnen worden in het
verlengde van de TAV, zo spoedig mogelijk na de parlementaire behan–
deling te laten ingaan, doch voor de onderdelen, die ingrijpen in hoogte
en duur maar op zichzelf het arbeidsongeschiktheidsvolume nauwelijks
verminderen, een ingangsdatum te kiezen waarop de volume-effecten
van de daarop gerichte onderdelen van het wetsvoorstel zelf en van de
belendende wetgeving bekend zijn?

Afgezien van meer toegespitste vragen die zij later wilden stellen,
hadden deze leden geen ernstige principiële bezwaren tegen de voorge–
stelde wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium in de AAW, de
WAO en de invaliditeitspensioenregelingen. Zij konden zich vinden in de
redenering dat juist het vigerende arbeidsongeschiktheidscriterium en de
daarop ontstane praktijk èén van de oorzaken is van de tot voor kort als
zorgelijk aan te merken volume-ontwikkeling.

Wel wilden deze leden in deze algemene inleiding in relatie tot het
wijzigen van het arbeidsongeschiktheidscriterium de vraag stellen
waarom niet is besloten het aantal arbeidsongeschiktheidsklassen te
verminderen? Zij hadden een uitvoerige beschouwing daarover gemist
terwijl de adviesaanvrage aan de SER van 19 januari 1991 dat nog wel
als mogelijk te nemen maatregel zag en de verduidelijkende brief van de
staatssecretaris van SZW aan de SER van 24 mei 1991, naar aanleiding
van vragen van de zijde van deze leden, (Handelingen 90/91, nr. 26,
p. 4010) nog aangaf dat het afschaffen van de laagste arbeidsonge–
schiktheidsklassen verder zou worden uitgewerkt (door het ministerie).

De maatregelen die worden voorgesteld met betrekking tot het zonder
redelijke grond weigeren van een wenselijke geachte scholing of
opleiding konden grosso mode ook de instemming van de leden van de
fractie van D66 krijgen. Datzelfde wilden deze leden opmerken over de
beperking van de duur van de arbeidsongeschiktheidsuitkering van
rechtswege tot 3 jaar, al vroegen zij zich af of dit voorstel in combinatie
met de opgelegde periodieke herbeoordeling niet tot overbodige admini–
stratieve handelingen zal leiden.

De periodieke herbeoordeling kan overigens in het algemeen op hun
instemming rekenen.

Ook de in te voeren stimuleringsmaatregel stuitte bij de leden niet op
bezwaar, al vroegen zij zich af of dit «terugploegprincipe» niet een
bredere toepassing zou kunnen vinden en wat daar tegen zou pleiten.

De leden van de fractie van D66 hadden op dit moment ernstige
bezwaren tegen de voorgestelde wijziging van de structuur en inrichting
van de arbeidsongeschiktheidsregelingen, met de ingrepen in het niveau
en de duur derhalve.

Zij zagen een beoordeling van deze voorstellen als een theoretische
exercitie die wellicht op enig moment noodzakelijk is, maar niet per
definitie gericht behoeft te zijn op invoering op zo kort mogelijke termijn.
Naar hun wijze van zien moet eerst een krachtig volumebeleid zijn
vruchten hebben kunnen afwerpen alvorens in hoogte en duur van uitke–
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ringen mag worden ingegrepen. Reeds zonder noemenswaardig volume–
beleid is al geen sprake van groei van het arbeidsongeschiktheidsvolume.
Een volop effectief zijnd volumebeleid moet tot een ombuiging van de
trend kunnen leiden.

De leden van de fractie van D66 wilden de regering in overweging
geven te zoeken naar een kwantitatief ijkpunt op grond waarvan op enig
moment, te denken valt aan 1 januari 1995 of 1 juli 1995, beoordeeld
kan worden of het alsdan noodzakelijk is alsnog prijsmaatregelen te
treffen.

Het ijkpunt zouden zij, als eerste gedachtenbepaling, willen zien
opgebouwd uit een verhoudingsgetal waarin het aantal uitkeringsgerech–
tigden, herleid tot volledig arbeidsongeschikten, wordt uitgedrukt in een
percentage van de beroepsbevolking. Dit percentage kan worden
aangevuld met een cijfer waarin wordt uitgedrukt hoe de uitgaven ten
behoeve van arbeidsongeschikten zich verhouden tot het netto nationaal
inkomen. Als voor het jaar 1989 dezelfde berekeningen worden gemaakt
kan worden afgesproken dat eind 1994 of halverwege 1995 het niveau
van 1989, uitgedrukt in een relatief verhoudingscijfer moet zijn bereikt.

De wet zelf geeft de mogelijkheid om onderdelen van de wet op een
later tijdstip te doen ingaan.

Een systeem zoals voorgesteld, met een loondervingsuitkering en een
vervolguitkering waarbij de leeftijd bepalend is voor respectievelijk de
duur en de hoogte van de uitkering achten deze leden overigens bepaald
niet onbespreekbaar voor het geval op een nader in de toekomst te
bepalen moment de volume-ontwikkeling daartoe aanleiding geeft. Wèl
waren zij van mening dat de regering reeds nu beter dient te onder–
bouwen waarom voor de WAO een opbouwstelsel, zoals de voorgestelde
vervolguitkering vertoont, analoog aan de WW te rechtvaardigen is. Er
kan toch niet zonder meer vanuit gegaan worden dat WW en WAO qua
risico over èén kam geschoren mogen worden. De noodzaak tot ingrepen
in het stelsel kan niet de enige rechtvaardiging zijn. Nog bij de stelselher–
ziening in 1987 is immers nadrukkelijk aangegeven, ook door de SER,
dat WW en WAO als enige overeenkomst hebben dat ze beide werkne–
mersverzekeringen zijn, maar voor het overige zeer verschillend zijn.

De leden van de fractie van Groen Links hadden met groot
ongenoegen kennis genomen van het voorstel van wet. Gaat het om geld
of om mensen, zo vroegen zij zich af. Zij brachten in herinnering dat de
discussie over het groeiend aantal mensen, dat in de WAO belandt, al
een rijke geschiedenis heeft. Terecht heeft het voormalige kabinet de
Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers ingevoerd, waarbij het uitdruk–
kelijk de verplichte quotering boven de markt heeft gehangen. Bij de
verkiezingen van 1989 heeft met name de PvdA gepleit voor een
verplichte quotering. Nu zijn we 3 jaar verder en is het debat geheel
omgeslagen. De hier sprekende leden kregen nu de indruk, dat niet
zozeer de arbeidsongeschiktheid, maar de arbeidsongeschikten
aangepakt moeten worden en zij zagen enige analogie met het debat
over de werkloosheid.

Zij vonden het onbegrijpelijk dat een dergelijk wetsvoorstel afkomstig
is van een bewindsvrouw van PvdA-huize. Hoe is het mogelijk, dat een
kabinet met de PvdA met dergelijke wetgeving komt, die een
CDA-VVD-kabinet in de verste verte niet zou hebben aangedurfd? Met
andere woorden: waarom laat de PvdA zich in de positie manoeuvreren,
dat zij samen met het CDA een ongekend harde sanering van de verzor–
gingsstaat doorvoert, die zijn weerga niet kent? Hoe is het mogelijk, dat
de arbeidsongeschiktheid nu ineens als een financieel probleem wordt
beschouwd, terwijl in procenten van het Nationaal Inkomen minder wordt
besteed aan wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dan in
1980? En hoe is het mogelijk, dat met de PvdA in het kabinet de veelbe–
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sproken quotering geheel van tafel is, terwijl wél fors gesneden wordt in
het uitkeringsniveau? Het zijn vragen die al zo vaak gesteld zijn, maar bij
afwezigheid van een bevredigend en overtuigend antwoord laten de
leden van de fractie van Groen Links niet na ze steeds opnieuw te stellen.

Arbeidsongeschiktheid wordt in dit wetsvoorstel niet gezien als een
sociaal probleem, maar als een financieel probleem. Het gaat niet meer
om de arbeidsongeschikte werknemers, die gezondheid, loopbaan, werk,
inkomen en sociale status hebben verloren; ze zijn lastige en calcule–
rende burgers geworden, die als profiterende aanstellers bij de bedrijfs–
vereniging de hand op houden, hetgeen in ambtelijk jargon «aanzuigende
werking» wordt genoemd. Daarmee zijn ook uitgangspunten van het
nieuwe beleid geformuleerd: er moeten prikkels worden uitgedeeld, die
mensen minder arbeidsongeschikt maken. Kennelijk moet dat worden
beschouwd als de nieuwe maakbaarheidsfilosofie van dit kabinet.

De leden van de fractie van Groen Links hadden grote kritiek op deze
benadering en de wijze waarop het debat wordt gevoerd. Arbeidsonge–
schikten belanden niet in de WAO, omdat daar geld te halen valt. Het
voorstel van de regering is dan ook gestoeld op een ontkenning van een
zeer confronterende werkelijkheid, waarin WAO-ers zich bevinden. Het
minste, dat deze samenleving kan bieden is goede begeleiding en een
goede uitkering, willen rechtvaardigheid en solidariteit uitgangspunt
blijven in de sociale zekerheid. En zelfs als een beperkte groep
oneigenlijk gebruik maakt van de arbeidsongeschiktheidsregelingen, dan
nog kan dat nooit aanleiding zijn de overgrote meerderheid van de
WAO-ers het slachtoffer te laten worden van een generieke, daarop
gerichte aanpak.

De leden van de fractie van Groen Links hadden reeds bij eerdere
gelegenheden hun standpunt duidelijk gemaakt. Zij hechtten eraan dit
opnieuw kenbaar te maken. Naar hun oordeel dient elke aanpak van de
arbeidsongeschiktheid gebaseerd te zijn op enerzijds preventie via verbe–
tering van arbeidsomstandigheden in de ruime zin van het woord en,
anderzijds, begeleiding en reïntegratie naar aangepast dan wel verbeterd
werk. De uitvoeringsorganisatie speelt hierin een zeer belangrijke rol. Zij
is het immers, die werknemers en werkgevers op hun verantwoordelijk–
heden dient te wijzen inzake preventie en reïntegratie en zal daartoe een
actief beleid moeten voeren. Een doelmatiger uitvoering is hiervoor
cruciaal en onontbeerlijk en de fractie van Groen Links heeft daartoe
reeds voorstellen gedaan in samenwerking met de fracties van VVD en
D66. Dat betekent ook, dat de politiek op hoofdlijnen richting moet
geven aan het grote veranderingsproces, waarin de uitvoeringsorga–
nisties zijn verwikkeld. Maar ook zullen de organisaties zoveel mogelijk
ruimte moeten krijgen om de reïntegratietaak te versterken. Vergaande
vormen van samenwerking in de vorm van het één-loketsysteem, een
geïntegreerde aanpak, een heldere verdeling van verantwoordelijkheden
èn eenvoudige regels zijn geboden. Over de mate waarin zij reïntegratie–
doelstellingen verwezelijken, zullen de uitvoeringsorganen worden
afgerekend. De leden van de fractie van Groen Links voegden hieraan
toe, dat de beschikbaarheid van aangepast werk hier cruciaal is. Anders
zullen de uitvoeringsorganen noodgedwongen falen en resteert alleen het
verhuizen van uitkeringsgerechtigden van de ene sociale zekerheidskas
naar de andere, een tijdrovende maar uiteindelijk zinloze en frusterende
bezigheid voor alle betrokkenen.

Het onderhavige voorstel van wet bevat niet alleen een verkeerde
aanpak van de problemen, maar bemoeilijkt de uitvoering van een goede
reïntegratie ten zeerste. Zoals gezegd staat het uitvoeringsapparaat ter
discussie, wordt het gereorganiseerd en terecht geconfronteerd met
hoge eisen op het gebied van begeleiding en reïntegratie. Met dit
wetsvoorstel fietst de regering door deze belangrijke en omvangrijke
bestuurlijke vernieuwingen heen. De voorgestelde wetgeving is reeds
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buitengewoon gecompliceerd, maar in combinatie met bestaande en
nieuwe reïntegratie-regels en verandering van organisatie zeker volledig
onuitvoerbaar. Terwijl alle politieke partijen volop discussiëren over
vereenvoudiging van de wetgeving, staat dit wetsvoorstel volstrekt haaks
op die mooie voornemens. Wordt dit wetsvoorstel aanvaard, dan zal de
uitvoeringsorganisatie heel veel energie en mensen moeten inzetten voor
de berekening van de nieuwe uitkeringen. Tijd en energie, die dus niet
kan worden besteed aan de eigenlijke doelstelling: preventie, begeleiding
en reïntegratie. Het noodzakelijke «volumebeleid» zal dus de prijs betalen
voor het «prijsbeleid». Wat uiteindelijk resulteert zijn lagere uitkeringen,
maar een nauwelijks effectievere preventie, begeleiding en reïntegratie,
zo vreesden de leden van de fractie van Groen Links.

De regering rekent zich bovendien rijk. De opbrengsten van dit
wetsvoorstel worden te hoog ingeschat. Op grond van berekeningen van
diverse instanties (o.a. de GMD) kan het totale bedrag aan nettobespa–
ringen voor 1994 op rond 100 tot maximaal 200 miljoen getaxeerd
worden, ofwel 80 tot 70% lager dan waarop het kabinet uitkomt.volgens
de zgn. Corona-groep. Bovendien is geen rekening gehouden met de
verborgen kosten van gemiste kansen voor een goede en snelle
uitvoering van het volumebeleid.

Daarnaast vonden de leden van de fractie van Groen Links dit
wetsvoorstel voorbarig gelet op de doelstelling, die het kabinet zichzelf
gesteld heeft: 758000 uitkeringsjaren. Allerwege wordt melding
gemaakt van dalende instroom en groeiende uitstroom, zowel in de WAO
als de ZW, het voorportaal van de WAO. Gelet op de snelle resultaten,
die geboekt kunnen worden, is het niet onredelijk te veronderstellen dat
op termijn een daling van het volume de WAO mogelijk lijkt te worden
via het volumebeleid. Omdat de recente ontwikkeling veel minder drama–
tisch is dan het kabinet veronderstelde ten tijde van de besluitvorming
begin juli 1991, mist dit wetsvoorstel ook een rechtvaardigingsgrond in
het licht van de doelstellingen van het kabinet zelf.

Niet alleen op inhoudelijke gronden wezen de leden van de fractie van
Groen Links het voorstel van de hand. Ook de politieke situatie rondom
deze wet is (opnieuw) gewijzigd.

Tijdens de zomer van 1991 heeft het kabinet zelf, als gevolg van het
grote maatschappelijke protest en grote onrust binnen de PvdA, tot een
aangepast voorstel besloten. Daarna heeft een jaar lang de discussie zich
toegespitst op de «onomkeerbare gevallen» onder de bestaande
WAO-ers. Daarbij is de fractie van de PvdA tot de conclusie gekomen,
dat er geen scheidslijn te trekken valt tussen onomkeerbaar en
omkeerbaar. Zij heeft zich op 1 mei 1992 derhalve uitgesproken tegen
de bevriezing van alle bestaande gevallen, hetgeen de leden van de
fractie van Groen Links waardeerden.

Onlangs kwam in het nieuws, dat de fractie van de PvdA opnieuw met
een wijziging komt. Zij wil een «wachtperiode» inlassen. De bedoeling
lijkt daarvan te zijn dat sociale partners de tijd krijgen om een aanvul–
lende verzekering te regelen voor de werknemers. De leden van de
fractie van Groen Links trokken hieruit de conclusie, dat de PvdA-fractie
dit wetsvoorstel in feite niet meer steunt. Aan alle kanten wordt
gemorreld en worden voorbehouden gemaakt. Kennelijk heeft het
maatschappelijk protest en de opstand binnen de PvdA zijn sporen
achtergelaten en komt men in fasen terug op de oorspronkelijke
instemming met het voorstel. Wat is de reactie van de regering op deze
nieuwe politieke ontwikkelingen? Nu er in de Kamer geen meerderheid
meer is te vinden voor het oorspronkelijk voorstel, doet de regering er
goed aan het hele voorstel te heroverwegen, zo meenden de leden van
de fractie van Groen Links.

De fractie van de PvdA wil de inwerkingtreding van het nieuwe regime
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uitstellen, totdat werkgevers en werknemers «particuliere» aanvullende
verzekeringen tot stand hebben gebracht. De leden van de fractie van
Groen Links begrepen er nu helemaal niets meer van. Eerst gaat de
PvdA-fractie akkoord met de motivatie voor verlaagde uitkeringen,
namelijk dat de aanstaande WAO-ers geprikkeld moeten worden zich
niet bij GMD en BV te melden. En vervolgens krijgen sociale partners de
ruimte om die verlaging van de uitkeringen weer ongedaan te maken.
Waarom moeten dan de uitkeringen worden verlaagd? Waar is dat goed
voor? De facto wordt dan een deel van de WAO geprivatiseerd, hetgeen
tot een onmogelijke opbouw van de arbeidsongeschiktheidsverzekering
leidt, waarover ergens in het jaar 2000 zich weer een parlementaire
enquêtecommissie zal moeten buigen. Moet dat dan als de «winst» van
deze wetgeving worden beschouwd? Wat is nou eigenlijk nog de
bedoeling van deze wetgeving? Ziet de PvdA-fractie nu wel of geen nut
van prijsprikkels? En zo ja, ligt het dan niet in de lijn der logica, dat de
PvdA-fractie zich uitspreekt voor een verbod op bijverzekering, zoals de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reeds geopperd heeft bij
de ZW? Heeft de regering enig zicht op wat de PvdA-fractie op dit
moment voorstaat?

Overigens merkten de leden van de fractie van Groen Links op, dat
hiermee de diskussie over de collectieve lastendruk bizarre vormen
aanneemt. De Tweede Kamer houdt zich bezig met wetgeving die de
CLD omlaag moet brengen, terwijl elders vervangende particuliere verze–
keringen tot stand komen, waarvan de premies niet tot de CLD behoren.
In de samenleving verandert dus feitelijk niets, alleen in de boekhouding
van de regering. En belanghebbenden, werkgevers, werknemers en
uitvoerders worden met een enorme hoeveelheid papierwerk opgezadeld,
om te zorgen dat de verschillende collectieve en private uitkeringen op
elkaar aansluiten, hetgeen op termijn weer om overheidsingrijpen zal
vragen, gelet op soortgelijke ervaringen bij de ziektekostenverzekeringen.
Zij vonden het dan ook geen wonder dat sommige burgers zich afvragen,
waar Den Haag zich mee bezighoudt.

Hoe dan ook, de politieke situatie is deze: er dreigt een forse ingreep
in de WAO-uitkeringen. De PvdA-fractie komt stapsgewijs terug van de
eerdere instemming met de kabinetsplannen en lijkt de verlaging van
WAO-uitkeringen niet langer te steunen. Dat besluit verheugt de leden
van de fractie van Groen Links. Het zou de PvdA-fractie sieren nu nog
duidelijker te worden en haar steun aan het wetsvoorstel ook publiekelijk
in te trekken. Nu is politieke onduidelijkheid nog troef. WAO-ers en
werknemers weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. De leden van de
fractie van Groen Links vinden dat onwenselijk. Een draagvlak in de
samenleving voor deze wet was en is er niet. Ook in werkgeverskring
wordt steeds meer twijfel geuit over het nut van deze wet. Nu moet
eindelijk duidelijk worden, dat er ook geen politiek draagvlak is voor de
plannen van de regering.

Kortom, de leden van de fractie van Groen Links zisn niets in het
onderhavige voorstel van wet. Het is gestoeld op een verkeerde visie,
pakt de arbeidsongeschiktheid aan de verkeerde kant aan, doet afbreuk
aan solidariteit, is veel te gecompliceerd, blokkeert een betere uitvoering
en levert slechts schijnbesparingen op. Onder de huidige politieke
omstandigheden wensten de leden van de fractie van Groen Links
bovendien eerst duidelijkheid te hebben over de toekomst van het onder–
havige wetvoorstel, alvorens in gedetailleerde discussie te treden met de
regering. Wordt dit wetsvoorstel nu ingetrokken of niet? Dat is de
belangrijkste vraag die nu eerst beantwoord moet worden.
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De leden van de fractie van de SGP hadden kennisgenomen van het
wetsvoorstel tot terugdringing van het beroep op de arbeidsongeschikt–
heidsregelingen.

Zij waren, met de regering, zeer verontrust over de hoge mate waarin
een beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen gedaan wordt. Het
niet meer deel kunnen nemen aan het arbeidsproces vanwege arbeidson–
geschiktheid is niet alleen voor de betrokken burger een persoonlijk
probleem, maar evenzeer een maatschappelijk probleem.

Een van de aspekten die daarbij een rol spelen, zijn de financiële
kosten. Een hoge premiedruk is vanuit economisch opzicht een
remmende factor in de economische ontwikkeling.

In dit wetsvoorstel heeft de regering een aantal maatregelen voorge–
steld die ten doel hebben het aantal arbeidsongeschikten terug te
brengen tot het niveau van 1989.

Een aantal van deze maatregelen kunnen de leden van de fractie van
de SGP van harte ondersteunen. Met andere daarentegen hadden zij
moeite, met name wanneer verworven rechten zullen worden aangetast.
Dit laatste wilden de leden van de fractie van de SGP zoveel als mogelijk
is voorkomen. Indien met andere maatregelen het aantal arbeidsonge–
schikten kan worden teruggedrongen, dan hebben die de voorkeur.

De leden van de GPV-fractie waren van oordeel dat op dit wetsvoorstel
een zware hypotheek is komen te rusten als gevolg van de ongelukkige
presentatie van de kabinetsplannen in de zomer van 1991. Nadat de SER
met veel pijn en moeite een meerderheidsadvies had vastgesteld, waarbij
een beperking van de hoogte van de WAO-uitkering tot de mogelijk–
heden behoorde, kwam het kabinet vrijwel direct daarna met plannen die
daar haaks op stonden. Enige weken later werden deze plannen
ingetrokken en volgde alsnog het voornemen het advies van de SER in
hoofdlijnen te volgen. Deze gang van zaken heeft afbreuk gedaan aan de
geloofwaardigheid van de kabinetsplannen. Deze leden betreurden dat
omdat ook zij inzagen dat de volume-ontwikkeling bij de arbeidsonge–
schiktheidsregelingen slechts met behulp van krachtige tegenmaatre–
gelen gestopt zou kunnen worden. Met het oog hierop had het deze
leden verbaasd dat de regering zoveel heil verwachtte van prijsmaatre–
gelen als het gaat om het te voeren volumebeleid. Waarop is deze
verwachting gebaseerd? Zou de regering kunnen aangeven welke
volume-effecten de verlaging van het uitkeringspercentage van 80 naar
70 procent heeft gehad? En ook welke volume-effecten de 3%-korting
begin jaren'80 en de bevriezingsmaatregelen in de jaren daarna hebben
gehad? Ook de invoering van de Wet aanpassingsmechanismen heeft
geleid tot een geringere groei van de hoogte van de uitkeringen. Heeft
dat nog tot volume-effecten aanleiding gegeven? De verdisconterings–
maatregelen die ten tijde van de stelselherziening 1986 zijn genomen
hebben duidelijk geleid tot een andere instroom. Het aantal gedeeltelijk
arbeidsongeschikten is sterk gestegen ten opzichte van het aantal geheel
arbeidsongeschikten. Hoe lang is de gemiddelde duur van een
WAO-uitkering? Wanneer zal deze wijziging naar verwachting geheel zijn
doorgewerkt in het bestand? Welke bezuiniging valt daarmee te
bereiken? Waren die bedragen reeds ingeboekt? Of zijn de financiële
resultaten van deze operatie meegenomen bij de taakstellingen ingevolge
de Tussenbalans?

Het lid van de fractie van de RPF had met gemengde gevoelens
kennisgenomen van het wetsvoorstel. De doelstelling van het
wetsvoorstel, te weten terugdringing van het arbeidsongeschiktheids–
volume, kan hij geheel onderschrijven. In zijn bijdrage aan de parlemen–
taire behandeling van de wet TAV had hij reeds opmerkingen gemaakt
over de doelstelling van het kabinetsbeleid. Daarnaast had hij in dat
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kader uitgebreid aandacht gevraagd voor verschillende aspecten van de
WAO-problematiek. Hij verwees de regering naar zijn schriftelijke en
mondelinge inbreng terzake. Speciaal met het oog op het voorliggende
wetsvoorstel herinnerde hij de regering eraan dat hij ernstige bezwaren
had gemaakt tegen een aantasting van duur en/of hoogte van bestaande
uitkeringen. Hoewel dit lid niet opnieuw zijn visie op de arbeidsonge–
schiktheidsproblematiek uitgebreid wilde weergeven, meende hij dat er
aanleiding bestaat om daarop bij verschillende aspecten van het onder–
havige wetsvoorstel terug te komen. Hij dacht in dit verband bijvoorbeeld
aan de oorzaken van de groei van het arbeidsongeschiktsheidsvolume.

In de reeks wetsvoorstellen, die vorm moeten geven aan het beleid,
gericht op het terugdringen van het ziekteverzuim en het beroep op de
arbeidsongeschiktheidsregelingen, is het voorliggende het meest
vergaand en het meest omstreden. In tegenstelling tot de reeds in
werking getreden wet TAV raakt dit wetsvoorstel voornamelijk de
werknemers. Het verbaasde het RPF-fractielid dan ook niet dat van
werkgeverszijde niet ontevreden is gereageerd. Hij vroeg de regering
waarom het sinds de eerste aankondiging van de nu gepresenteerde
maatregelen meer dan een jaar heeft geduurd, voordat het wetsvoorstel
aan de Tweede Kamer kon worden aangeboden. Waarom werd de
Sociale Verzekeringsraad bijvoorbeeld pas op 21 februari 1992 om
uitvoeringstechnisch advies gevraagd? Deze trage gang van zaken
verbaasde het aan het woord zijnde lid enigszins. Al in het Regeerac–
coord werd immers de wens uitgesproken te komen tot een situatie,
waarin het beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen in ieder geval
niet meer groeit. Sindsdien is het aantal arbeidsongeschikten schrik–
barend toegenomen. Het lijkt absoluut onhaalbaar dat in de nog reste–
rende kabinetsperiode het niveau van 1989 (758000 uitkeringsjaren)
nog wordt bereikt. Hoe beoordeelt de regering een en ander?

Overigens vroeg dit lid welke doelstelling de regering op de langere
termijn voor ogen heeft. Is die te kwantificeren?

Het lid van de RPF-fractie wilde de regering in het vervolg van zijn
bijdrage een aantal vragen met betrekking tot de inhoud van het
wetsvoorstel voorleggen. In het algemeen stelde hij vast dat het voorstel
wat hem betreft naast positieve elementen ook verschillende ongewenste
en omstreden onderdelen kent, te weten aantasting van niveau en duur
van bestaande uitkeringen. Hoe groot is de kans, gelet op de verslechte–
rende economische situatie en het overleg met de sociale partners
betreffende de loonontwikkeling, dat deze omstreden onderdelen uit het
wetsvoorstel kunnen worden gelicht of eventueel bij tegenvallende
volume-ontwikkelingen in een later stadium in werking zullen treden?
Klopt het dat de regering, met het oog op de loonontwikkeling in 1993,
bereid is tot minder vergaande maatregelen dan nu voorgesteld?

1.2 Samenhang met andere (aangekondigde) maatregelen

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

Vooraf zij opgemerkt dat de leden van de aan het voorbereidend
onderzoek deelnemende fracties nog geen kennis hadden kunnen nemen
van het wetsvoorstel Terugdringing Ziekteverzuim, dat immers op de
dag, waarop zij hun voorlopig standpunt bij onderhavig wetsvoorstel
dienden vast te stellen, bij het parlement werd ingediend.

Naar aanleiding van het nu ingediende wetsvoorstel riepen de leden
van de CDA-fractie in herinnering dat het onderhavige wetsvoorstel in

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 824, nr. 5 14



samenhang gezien moet worden met twee andere wetsvoorstellen, te
weten de in maart jl. reeds in werking getreden wet TAV en het hopelijk
op zeer korte termijn in te dienen wetsvoorstel TZ. Met deze drie
wetsvoorstellen wordt in de ogen van de CDA-fractie een evenwichtige
bijdrage gevraagd van werkgevers, werknemers en de uitkeringsgerech–
tigden voor het gezamenlijke probleem van het te grote volume in de
WAO.

Deze leden betreurden de vertraging die is opgetreden bij de indiening
van met name de laatste twee wetsvoorstellen. De vraag kan gesteld
worden of het evenwicht, dat in het gezamenlijk pakket van maatregelen
zat is verstoord door de ontstane vertraging bij de indiening. Daarnaast
merkten deze leden op, dat indien tot versoepeling van een van de
voorstellen zou worden besloten, eveneens het door het kabinet
nagestreefde (en door de leden van de CDA-fractie gesteunde)
evenwicht verstoord wordt, waardoor alsdan een nieuw evenwicht zou
moeten worden gezocht, alvorens tot besluitvorming te kunnen geraken.
Zij betwijfelden of, gelet op de ernst van de zaak, dit een wenselijke
ontwikkeling zou kunnen worden genoemd.

Het voorliggende wetsvoorstel kan ook naar het oordeel van de leden
der PvdA-fractie niet los gezien worden van de Wet TAV en het
wetsvoorstel TZ. Door de regering zijn deze voorstellen ook steeds
gepresenteerd als een geheel van maatregelen, en de samenhang is dan
ook evident. De aan het woord zijnde leden meenden dat een effectief
volumebeleid in de WAO zich allereerst moet richten op beperking van
de instroom. Hiervoor is de bestrijding van het ziekteverzuim, meer in het
bijzonder het langdurig verzuim essentieel. Dit vormt als het ware de
«poort tot de WAO». Het had deze leden dan ook onaangenaam
getroffen dat de regering in weerwil van eerdere toezeggingen tot op
heden in gebreke is gebleven de voorgenomen maatregelen terzake van
het ziekteverzuim (wetsvoorstel TZ) aan de Kamer voor te leggen.

Waar deze leden indertijd van harte hadden bijgedragen aan de
inspanning om het wetsvoorstel TAV snel te behandelen, toonden zij zich
nu terecht geïnteresseerd in de uitvoering van deze maatregelen. Zo
begrepen deze leden dat het bonus/malus-systeem per 1 maart 1992 in
werking is getreden, hetgeen misschien nog geen vruchten heeft
afgeworpen, maar in ieder geval niet onopgemerkt is gebleven. In dit
verband herinnerden deze leden de regering aan de afspraak die zij met
de Kamer heeft gemaakt over de verdere uitbouw van het bms-systeem,
in het bijzonder de verdubbeling van de malus. In de memorie van
antwoord bij het wetsvoorstel TAV geeft de regering aan voornemens te
zijn het bms-systeem per 01.01.92 in te voeren en vervolgens de malus
per 01.07.92 te verdubbelen. De verlate invoeringsdatum (01.03.92) zou
er naar het oordeel van deze leden toe moeten leiden dat de malus
uiterlijk per 01.01.93 wordt verdubbeld. Zij namen aan dat de regering,
gezien de toezeggingen aan de Kamer, hiertoe reeds voorbereidingen
heeft getroffen.

De leden van de VVD-fractie stelden vast dat de regering een duidelijk
verband zag tussen het onderhavige wetsontwerp en Terugdringing
Ziekteverzuim en de wijziging van de OSV. Zij verwijst in de memorie van
toelichting zelfs naar de memorie van toelichting van het wetsvoorstel
TZ. De leden van de VVD-fractie vonden het dan ook onbegrijpelijk dat
noch het wetsvoorstel TZ, noch de nieuwe OSV bij de Kamer zijn
ingediend.

De leden van de fractie van D66 waren zeer teleurgesteld door het feit
dat het wetsvoorstel terugdringing ziekteverzuim hen nog niet bereikt
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had. Het terugdringen van het ziekteverzuim gaat immers vooraf aan het
terugdringen van arbeidsongeschiktheid.

Ook kunnen volumecijfers over arbeidsongeschiktheid zeker als het
ramingen over toekomstige ontwikkelingen betreft niet goed beoordeeld
worden als onvoldoende bekend is met welke beleidsmaatregelen het
ziekteverzuim zal worden teruggedrongen. Het negatieve advies van de
Raad van State kan bovendien wel degelijk tot aangepaste TZ-voorstellen
leiden, die op hun beurt weer een ander licht kunnen werpen op de TBA.

Ook het nog niet voorhanden zijn van het wetsvoorstel wijziging
Arbowet en de aanpassing van de organisatiewet Sociale verzekering
(OSV) vonden deze leden buitengewoon ongelukkig.

Waar de regering zelf een en andermaal, en nog eens expliciet in de
memorie van toelichting de samenhang erkent van de onderhavige TBA
met de Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV), de TZ–
en de Arbowet, vergt het uitblijven van de met de TBA gerelateerde
wetsvoorstellen op zijn minst een heldere verklaring. Als de regering,
overigens mét de aan het woord zijnde leden, zo nodig haast wil maken
met de invoering van de TBA, of onderdelen daarvan, dan is een duide–
lijke handleiding over hoe de TBA los van de andere voorstellen moet
worden gezien niet overbodig.

Deze leden wilden benadrukken dat het hen wel erg moeilijk gemaakt
wordt de TBA te beoordelen zolang het totaalkader ontbreekt.

Dit probleem wordt alleen maar groter nu een beoordeling van de TBA
niet alleen een beoordeling van volumemaatregelen maar ook van de
zogenaamde prijsmaatregelen (de maatregelen die ingrijpen in hoogte en
duur van de arbeidsongeschiktheidsuitkering) noodzakelijk maakt.

De leden van de fractie van D66 hadden in hun algemene inleiding al
aangegeven uiterst teleurgesteld te zijn over het uitblijven van het
wetsvoorstel TZ. Juist zaken als de introductie van een terugkeerrecht of
herplaatsingsregeling voor (gedeeltelijk) herstelde werknemers, de
invoering van bedrijfsgezondheidszorg en een wijziging van de ontslag–
bescherming kunnen van invloed zijn op het arbeidsongeschiktheids–
volume.

Wanneer is er enig zicht op de materiële effecten van de wet TAV?
Overweegt de regering het bonus-malussysteem aan te passen? Komt in
dat kader bezien de WAO-premiedifferentiatie weer in beeld?

Hoe staat het met de schriftelijke afspraken tussen sociale partners
over invoering van vakantiedagen bij ziekte, zoals mogelijk gemaakt bij
amendement op de wet TAV?

Gelet op de voorgeschiedenis waren de leden van de GPV-fractie
uiterst sceptisch over de mogelijke resultaten van nieuwe prijsmaatre–
gelen. Daarentegen verwachtten zij veel meer van beperking van de
instroom, met name door een ingrijpende herziening van de Ziektewet en
door andere werkvormen bij de uitvoeringsorganisatie. Tegen deze
achtergrond betreurden deze leden het dat het wetsvoorstel Terug–
dringing ziekteverzuim en een wetsvoorstel tot Wijziging van de organi–
satiewet sociale zekerheid nog steeds op zich laten wachten. Wanneer is
de indiening van deze wetsvoorstellen voorzien?

Het RPF-fractielid informeerde eveneens wanneer het wetsvoorstel
Terugdringing Ziekteverzuim aan de Kamer wordt gepresenteerd. Hoe
komt het dat dit wetsvoorstel nog altijd niet aan parlementaire behan–
deling toe is, terwijl het advies van de SVr al op 19 maart jl. is vastge–
steld?

1.2.2 Het wetsvoorstel nieuwe Organisatiewet sociale verzekeringen

Naar de mening van de leden van de CDA-fractie dient de eerder
genoemde trilogie van wetgeving nog aangevuld te worden met
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wetgeving, die het mogelijk maakt de uitvoering van de sociale zeker–
heidsregelingen effectiever te doen zijn. Zij drongen dan ook aan op
spoed met de indiening van een wetsvoorstel tot herziening van de
Organisatiewet Sociale Verzekering (OSV). De tot deze fractie behorende
leden wezen erop dat met name de wettelijke basis voor de integrale
gevalsbehandeling inhoud gegeven dient te worden.

Met enige verbazing stelden de leden van de PvdA-fractie vast dat de
regering in de memorie van toelichting zonder meer terugverwijst naar
de brief van 1 juni 1992 over de sociaal-medische begeleiding. Het moet
de regering toch zijn opgevallen dat de Kamer zich bijzonder kritisch over
deze voorstellen heeft uitgelaten. Met name het gevaar dat de gevalsbe–
handeling wederom opgeknipt en over verschillende verantwoordelijken
gespreid zal worden bracht de Kamer ertoe de visie van de regering niet
voetstoots te aanvaarden. De aan het woord zijnde leden gingen er wel
van uit dat de regering bij het wetsvoorstel TZ ernstig rekening zal
houden met de gevoelens die over de sociaal-medische begeleiding in de
Kamer leven.

Ten aanzien van de OSV meenden de leden van de VVD-fractie dat de
regering voornemens was om al begin dit jaar te komen met een
wetsvoorstel OSV. Wat zijn de redenen dat het tot op dit moment niet
heeft geleid tot indiening bij de Tweede Kamer? Of moest, zo vroegen
deze leden zich af, met een regeringsontwerp worden gewacht tot de
bevindingen van de parlementarie enquêtecommissie beschikbaar
waren? De leden van de VVD-fractie stelden vast dat de regering bij de
wetsvoorstellen TZ en de wijziging van de ARBO-wet nader in zou gaan
op het vraagstuk van de sociaal-medische begeleiding. De leden van de
VVD-fractie vroegen de regering om ook al in de memorie van antwoord
bij dit wetsvoorstel nader in te gaan op deze problematiek. Het was deze
leden opgevallen dat er enig licht zat tussen de brief van de regering van
1 juni 1992 inzake de sociaal-medische begeleiding en het kabinets–
standpunt met betrekking tot het door de federatie van bedrijfsvereni–
gingen ontwikkelde synthesemodel.

De leden van de fractie van D66 wilden graag weten hoe zaken als
intercollegiale en interprofessionele toetsing bij arbeidsongeschiktheids–
beoordeling, de «second opinion» en het beoordelings– en arbeidsbemid–
delingstraject bij arbeidsongeschiktheid, waarover nog voorstellen
moeten worden ingediend, een rol kunnen spelen bij bijvoorbeeld een
gewijzigd arbeidsongeschiktheidscriterium en periodieke herkeuringen
als de TBA, mirabile dictu, per 1 januari 1993 van kracht zou worden?
Diezelfde vraag laat zich overigens stellen bij een andere ingangsdatum
van de volumekant van de TBA. De genoemde zaken worden immers
naar alle waarschijnlijkheid later dan de TBA en pas in het kader van de
OSV behandeld?

Het kabinetsstandpunt inzake sociaal-medische begeleiding van 1 juni
1992, zal zijn uitwerking vinden in de memorie van toelichting bij de
wetsvoorstellen TZ en wijziging Arbowet. Hoewel zij dit standpunt als
redelijk beoordeelden en het in relatie tot de motie-Beijlen-Geerts wilden
zien, kwam het hen voor en zij hadden daar ook recentelijk schriftelijke
vragen (15 oktober 1992) over gesteld, dat de praktijk zich thans contrair
aan het kabinetsstandpunt ontwikkelt.

Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid in een vroeg stadium is
dermate essentieel voor de ontwikkeling van het arbeidsongeschiktheids–
volume dat duidelijkheid in de uitvoering en de onderscheiden verant–
woordelijkheden daarbij eveneens van groot belang is. Graag een reactie
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opdat de aan het woord zijnde leden hun geloof in het nut van een
krachtig volumebeleid zouden kunnen behouden.

1.3 Samenhang met aanvullende verzekeringen

Met het nu voorliggende wetsvoorstel wil de regering ook bewerkstel–
ligen, dat het individu een grotere mate van eigen verantwoordelijkheid
zal dragen als het gaat om de eigen sociale positie, zo constateerden de
leden van de CDA-fractie. In feite is hier de vraag aan de orde tot hoever
de verantwoordelijkheid van de staat reikt, als het gaat om sociale
zekerheid; daaraan complementair is de vraag waar de individuele
verantwoordelijkheid begint. Door een grotere verantwoordelijkheid bij
de sociale partners en of het individu te leggen, zal de vraag naar parti–
culier (bij)verzekeren toenemen. Blijkens publicaties zijn de particuliere
verzekeraars zich reeds aan het voorbereiden op het «gat», dat in de
sociale verzekeringsmarkt zal ontstaan.

Uit de berichten, die daarover tot nu toe zijn verschenen blijkt, dat de
particuliere verzekeraars zich met name concentreren op collectieve
contracten. De leden van de CDA-fractie wilden van de regering een
reactie op deze ontwikkelingen inzake het particulier (bij)verzekeren.

In dit verband wilden deze leden weten hoe zij de positie van
chronische patiënten ziet.

De leden van de PvdA-fractie meenden dat de kwestie van de
vrijwillige aanvullende verzekering nadere aandacht verdient. Het is de
opvatting van deze leden dat een breed toegankelijke vrijwillige aanvul–
lende verzekering tegen arbeidsongeschiktheid mogelijk en gewenst is.
Deze opvatting vloeit voort uit de visie van deze leden, dat de invoering
van een opbouwsysteem in de WAO ten principale een middel is om te
komen tot een «andere verantwoordelijkheidsverdeling» tussen parti–
culier en collectief, met de daaruit voortkomende sterkere kostenprikkels,
en niet een weg tot verlaging van de feitelijke uitkeringsniveaus zonder
meer. Deze leden geloofden namelijk niet in een sterke directe
samenhang tussen het uitkeringsniveau en de toestroom tot de WAO.
Ter illustratie verzochten zij de regering een schematisch overzicht te
verstrekken waarin enerzijds voor ieder jaar van 1978t/m 1991 is aange–
geven wat de netto WAO-uitkering is als percentage van het laatstver–
diende loon voor een modale werknemer, indien die werknemer arbeids–
ongeschikt is geworden op 01.01.1978 (oud geval), respectievelijk op
01.01 van het betreffende jaar (nieuw geval), anderzijds voor de
bedoelde jaren de toestroom naar de WAO is aangegeven. De interesse
in deze cijfers kwam bij de leden van de PvdA-fractie vooral voort uit
grote twijfel of er in het verleden wel enige feitelijke correlatie is geweest
tussen de systematische verlaging van het netto-uitkeringsniveau en de
toestroom naar de WAO.

Op grond hiervan meenden deze leden dan ook dat de principiële
argumentatie voor de invoering van een opbouwsysteem niet ligt in de
wens de feitelijke uitkeringen te verlagen om daarmee potentiële
WAO-ers «af te schrikken». Zij zagen voor het tegengaan van oneigenlijk
gebruik meer in de voorgestelde verscherping van het keuringsregime,
een verruimd begrip passende arbeid, de herkeuringen en de tijdelijke
toekenning van de uitkering, en steunden deze voorstellen van de
regering dan ook van harte. Echter wel een valide reden om te komen tot
een opbouwsysteem is, naar het inzicht van deze leden, de mogelijkheid
de particuliere (niet-publieke) verantwoordelijkheid voor de arbeidsonge–
schiktheidsverzekering meer inhoud te geven en daarmede een sterkere
kostenprikkel in het systeem te bouwen.
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Deze rechtvaardiging wordt wel aangeduid als de «andere verantwoor–
delijkheidsverdeling» en heeft sterke wortels in zowel het
sociaal-democratisch als het christen-democratisch denken over sociale
zekerheid. Zij sluit hier aan bij het inzicht dat de huidige vorm van de
WAO, waarin een aanvaardbare dekking tegen loonderving wordt
gegeven tegen een volstrekt uniforme premie, te weinig stimulansen
biedt aan betrokkenen om het gebruik te beperken. Bedrijven en bedrijfs–
takken met zeer uiteenlopende invalideringsrisico's worden in de WAO
benaderd met een exact gelijke premie. Dit is enerzijds zeer wel verde–
digbaar uit een oogpunt van solidariteit. Het is goed dat bedrijven en
werknemers deels elkanders lasten dragen en ongelijk verdeelde risico's
collectief gedekt kunnen worden. De ontwikkeling van het aantal arbeids–
ongeschikten heeft echter anderzijds de vraag doen rijzen of dit collectief
niet teveel is gebruikt als aflaat voor onverantwoordelijk gedrag. In dit
licht verdient het, naar het oordeel van de leden der PvdA-fractie, aanbe–
veling de WAO in zekere mate te «decollectiviseren», meer ruimte te
creëren voor particuliere verzekeringsvormen, die naar vorm en premie
gedifferentieerd zullen zijn. In deze differentiatie van het verzekerde
risico en van de premie ligt een stimulans om zuiniger met het gebruik
van de verzekering om te gaan. Het vasthouden van een collectieve
bovenminimale dekking in de WAO als basis van het verzekerings–
systeem garandeert daarbij de noodzakelijke solidariteit.

Vanuit deze opvatting konden de leden van de PvdA-fractie instemmen
met het door de regering voorgestelde opbouwsysteem in de WAO voor
nieuwe uitkeringen. Logischerwijs koppelden zij daar onmiddellijk de
vraag aan welke voorzieningen moeten worden getroffen om de
betrokken werknemers maximale toegang tot de aanvullende verzekering
te verschaffen. Het feit dat het hier gaat om een particuliere en vrijwillige
activiteit, die niet onder de collectieve risicodekking valt, betekent
immers op zich niet dat de wetgever zich volledig afzijdig moet houden.
Deze leden achten het wenselijk dat de wetgever zich de vraag stelt of
de toegankelijkheid van de aanvullende ao-verzekering afdoende gewaar–
borgd is. Gebeurt dit niet dan dreigt naar hun oordeel het gevaar dat
belangrijke groepen werknemers buiten deze verzekering vallen, en
uitsluitend voor de verlaagde WAO-uitkering verzekerd zijn. Dit is niet de
bedoeling van de wetgever, noch is het in het belang van een fatsoenlijk
volumebeleid in de WAO. De aan het woord zijnde leden vroegen de
regering dan ook aan te geven welke mogelijkheden openstaan om, met
behoud van de keuzevrijheid bij werkgevers en werknemers, een zo
toegankelijk mogelijk systeem van aanvullende verzekering te ontwik–
kelen. Zij stelden voor daarbij de volgende uitgangspunten te hanteren:

- deelname in de aanvullende verzekering wordt niet door de
wetgever opgelegd, maar staat collectiviteiten en individuen vrij;

- de premie en het pakket van de aanvullende verzekering zijn gedif–
ferentieerd; deze diferentiatie neemt echter niet een zodanige vorm aan
dat hiervan een mobiliteitsremmend effect uitgaat;

- iedere werknemer heeft in beginsel langs collectieve bedrijfs– of
bedrijfstakgewijze weg, dan wel individueel toegang tot de aanvullende
verzekering.

Vanuit deze uitgangspunten stelden de leden van de PvdA-fractie vast
dat de toegang tot de aanvullende verzekering niet geheel aan de vrije
markt kan worden overgelaten. De particuliere verzekeraars hebben laten
weten dat zij weliswaar bereid zijn om bij de verzekering van grotere
collectiviteiten de risicoselectie te beperken, maar zij behouden zich wel
het recht voor bedrijfstakken, bedrijven en individuen te weigeren op
grond van een verhoogd risico. Hierdoor is naar het oordeel van deze
leden de kans aanwezig dat er «witte vlekken» ontstaan in de aanvul–
lende verzekering, bijvoorbeeld bij chronisch zieken of beroepen met een
verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico. Zij vroegen de regering of het
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denkbaar is hiervoor een voorziening te treffen in de vorm van een
acceptatieplicht zoals die in de ziektekostensfeer wel wordt gehanteerd.

Ook gingen de gedachten van deze leden uit naar een grotere betrok–
kenheid van de (collectiviteit van) bedrijfsverenigingen bij de aanvullende
verzekering. Deze bezitten immers de omvang en de dekking die nodig
zijn om tot een verevening van goede en slechte risico's te komen.
Bovendien kan een aanvullende verzekering bij de bedrijfsvereniging(en)
de basis zijn voor een zodanige stroomlijning dat de werknemer niet
tezeer gehinderd wordt wanneer hij van baan wenst te veranderen (zoals
momenteel de differentiatie van pensioenrechten een rem op de
mobiliteit kan zijn). Het leek deze leden mogelijk de bedrijfsverenigingen
een acceptatieplicht op te leggen voor de aanvullende verzekering.
Daarmede zou een vrijwel volledige toegankelijkheid van deze verze–
kering voor de werknemers zijn gewaarborgd. Een dergelijke acceptatie–
plicht voor bedrijfsverenigingen kan echter alleen worden geëffectueerd
wanneer zij ook voldoende toegang hebben tot de markt van «goede
risico's», anders ontstaat een marktverdeling waarbij de particuliere
verzekeraars het meer winstgevende deel voor hun rekening nemen en
de bedrijfsverenigingen voornamelijk de slechte risico's mogen afdekken.
Hierdoor ontstaat op den duur een proces van uitdrijving van de slechte
risico's dat, wanneer het chronisch zieken of werknemers met onvermij–
delijk belastende arbeidsomstandigheden betreft, onwenselijk moet
worden geacht. Voorts stelden deze leden in dit verband nog de vraag of
de gewenste toegankelijkheid kan worden bereikt door in de WAO de
mogelijkheid van een vrijwillige aanvullende verzekering te openen voor
werknemers en bedrijven.

Meer in het algemeen riep deze discussie bij de leden van de
PvdA-fractie de vraag op of de invoering van het nieuwe
(opbouw)systeem in de WAO niet een wachtperiode vergt waarin het
bedrijfsleven de gelegenheid krijgt de aanvullende verzekering te reali–
seren. Zonder wachtperiode vallen hele categorieën werknemers tussen
de wal en het schip, omdat zij ziek of arbeidsongeschikt raken voordat bij
CAO of anderszins een aanvullende voorziening kan worden getroffen.
Dit leek deze leden onwenselijk. Zij gaven de regering daarom in
overweging bij invoering van het nieuwe systeem een wachtperiode aan
te houden van minimaal één jaar. Deze periode valt samen met de
wachttijd in de ZW, zodat hiermede tegelijkertijd de problematiek van de
ZW-ers is opgelost, waarop zij overigens nog zouden terugkomen. Ook
overigens lijkt één jaar lang genoeg om CAO-partijen en werkgevers de
gelegenheid te geven de aanvullende verzekering adequaat te regelen.

Op hoofdlijnen het wetsvoorstel beoordelende kwamen de leden van
de VVD-fractie tot de conclusie dat zij grosso modo konden instemmen
met de wijzigingen met betrekking tot het arbeidsongeschiktheids–
criterium, maar hadden deze leden de grootst mogelijke moeite met de
voorgestelde leeftijdsdiscriminatie van WAO-ers. De best mogelijke
aanpassing van het WAO-uitkeringsregime kwam neer op een maatregel
die de onechte WAO-ers niet langer recht geeft op een WAO-uitkering
en de echte WAO-ers tot de pensioendatum in het genot stelt van een
goede WAO-uitkering. De leden van de VVD-fractie waren ervan
overtuigd dat de groep mensen, die terecht aanspraak maakten op een
WAO-uitkering, zowel voorkomen in de groep boven 50-jarigen als in de
groep beneden 50-jarigen. Deze leden zagen geen enkele aanleiding om
mensen, die terecht een beroep doen op de WAO beneden de 50 jaar
hun uitkering af te nemen, terwijl WAO-ers van 50 jaar of ouder die ten
onrechte in de WAO zaten, niet geconfronteerd zouden worden met een
aanpassing van hun uitkering. De leden van de VVD-fractie achten een
dergelijke merkwaardige scheiding niet verdedigbaar. Deze leden waren
van mening dat het beter ware een onderscheid aan te brengen tussen
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de oude en de nieuwe gevallen in de WAO. Zij waren van mening dat
langs die lijn ook beter kon worden gekomen tot een andere verdeling
van verantwoordelijkheden tussen de overheid aan de ene kant en
sociale partners en individuele verzekerden aan de andere kant. Het
voordeel van een dergelijk onderscheid tussen oude en nieuwe gevallen
is, zo stelden deze leden vast, bovendien dat de huidige onomkeerbare
WAO-ers gevrijwaard zouden blijven van een aantasting van hun uitke–
ringsrechten. Het zou bovendien een basisstelsel in de WAO makkelijker
binnen handbereik brengen. Een basisstelsel waarbij de discussie voor
wat betreft de overheidsinvloed zich zou moeten beperken tot de vragen
hoe hoog de basisuitkering zou behoren te zijn en hoe zou moeten
worden omgesprongen met de verantwoordelijkheid van de overheid
voor die mensen, waarvoor geen mogelijkheid bestond om zichzelf op
een particuliere markt aanvullend te verzekeren. Een dergelijke aanpak
had de voorkeur van de leden van de VVD-fractie gehad. Dan had het
merkwaardige onderscheid tussen boven en beneden 50-jarigen
achterwege kunnen blijven, waren de bestaande gevallen in de WAO
gevrijwaard van een aantasting van hun uitkeringsrechten; bovendien zou
via de invalshoek van het basisstelsel voor de nieuwe gevallen, zie de
berekeningen van het Centraal Planbureau, een betere bijdrage zijn
geleverd aan de noodzakelijke volumeontwikkeling. De leden van de
VVD-fractie vroegen de regering nadrukkelijk in te gaan op de voor– en
nadelen van een basisstelsel. In dat kader vroegen de leden van de
VVD-fractie ook naar het kabinetsstandpunt over het rapport van de
Nederlandse Vereniging van Ongevallen– en Ziekteverzekeraars (NVOZ):
«Op weg naar een verzekerde toekomst; het WAO-gat gerepareerd»
(maart 1992).

Een algemene beschouwing over de mogelijkheden tot particuliere dan
wel collectieve verzekering tegen de inkomensterugval die de voorstellen
voor de nieuwe gevallen van jongere leeftijd met zich meebrengen
hadden de leden van de D66-fractie node gemist.

Een reactie op de NVOZ-nota zouden deze leden dan ook zeer op prijs
stellen. Nu nog gezonde werknemers zullen immers, doordat eventuee!
nieuwe ingrijpende maatregelen hun schaduw vooruitwerpen, wellicht
zelf iets willen regelen.

Alvorens tot prijsmaatregelen kan worden besloten moet zekerheid
bestaan over een algemeen toegankelijk, rechtvaardig en betaalbaar
aanvullend verzekeringssysteem waarvoor de overheid zich mede verant–
woordelijk moet voelen.

Welk effect zal een forse neerwaartse bijstelling van het uitkerings–
niveau hebben indien over de gehele linie een semi-collectief bovenwet–
telijk traject wordt bijverzekerd, zo vroegen de leden van de GPV-fractie.
Blijven de arbeidsongeschiktheidsregelingen dan niet nóg zo veel beter
dan de werkloosheidsregelingen dat de onbedoelde uitstoot naar
arbeidsongeschiktheidsregelingen onverminderd door zal gaan? Is de
regering van oordeel dat het bovenwettelijk bijverzekeren overheidson–
dersteuning verdient, bijvoorbeeld in een wettelijke acceptatieplicht voor
verzekeraars? Of is de regering van oordeel dat opnieuw onderhandeld
zou moeten worden tussen de CAO-partners over reeds bestaande
bovenwettelijke aanspraken en is zij van plan met een zogenaamde
paraplubepaling te komen?

De leden van de GPV-fractie meenden dat particulier bijverzekeren van
een bovenwettelijk traject macro-economisch tot minder schadelijke
effecten zou hoeven te leiden. Maar welke mogelijkheden hebben
werknemers die thans nog niet in de WAO zitten maar die daar binnen
afzienbare tijd naar verwachting wel in terecht zullen komen om zich
alsnog aanvullend particulier bij te verzekeren? Deze leden gingen ervan
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uit dat er wel een modus gevonden zou kunnen worden de bestaande
WAO-gevallen te ontzien, zodat voor hen particuliere bijverzekering niet
aan de orde is. Gezonde werknemers hebben nog de mogelijkheid zich
bij te verzekeren, maar (langdurig) zieke werknemers dreigen tussen de
wal en het schip te raken. Onderkent de regering dit gevaar en is zij
bereid voor deze groep een overgangsregeïing te treffen?

1.4 Volume-ontwikkeling

Het volume van de AAW/WAO beweegt zihc volgens de regering nog
steeds duidelijk boven de kabinetsdoelstelling van het terugdringen tot
758 000 uitkeringsjaren. De leden van de CDA-fractie vroegen de
regering aan te geven, welke systematiek de SVr gebruikt bij het bepalen
van de omvang van het volume in de WAO. Bovendien wilden deze leden
weten hoe beide systemen tot elkaar te herleiden zijn. Naar aanleiding
van de geformuleerde doelstelling van het kabinet merkten de aan het
woord zijnde leden op, dat ook na het bereiken van de voor deze
kabinetsperiode geformuleerde doelstelling het beleid erop gericht dient
te blijven het aantal arbeidsongeschikten verder terug te dringen. Met
andere woorden, ook na het bereiken van de doelstelling zal het volume–
beleid inhoud dienen te blijven krijgen. Deze leden vroegen hoe de wens
van de regering tot een grotere arbeidsparticipatie zich verhoudt tot de
geformuleerde doelstelling van 758 000 uitkeringsjaren. Is dit niet een
betrekkelijk willekeurig aantal en mede in het licht van de in de Sociale
Nota 1993 geformuleerde doelstelling van arbeidsparticipatie nog altijd
veel te hoog?

Hoe zou in de visie van de regering het eerder vermelde aantal te zijner
tijd verder kunnen worden teruggebracht?

Deze leden wezen er verder op, dat er in de cijferopstelling van de
regering een besparingsverlies zal optreden, indien de wetsvoorstellen
TBA en TZ niet op 1 januari 1993 in werking treden. Hoe denkt zij dit
verlies op te vangen?

Op grond van de nu bekende gegevens stelden de leden van de
PvdA-fractie vast dat de regering de volumeramingen voor AAW/WAO in
zeer betekenende mate neerwaarts heeft bijgesteld. Zij vergeleken
daartoe de volgende cijferreeksen:

Volume AAW/WAO x 1000 uitkeringsjaren

1991 1992 1993 1994 1995

Raming" als basis voor
kabinetsbesluit (juni 91) 807 833 859 885
Raming" naar huidige inzichten
(sept92) 801 809 817 820 821

" Bron: Nota Sociale Zekerheid 1992, p 33/34
"" Bron: Sociale Nota 1993, p. 49

Het was deze leden opgevallen dat de regering buitengewoon summier
is bij de verklaring van deze ingrijpende verbetering van het beeld; de
aankondiging van de wetsvoorstellen wordt genoemd als «voor een deel
verantwoordelijk». Deze leden merkten op dat dit «announcement-effect»
slechts betrekking kan hebben op een minderheid van de mensen die
worden afgekeurd, namelijk degenen beneden de 50 jaar; voor de
overigen is immers geen verslechtering voorzien, ook al zijn zij nog niet
in de WAO. Per saldo meenden de leden van de PvdA-fractie daarom dat
de aankondiging van de wetsvoorstellen hooguit een klein deel van de
geconstateerde verbetering in de volumetrend kan verklaren. Zij
meenden dat structurele factoren zoals de doorwerking van de stelsel–
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herziening van 1987 (meer partieel arbeidsongeschikten), de terugloop
van het ziekteverzuim, de aanpak van preventie binnen de arbeidsorgani–
saties, de verbeterde werkwijze van de uitvoeringsorganisatie (geïnte–
greerde gevalsbehandeling, keuringspraktijk) en de werking van het
verscherpte ontslagverbod in samenhang met de omkering van de
bewijslast inzake de beschikbaarheid van passend werk, debet zijn aan
deze gunstige ontwikkeling. In het licht van deze analyse toonden deze
leden zich zeer geïnteresseerd in een beredeneerde prognose van de
trendmatige volume-ontwikkeling in de periode tot eind 1995. Zij
verzochten de regering de Sociale Verzekeringsraad, welke als onafhan–
kelijke instantie het meest actuele inzicht heeft in de onderliggende
ontwikkeling bij verschillende uitvoeringsorganen, te vragen een derge–
lijke progoose te verschaffen.

In samenhang met dit verzoek zouden de leden van de PvdA-fractie
ook graag nader geïnformeerd willen worden over de aard van de
volume-ontwikkeling op dit moment. Zij waren ernstig in verwarring
gebracht door het feit dat het ministerie van SZW een andere maatstaf
hanteert voor het volume dan de SVr. Zij begrepen dat de maatstaf van
«herleide volledig arbeidsongeschikten» door o.a. nabetalingen en
verschillende meetmomenten een ander totaal laat zien dan de maatstaf
van de «volle uitkeringsjaren»(«heva's»). Graag zagen zij de verschillen
nog eens systematisch opgesomd. Hun vraag toespitsend op het jaar
1992 zagen deze leden iets onbegrijpelijks: hoewel de stand van volume
maand na maand ongeveer stabiliseert tussen 793 000 en 795 000
heva's, loopt de meting van het ministerie langzaam maar zeker op van
801 000 naar 805 000 en verder naar 809 000 uitkeringsjaren. Zowel het
verschil in ontwikkeling (stabilisatie versus stijging) als het toenemende
absolute verschil tussen beide metingen, vergt naar het oordeel van deze
leden een nadere verklaring. In dit verband vroegen zij ook een
toelichting op de berichten die onlangs in de pers verschenen betref–
fende een mogelijke dubbeltelling van arbeidsongeschikten bij het GAK
in de orde van 11 000 heva's in de jaren sinds 1990. Indien deze
berichten juist zijn zagen deze leden graag een gecorrigeerde volume–
ontwikkeling in heva's gepresenteerd vanaf ultimo 1989.

In samenhang met deze vragen over de omvang van de arbeidsonge–
schiktheid als geheel vroegen de leden van de PvdA-fractie tevens:

a. een uitsplitsing van de volume-ontwikkeling in herleide volle
arbeidsongeschikten naar vroeggehandicapten (demografisch),
werknemers bedrijfsleven, werknemers overheidssector en zelfstandigen;

b. een uitsplitsing van de volume-ontwikkeling in heva's naar bedrijfs–
sectoren.

Deze leden achtten een meer verfijnd inzicht noodzakelijk omdat het
hun voorkwam dat onder de globale volume-cijfers zeer uiteenlopende
ontwikkelingen schuilgaan. Om de noodzaak en effectiviteit van verschil–
lende voorgestelde maatregelen verantwoord te kunnen wegen meenden
zij dat meer inzicht in de onderliggende ontwikkelingen onontbeerlijk is.
Het stelde hen enigszins teleur dat de regering deze analyse niet zelf
reeds heeft gegeven.

Daarnaast trof het de leden van de PvdA-fractie als enigszins
ongebruikelijk dat de volumeproblematiek AAW/WAO wordt gemeten
naar statisch-absolute maatstaven. Arbeidsongeschiktheid is immers een
relatief gegeven, waarvan de omvang niet los kan worden gezien van de
beroepsbevolking, en de financiële last niet los van het Nationaal
Inkomen of de loonsom. En hoezeer ook deze leden de huidige omvang
van de arbeidsongeschiktheid maatschappelijk onaanvaardbaar vinden,
zij meenden niettemin dat voor een goed inzicht in de problematiek
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tevens de relatieve betekenis helder in kaart moet worden gebracht. Zij
vroegen daarom een overzicht van:

c. de ontwikkeling van het aandeel arbeidsongeschiktheid in de
beroepsbevolking van 1987 t/m 1995 op basis van de nu bekende cijfers
en meest recente ramingen (arbeidsongeschiktheid en beroepsbevolking
beide niet gecorrigeerd voor de deeltijdfactor, dus in uitkeringsjaren
resp. in personen);

d. de ontwikkeling van het beslag van de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen op het Nationaal Inkomen, respectievelijk Bruto Binnenlands
Produkt in de perïode 1987 t/m 1995.

Bij ontstentenis van de gevraagde gegevens baseerden deze leden zich
echter voorlopig op de absolute ramingen die de regering in de zomer
van 1991 en recentelijk in de Sociale Nota 1993 heeft verstrekt. Zij
hadden daarin, als gezegd, een belangrijke verbetering vastgesteld. Deze
verbetering kan, gezien de doorslaggevende rol die de oorspronkelijke
volumeraming heeft gespeeld bij de totstandkoming van zowel het
SER-advies als de kabinetsbesluiten, niet zonder consequenties blijven.

De leden van de PvdA-fractie verwezen hierbij ook naar de opvattingen
van de Raad van State. De Raad kwalificeert de bevriezing van
bestaande uitkeringsrechten 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 voor het
sociale zekerheidsstelsel en voor de rijksbegroting». De conclusie van de
Raad dat de regering «heeft kunnen besluiten dat de hiervoor
omschreven zeer bijzondere omstandigheden aanwezig zijn» verwijst
vervolgens expliciet naar de zwaarte van de problematiek zoals zij is
gepresenteerd in de oorspronkelijke toelichting. Na vergelijking hiervan
met hetgeen nu voorligt stelden de leden van de PvdA-fractie vast dat de
regering momenteel een aanmerkelijk minder zware taxatie van de
volume-problematiek in de komende jaren voorlegt dan waarover de
Raad van State beschikte (zie ook de vergelijking van de oorspronkelijke
aan de Raad voorgelegde en actuele tekst van de memorie van
toelichting.

Dit maakt naar hun oordeel een hernieuwde toetsing van de bevriezing
aan de door de Raad van State genoemde criteria noodzakelijk. Kan de
regering, zo vroegen deze leden, op grond van de nu voorliggende
volume-ramingen in redelijkheid volhouden dat er sprake is van «zeer
bijzondere omstandigheden» en «maatschappelijk onaanvaardbare
gevolgen indien de bevriezing van bestaande uitkeringen achterwege zou
blijven»? De leden van de PvdA-fractie waren hiervan bij de huidige
inzichten zeker niet overtuigd. Een nadere afweging van de werkelijke
volume-ontwikkeling makend zoals zij vorig jaar herhaaldelijk hadden
aangekondigd, kwamen zij tot de voorlopige conclusie dat de bevriezing
van bestaande uitkeringen niet langer noodzakelijk is om de gestelde
volume– en financiële doeleinden te realiseren.

De leden van de fractie van D66 vroegen zich af of de regering
achteraf gezien nog steeds «gelukkig» is met de wijze waarop het
volume gemeten en geraamd wordt. Nog afgezien van het feit dat tellen
in personen, of uitkeringsjaren of uitkeringsjaren herleid tot volledig
arbeidsongeschiktheid («heva's») tot verwarring aanleiding kan geven,
ontbreekt op dit moment elke relatie met de beroepsbevolking als
zodanig. Een einddoel in absolute uitkeringsjaren (758000) komt immers
moeilijker in zicht als de beroepsbevolking toeneemt dan als het
omgekeerde het geval is. Bij een groeiende beroepsbevolking, waar de
regering toch ook naar streeft, zullen in absolute aantallen meer mensen
ziek of arbeidsongeschikt zijn dan bij een stationaire beroepsbevolking.

Kan de regering eens aangeven hoe het aantal arbeidsongeschikten
(herleid tot volledig arbeidsongeschikten) uitgedrukt in een percentage
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van de beroepsbevolking zich heeft ontwikkeld sinds 1980? En hoe de
ontwikkeling is geweest van de kosten van arbeidsongeschikten ten
opzichte van het NNI?

Zij wilden een aantal opmerkingen maken over de ontwikkeling van het
arbeidsongeschiktheidsvolume, omdat de in dit wetsvoorstel neergelegde
ingrijpende maatregelen gebaseerd zijn op ramingen die naar hun wijze
van zien in gunstige zin door de werkelijkheid zijn achterhaald. Hoewel
de aan het woord zijnde leden geen verdere verwarring wilden stichten in
de discussie over de volumecijfers en dus, waar de regering met uitke–
ringsjaren werkt, zich daarbij zullen aansluiten, moest het hun wel van
het hart dat het volume gemeten in heva's een beter inzicht geeft. Zij
verwezen voor deze opvatting naar het blad Surplus van de SVr van
september 1992 waarin Nool een steekhoudende redenering geeft.
Graag een commentaar op die opvatting, met daaraan toegevoegd de
vraag waarom de regering aan de meting in uitkeringsjaren vasthoudt.

De Financiële nota Sociale Zekerheid 1992 raamt bij ongewijzigd
beleid, op basis van ramingen van eind 1990, voor eind 1992 796 000,
voor eind 1993 811 000, en voor eind 1994 828 000 uitkeringsjaren. De
raming die werd vermeld in de brief van 19 juni 1991 aan de SER, gaat,
eveneens bij ongewijzigd beleid, uit van 833 000 uitkeringsjaren in 1992,
859 000 in 1993 en 885 000 in 1994.

Dezelfde nota raamt, inclusief de beleidsvoornemens in september
1991, voor ultimo 1992 822 000 uitkeringsjaren, voor ultimo
1993 819000 en voor ultimo 1994825000.

Die beleidsvoornemens betreffen dan zowel de TAV, de TZ als de TBA
en de cijfers die daar rekening mee houden liggen dus beduidend onder
de alarmerende raming van juni 1991 waarop de SER zich moest
baseren.

De ramingen van september 1992 laten voor ultimo 1992 809 000
uitkeringsjaren zien, voor ultimo 1993 817 000 en voor ultimo
1994 820 000. Ook deze zijn inclusief beleidsvoornemens.

Naast de ramingen zijn echter de feitelijke ontwikkelingen uiterst
relevant.

Tegenover de raming van september 1991 voor ultimo 1991 van
807 000 uitkeringsjaren staan feitelijk 801 000 uitkeringsjaren, ultimo
1991, op het moment dat er nog geen nieuw beleid van kracht was. Op
grond van de feitelijke ontwikkelingen in de eerste helft van 1992 wordt
in de Sociale Nota voor 1993 voor ultimo 1992 een aantal uitkerings–
jaren geraamd van 809 000. In heva's is dit nog eens beduidend minder,
terwijl die meting de enige echt goede is volgens deze leden.

De aan het woord zijnde leden konden niet anders dan concluderen dat
dit aantal toch beduidend onder de alarmerende raming van juni 1991
ligt (833 000 voor ultimo 1992).

Belangrijker is echter nog dat het feitelijke aantal uitkeringsjaren reeds
aan het eind van 1991 lager lag (op 801 000) dan de door de regering in
de begroting van 1992 opgenomen doelstelling van een aantal uitke–
ringsjaren dat 60000 lager ligt dan in juni 1991 voorzien werd bij
ongewijzigd beleid. (Voorzien werd 885 000 uitkeringsjaren voor 1994,
60 000 minder zou dus 825 0000 zijn, terwijl feitelijk een aantal van
801 000 uitkeringsjaren gerealiseerd werd ultimo 1991).

De leden van de fractie van D66 wilden de regering nog eens vragen
te reageren op hun stelling dat ingrijpende prijsmaatregelen niet gelegiti–
meerd kunnen worden vanuit het feit dat de absolute doelstell ing niet
gehaald wordt. lets anders wordt het wellicht, en die lijn kan de regering
dus proberen vol te houden, als de doelstelling niet alleen het absolute
aantal uitkeringsjaren, maar ook de ombuiging van de trendmatige groei
betreft. Daarvoor zijn naar de mening van de aan het woord zijnde leden
de cijfers van de SVr over de in– en uitstroom relevant. In de eerste helft
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van 1991 bedroeg het aantal nieuwe uitkeringen 59 500; in de tweede
helft van 1991 bedroeg dat aantal 56 400 en in de eerste helft van 1992
53 000. Dat is dus een forse afname van het aantal nieuwe uitkeringen.
Het aantal beëindigde uitkeringen waarmee de uitstroom wordt aange–
geven steeg in dezelfde periode van 43 500 via 43 700 naar 46 000. Als
nog vóór de volumemaatregelen van de TAV, laat staan van de TBA van
kracht zijn, al aantoonbaar is dat per saldo de groei van het aantal
WAO-uitkeringen is afgenomen moet dat bij het van kracht worden van
nieuwe, en het effectief worden van reeds ingevoerde, volumemaatre–
gelen zeker het geval zijn. Daarbij is dan uitgegaan van uitkeringsjaren.
Omrekening tot volledig arbeidsongeschikten laat dan zien dat de groei
van het volume in de eerste helft van 1991 uitkwam op 11 300, in de
tweede helft van 1991 op 7 500 en in de eerste helft van 1992 nog
slechts 2000 bedroeg. Zowel bij de manier van rekenen van de regering,
maar zeker bij het rekenen in «heva's» is dus sprake van een afnemende
groei, nog zonder het totale effect van volumemaatregelen en nog
zonder de effecten die de TZ-maatregelen beogen.

De leden van de fractie van D66 wilden dan ook beklemtonen dat op
de regering een nieuwe bewijslast rust om de voorgestelde prijsmaatre–
gelen te verdedigen en aan te geven dat de reeds getroffen en nog
voorgestelde volumemaatregelen onvoldoende zullen zijn om de nog
steeds, zij het afgezwakte groei, te kunnen ombuigen tot een echte
daling. Overigens blijft daarmee relevant hoe de ontwikkeling van de
beroepsbevolking is geweest in de hierboven beschreven periode waarin
de groei reeds terugliep.

Na deze opmerkingen, waaruit blijkt dat de vraag van de noodzaak van
prijsmaatregelen op dit moment ontkennend wordt beantwoord door de
leden van de fractie van D66, wilden zij kort ingaan op de voorstellen van
de regering met betrekking tot hoogte en duur. Zij wilden daarbij de
volgende gedachtengang voorleggen over het moment waarop de prijs–
maatregelen eventueel van kracht zouden kunnen worden. Zij konden
zich voorstellen dat een nader te bepalen kwantitatief ijkpunt zou worden
overeengekomen dat op een nader te bepalen moment als norm zou
gaan fungeren voor de beslissing al of niet in te grijpen in de hoogte en
duur van de uitkeringen van nieuwe gevallen.

Zij dachten bij een nieuw ijkpunt niet aan een absoluut getal in uitke–
ringsjaren maar aan een verhoudingsgetal waarin het aantal uitkeringsge–
rechtigden, herleid tot volledig arbeidsongeschikten, wordt uitgedrukt in
een percentage van de beroepsbevolking. Denkbaar is dat dit verhou–
dingscijfer wordt aangevuld met het percentage dat resulteert als de
uitgaven ten behoeve van het aantal heva's worden uitgedrukt in het
aandeel in het NNI. Als voor het jaar 1989 (dat de regering qua absoluut
aantal arbeidsongeschikten in uitkeringsjaren als basisjaar neemt)
dezelfde berekeningen worden gemaakt, kan worden afgesproken dat
eind 1994 of halverwege 1995 het niveau van 1989, uitgedrukt in een
nieuw ijkpunt, moet zijn bereikt (voor 1989 zou bijvoorbeeld het
percentage heva's t.o.v. de beroepsbevolking 9,8% belopen).

Langs deze, noodgedwongen vooralsnog globale, denklijn wilden deze
leden een ijkpunt ontwikkelen dat bijvoorbeeld voor het eerst op 31
december 1994 of 30 juni 1995 zou kunnen worden getoetst.

In concreto zou het thans kiezen van een ijkpunt betekenen dat de
onderdelen van het wetsvoorstel die betrekking hebben op de prijsmaat–
regelen niet eerder dan 1 januari 1995 van kracht kunnen worden. Artikel
XXXII biedt daartoe overigens de ruimte.

Hoe beoordeelt de regering de bovenstaande redenering? Deelt zij de
mening dat op deze wijze maximale druk op het volumebeleid blijft
bestaan?
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Het lid van de RPF-fractie informeerde naar de stand van zaken met
betrekking tot de volume-ontwikkeling van de Ziektewet en AAW/WAO.
Hoe beoordeelt de regering de kwartaalpublikatie van de SVr «Ontwik–
keling Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid tweede kwartaal 1992»?
Oaaruit blijkt dat

a. het aantal nieuwe uitkeringen geleidelijk afneemt;
b. het aantal beëindigingen wegens herstel hoog blijft;
c. steeds meer mensen een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuit–

kering krijgen, en
d. het aantal volledige uitkeringen in absolute zin afneemt.
Kan hier naar het oordeel van de regering worden gesproken van een

trend? Zijn de in de Sociale Nota 1993 geraamde cijfers, gelet op deze
gegevens, niet te pessimistisch? Kan uit de kwartaalcijfers van de SVr
worden afgeleid dat nu al duidelijk resultaten zichtbaar zijn van de wet
TAV? In hoeverre worden daarnaast de afspraken, gemaakt in de
Tripartite Werkgroep Volumebeleid Arbeidsongeschiktheid en in het
Najaarsoverleg 1990, momenteel in concreet beleid omgezet door de
sociale partners? Is al sprake van een mentaliteitsverandering bij de
direct betrokkenen? Dit lid was van oordeel dat de door de regering
voorgestelde maatregelen in de wetten TAV, TBA en TZ kunnen bijdragen
tot deze mentaliteitsverandering. Uiteraard is niet goed te beoordelen in
hoeverre de aankondiging van de kabinetsvoornemens leiden tot
gedragsveranderingen. Het RPF-fractielid was evenwel van mening dat
verschillende maatregelen, waaronder enkele in het voorliggende
wetsvoorstel, voorbarig en onrechtvaardig zijn. Hij doelde daarbij met
name op de aantasting van reeds bestaande uitkeringen. Welke
meerwaarde heeft die aantasting in het kader van het terugdringen van
het arbeidsongeschiktheidsvolume? Het aan het woord zijnde lid meende
dat andere maatregelen, zoals de wet TAV, een aangepast arbeidsonge–
schiktheidscriterium en een streng (her-)keuringsbeleid het beoogde doel
(niveau 1989) mogelijk ook binnen afzienbare termijn binnen bereik
brengen. Op grond van welke overwegingen denkt de regering dat dit
niet het geval is?

Het lid van de RPF-fractie vroeg in dit verband nog in hoeverre sprake
is van een opwaartse volumevertekening. Klopt het dat werknemers met
een part-time dienstverband, die volledig arbeidsongeschikt worden, als
een volledig uitkeringsjaar worden geteld? Zo ja, waarom gebeurt dat en
om hoeveel gevallen gaat het?

2. Arbeidsparticipatie gedeeltelijk arbeidsongeschikten

2.1 Algemeen

Op bladzijde 12 van de memorie van toelichting geeft de regering een
interessante analyse van de werkgelegenheidsaspecten in relatie tot de
WAO. Het viel de leden van de CDA-fractie daarbij op, dat de regering
bij onverhoopt mislukken van de beleidsintenties inzake arbeidsmarktpar–
ticipatie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten nu reeds aangeeft, dat zij in
dat geval geen andere mogelijkheid heeft dan de quoteringsbepaling van
de WAGW in werking te doen treden. Naar aanleiding hiervan merkten
de aan het woord zijnde leden op, dat in het pakket van maatregelen van
eind augustus 1991 een zogenaamde verscherpte malusregeling was
opgenomen. Voor de leden van de CDA-fractie heeft daarbij voorop
gestaan, dat er niet sprake kan zijn van en een verscherpte malus en een
verplichte quoteringsbepaling in de WAGW Bovendien wilden deze
leden allereerst de evaluatie van de bonus/malus regeling 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 konden zich voorstellen, dat deze evaluatie zal plaatsvinden
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voordat de tweede tranche van de bonus/malus regeling zal worden
ingevoerd.

Deze leden merkten in dit verband voorts op, dat zij aarzelingen
hebben bij het inzetten van het instrument van de banenpools voor de
gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Dit instrument is bedoeld voor mensen
zonder perspectief op de arbeidsmarkt. Deze leden vroegen zich af of bij
voorbaat de gedeeltelijk arbeidsgeschikten tot deze categorie behoren.

Indien hiervan toch sprake is, ligt een relatie met de WSW meer voor
de hand, zo meenden deze leden. Gewezen kan worden op het gevaar
van verdringing, indien ook de gedeeltelijk arbeidsongeschikten van de
banenpoolregeling gebruik kunnen maken. Een en ander laat onverlet,
dat de arbeidsbemiddeling van gedeeltelijk arbeidsongeschikten geïnten–
siveerd dient te worden.

Met instemming hebben de leden van de PvdA-fractie geconstateerd
dat de regering met de SER van mening is dat het niet alleen financieel
maar ook - en naar hun mening misschien vooral - maatschappelijk
onaanvaardbaar is dat een zo groot aantal mensen wegens arbeidsonge–
schiktheid niet meer kan deelnemen aan het arbeidsproces. De noodzaak
van een breed volumebeleid wordt daarom, zoals gezegd, door deze
leden geheel onderschreven. De kans om arbeidsongeschikt te worden
is, aldus de regering, niet voor een ieder gelijk. Lager opgeleiden
verrichten vaak lichamelijk zwaarder werk dan hoger opgeleiden en
hebben daarom een grotere kans om arbeidsongeschikt te worden. De
regering verklaart hiermee waarom het gemiddeld opleidingsniveau van
WAO-toetreders aanzienlijk lager is dan dat van werkenden. Geldt dit ook
voor degenen die een beroep doen op de invaliditeitsregelingen van de
overheid, zo vroegen deze leden. Welke faktor moet verantwoordelijk
worden geacht voor het relatief hoge arbeidsongeschiktheidspercentage
in het onderwijs, waar immers geen sprake is van zwaar lichamelijk werk?
Verder vroegen deze leden of het juist is dat het huidige systeem van
beoordeling leidt tot een grotere kans op arbeidsongeschiktheid voor
hoger opgeleiden, omdat voor hen relatief minder vaak andere, verge–
lijkbare funkties bestaan.

In de gemeenschappelijke verklaring naar aanleiding van het Najaars–
overleg van 2 oktober 1990 zijn afspraken vastgelegd over intensivering
van de gevalsbehandeling, het invoeren en verbeteren van reïntegratie–
instrumenten en preventie (zie 22 228, nr. 3). In hoeverre, zo vroegen de
leden van de PvdA-fractie, zijn die afspraken inmiddels nagekomen?

Wanneer, zo stelt de regering, het voorgenomen beleid onvoldoende
succes zal hebben, «dan rest het kabinet geen andere mogelijkheid dan
de quoteringsbepaling van de WAGW in werking te doen treden». Zou,
zo vroegen deze leden, de regering hier niet specifieker moeten zijn.
Anders gezegd: bij welk aantal arbeidsongeschikten op welk moment zal
de regering geen quoteringsbepaling in werking doen treden? En bij welk
aantal op welk moment denkt de regering aan een percentage van resp.
3, 4, 5, 6 of 7? De leden stelden deze vraag, omdat zonder specificatie
naar hun mening de preventieve werking van een mogelijke effectuering
van de WAGW, die de regering immers verwacht, zich niet zal voordoen.

De regering vindt dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten als een priori–
taire doelgroep van de arbeidsvoorszieningsorganisatie dienen te worden
gezien. De leden van de PvdA-fractie hadden met instemming vastge–
steld dat het CBA, ondanks enkele meningsverschillen over o.a. de finan–
ciering, de bemiddeling van deze groep inderdaad graag op zich wil
nemen. Zij vroegen zich echter af of voor deze doelgroepbenadering
voldoende ruimte bestaat, nu de Arbvo-organisatie zich bevindt in de
omschakeling naar een meer effectieve en marktgerichte werkwijze.
Welke voorwaarden zullen worden geschapen, zo vroegen deze leden,
om de bemiddeling van gedeeltelijk arbeidsongeschikten door de RBA's
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van den beginne af aan succesvol te doen verlopen? Voorts wilden deze
leden weten op welke wijze de wettelijke en andere knelpunten worden
aangepakt die de deelname van gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan
arbeidsmarktmaatregelen zoals de banenpools nu in de weg staan. Zou
het denkbaar zijn, zo vroegen deze leden, de bemiddeling van gedeel–
telijk arbeidsongeschikten door de RBA's, alsmede hun deelname aan
arbeidsmarktmaatregelen te financieren via een opslag op de
WW-premie (art 39 Arbvo-wet), respectievelijk door een bijdrage uit de
ao-fondsen?

Met de regering waren de leden van de VVD-fractie van mening dat
het niet alleen financieel maar ook in maatschappelijk opzicht onaan–
vaardbaar was dat een groot aantal mensen als gevolg van arbeidsonge–
schiktheid niet meer konden deelnemen aan het arbeidsproces. Deze
leden waren van mening dat alles op alles moet worden gezet om de
arbeidsmarktparticipatie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten te bevor–
deren. In de memorie van toelichting stelt de regering terecht dat
voldoende arbeidsparticipatie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten
slechts mogelijk was indien er voldoende banen beschikbaar waren. Het
bevorderen van de arbeidsmarktparticipatie van WAO-ers zou alleen
maar succesvol kunnen zijn indien er sprake was van een succesvol
werkgelegenheidsbeleid. Naar het oordeel van de leden van de
VVD-fractie liet het kabinet het op dat punt afweten. Kern van het
werkgelegenheidsbeleid, zo stelt de regering in de memorie van
toelichting, is het streven naar een voortgaande stijging van werkgele–
genheid in het algemeen en aan de onderkant van het loongebouw in het
bijzonder. (Dit was overigens eens te meer relevant nu ook door de
regering wordt gesteld dat het gemiddelde opleidingsniveau van
WAO-toetreders aanzienlijk lager is dan van werkenden: 40% van de
WAO-instromers heeft volgens de regering alleen basisonderwijs
genoten.) De regering stelt dat lastenverlichting daarbij een belangrijk
instrument is. Evenals in de Sociale Nota onderkent de regering het
belang van lastenverlichting en de relatie tussen de ontwikkeling van de
gemiddelde en de marginale lasten en de werking van de arbeidsmarkt.
De leden van de VVD-fractie moesten vaststellen dat het in dit opzicht
slechts bij een streven bleef. Streven en mooie woorden. Sinds het
aantreden van dit kabinet was er geen sprake geweest van het verlichten
van de lasten. Op microniveau, en daar gaat het in dit soort gevallen
natuurlijk om, waren de lasten de afgelopen jaren met miljarden
gestegen. Het was dan ook geen wonder, dat de groei van de werkgele–
genheid op dit moment stagneerde. De stijgende werkloosheid komend
jaar zal het ook veel moeilijker maken om een goed begin te maken met
de reïntegratie van voormalige of gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werknemers.

Een dergelijke slechte uitgangspositie had de regering, naar hun
oordeel, voor een belangrijk deel aan haar eigen beleid te danken. De
stagnerende groei van werkgelegenheid aan de onderkant van de
arbeidsmarkt had, naar het oordeel van deze leden, een nauwe relatie
met ontwikkeling van het wettelijk minimumloon de afgelopen jaren. De
aanpassing van het wettelijke minimumloon conform de WKA had sinds
het aantreden van dit kabinet al vele duizende arbeidsplaatsen gekost
aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De leden van de VVD-fractie
stelden vast dat ook in dat opzicht geen sprake was geweest van «werk
boven inkomen». Zij betreurden dat ten zeerste, niet in de laatste plaats
omdat een volumebeleid met betrekking tot de WAO niet goed reali–
seerbaar is als de daarvoor noodzakelijke arbeidsplaatsen in de markt
niet aanwezig zijn.
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De leden van de fractie van D66 maakten zich ernstige zorgen over de
werkgelegenheid en arbeidskansen voor gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten. In het licht van de huidige economische situatie is deze zorg
alleen maar toegenomen. Zij vroegen om een nadere beschouwing op dit
punt.

De leden van de fractie van D66 vroegen naar de samenhang van de
TBA met de WAGW en de vorderingen van de bij de TAV afgesproken
wettelijke registratieplicht die eventuele invoering van een uniform
quotumpercentage waar de regering toch op zinspeelt, zou kunnen
vergemakkelijken.

De leden van de fractie van D66 vroegen zich af waarom in de advies–
aanvrage aan de SER zo nadrukkelijk is gevraagd naar de bruikbaarheid
van een uniform quoteringspercentage waartoe de WAGW de
mogelijkheid biedt?

Welke mogelijkheden ziet de regering om werknemers en werkgevers
meer te committeren aan het uitgangspunt van artikel 2 van de WAGW,
nu uit onderzoek van de FNV blijkt dat werkgevers vaak niet weten hoe
ze überhaupt aan een arbeidsongeschikte werknemer moeten komen, nu
het arbeidsbureau daar vooralsnog nog niet bij bemiddelt?

Zou een opzet analoog aan de wet Bevordering arbeidskansen voor
allochtonen uitkomst kunnen bieden voor de inschakeling van gedeeltelijk
arbeidsongeschikten? Het al dan niet in het openbaar (de leden van de
fractie van D66 wilden het uiteenlopen van standpunten op dit punt niet
verbloemen) rapporteren over het aantal arbeidsongeschikten die
bedrijven in dienst hebben zou als vervolg op de in de TAV opgenomen
registratieplicht toch denkbaar zijn?

De leden van de fractie van D66 waren met de regering van mening
dat het in maatschappelijk en financieel opzicht onaanvaardbaar is dat
een groot aantal mensen als gevolg van arbeidsongeschiktheid niet meer
kan deelnemen aan het arbeidsproces. Het grote aantal inactieven door
arbeidsongeschiktheid is echter niet, zoals de regering suggereert, recht–
streeks van invloed op het verhoudingsgetal actieven-niet-actieven. Het
gaat immers om het verhoudingsgetal. Naarmate de arbeidsparticipatie
van andere categorieën niet-werkenden toeneemt (vrouwen, ouderen,
allochtonen) verbetert het verhoudingsgetal ook. Dat neemt niet weg dat
ook de leden van de fractie van D66 vinden dat het beroep op arbeidson–
geschiktheid moet worden teruggedrongen. Als terugdringing van het
beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen echter leidt tot de
verschuiving van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar werkloos–
heidsuitkeringen dan is op zichzelf het probleem van de verhouding
actieven-niet-actieven niet dichterbij een oplossing gekomen.

De hoofdvraag is dan volgens deze leden inderdaad of het terug–
dringen van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen tot meer
werkgelegenheid leidt. Onderscheid moet dan worden gemaakt tussen
de werkgelegenheid voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten zelf en de
werkgelegenheid in het algemeen (door daling van de collectieve
lastendruk). Met betrekking tot de werkgelegenheid voor arbeidsonge–
schikten zelf, vroegen deze leden zich af wat er terecht is gekomen van
de in het najaarsakkoord van 2 oktober 1990 overeengekomen creatie
van arbeidsplaatsen «in de luwte» in het arbeidsvoorwaardenoverleg?

Ook is van belang de ontwikkeling van de uitstroom uit de arbeidson–
geschiktheid in verband met herstel of reïntegratie. Hoe kan de gunstige
ontwikkeling zoals aangegeven in tabel 3.9 van de Sociale Nota 1993
worden verklaard en hoe laat zich de ontwikkeling op dit punt ramen? In
hoeverre zijn de in die tabel gegeven beëindigde AAW/WAO-uitkeringen
het gevolg van reïntegratie in het eigen of een ander bedrijf in of buiten
de bedrijfstak?

In hoeverre is gebruik gemaakt van de reeds in de huidige AAW– en
WAO-wetgeving opgenomen maatregelen ter aanpassing van de arbeids–
plaats? Zou de kans op behoud van de arbeidsplaats voor een (gedeel–
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telijk) arbeidsongeschikte niet nog groter zijn als de eventuele
aanpassing van de arbeidsplaats niet geruime tijd (tenminste 6 maanden)
in beslag zou nemen?

Welke harde criteria zal de regering hanteren bi] de beoordeling van de
vraag of een quoteringsbepaling van de WAGW geboden is?

Ook hier weer wilden de leden van de fractie van D66 vragen naar het
tijdstip waarop de effecten van de TAV merkbaar zullen zijn.

Wanneer gaat de arbeidsvoorzieningenorganisatie de bemiddeling van
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten overnemen of moet dit wachten op de
parlementaire besluitvorming rond de nieuwe OSV?

Welke garanties zijn er eigenlijk dat op het moment van invoering van
de volumekant van de TBA de reïntegratie– en bemiddelingsinstrumenten
ten behoeve van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten optimaal functio–
neren?

Volgens gegevens van de Sociale Verzekeringsraad is de arbeidsonge–
schiktheid bij mannen stabiel, maar stijgt het aantal arbeidsongeschikten
onder vrouwen. De leden van de fractie van de SGP wilden van de
regering weten of deze toename evenredig is aan de toename van de
arbeidsparticipatie van vrouwen of dat de groei van de arbeidsonge–
schiktheid bij vrouwen groter is. De leden van de fractie van de SGP
wilden weten of de groei van de arbeidsongeschiktheid onder vrouwen
hoger ligt dan de groei van de arbeidsparticipatie van vrouwen, of er dus
relatief meer vrouwen arbeidsongeschikt worden, en wat de oorzaken
daarvan zijn. Heeft die sterkere groei mogelijk niet meer sociale dan
medische oorzaken?

Lager opgeleiden hebben een veel grotere kans om arbeidsongeschikt
te raken dan hoger opgeleiden, zo blijkt uit de memorie van toelichting.
Daaruit valt af te leiden dat het probleem van de arbeidsongeschiktheid
niet in de eerste plaats een medisch probleem is, maar meer een sociaal
probleem.

Zij vroegen de regering in hoeverre het opnemen van de clausule
«rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of
gebreken» in het arbeidsongeschiktheidscriterium een oplossing hiervoor
biedt.

De leden van de fractie van de SGP waren er wel van overtuigd dat het
probleem van de arbeidsongeschiktheid veel verder reikt dan alleen een
sociaal-medisch probleem. Ook al in het onderwijs zouden activiteiten
erop gericht moeten worden om bijvoorbeeld via het stimuleren van
doorstroming in het onderwijs, de kans op arbeidsongeschiktheid later te
verminderen. De leden van de fractie van de SGP vroegen de regering
welke initiatieven zij op het gebied van onderwijs in dezen ontplooit.

In het Najaarsakkoord van 1990 is afgesproken dat de sociale partners
meer in het werk zouden stellen om arbeidsongeschikten aan werk te
helpen. Kan de regering een evaluatie geven van deze afspraak. Is de
afspraak in voldoende mate daadwerkelijk gerealiseerd?

De regering overweegt om de quoteringsbepaling van de WAGW in
werking te stellen indien de afspraken van het Najaarsakkoord onvol–
doende zijn. Op welke termijn denkt de regering hierover een beslissing
te nemen?

Met het oog op een beleid dat gericht is op bevordering van de
werkgelegenheid is de totstandkoming van een sociaal akkoord van groot
belang. Die totstandkoming kan de regering bevorderen door in ieder
geval de zogenaamde bevriezingsmaatregel ten aanzien van bestaande
WAO-rechten van tafel te halen. De regering kan immers niet volstaan
met het in wetgevende zin bevorderen van de arbeidsmarktparticipatie
van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten? Dan is toch ook nodig een actief
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beleid dat er op gericht is ruimte te creëren op de arbeidsmarkt voor
nieuw arbeidsaanbod?

De leden van de GPV-fractie vroegen verder of een noodzakelijk
complement van het activeringsbeleid van (gedeeltelijk) arbeidsonge–
schikten niet is een activering van quotummaatregelen die in het kader
van de WAGW tot de mogelijkheden behoren. Is de regering alsnog van
plan de quoteringsregeling in werking te stellen? Zo ja, wanneer; zo nee,
waarom niet?

Het lid van de RPF-fractie kan het streven naar een structurele verbe–
tering van de verhouding tussen inactieven en actieven uiteraard van
harte steunen. Hij betwijfelde of hieraan, gelet op de pessimistische
vooruitzichten voor 1993, al op korte termijn gestalte kan worden
gegeven. Veel WAO-gerechtigden, die na een (her-)keuring op basis van
het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium, in staat worden geacht op
de arbeidsmarkt te kunnen functioneren, zullen in de nabije toekomst op
een werkloosheidsuitkering zijn aangewezen. Deelt de regering die
opvatting? Desondanks is het wenselijk dat er zo spoedig mogelijk een
einde komt aan het vervuilde WAO-bestand. Het RPF-fractielid zou graag
meer gegevens ontvangen met betrekking tot de instroom. Van de
WAO-instromers zou 40 procent geen onderwijsdiploma hebben. Is dit
een structureel gegeven of neemt dat percentage af? Daarnaast wilde dit
lid weten of de verhouding tussen psychische en fysieke klachten stabiel
is. Groeit de instroom van mensen met psychische klachten de laatste
jaren niet relatief sterker? Als dat het geval is, hoe verhoudt zich dat dan
tot het gegeven dat ongediplomeerden, die relatief vaker lichamelijk
zwaar werk verrichten, 15 maal zoveel kans hebben arbeidsonge–
schiktheid te worden dan gediplomeerden? Bestaat er reden om te
veronderstellen dat die verhouding zich wijzigt?

Het was het aan het woord zijnde lid opgevallen dat de regering het
inwerking doen treden van de quoteringsbepaling in de WAGW als een
uiterste oplossing ziet, ingeval de arbeidsmarktsituatie van gehandi–
capten niet verbetert. Hij vroeg zich evenwel af of het onderhavige
wetsvoorstel in feite niet verstrekkender van aard is.

2.2 Werving en selectie

Ten aanzien van de werving en selectie hadden de leden van de
CDA-fractie een sterke voorkeur voor het vastleggen van aanbevelingen
in gedragscodes. De regering overweegt, afhankelijk van de uitkomst van
een onderzoek naar de praktijk van de aanstellingskeuringen, al dan niet
te komen tot nadere overheidsvoorschriften. Waaraan wordt dan
concreet gedacht, zo vroegen de leden van de CDA-fractie? Ziet zij
daarbij geen problemen met betrekking tot de handhaafbaarheid?

Bij werkgevers, zo stelt de regering, bestaat een toenemende behoefte
aan instrumenten voor selectie, met het oog op de financiële prikkels in
de arbeidsongeschiktheidswetten. Die constatering ligt voor de hand,
aldus de leden van de PvdA-fractie. Elke werkgever zal immers trachten
toekomstige kostenrisico's te vermijden. Zij verbaasden zich daarom over
de mededeling van de regering dat de overheid nog za! besluiten óf
nadere overheidsvoorschriften inzake aanstellingskeuringen nodig zijn.
Op welke andere wijze denkt de regering een te scherpe selectie op
ziekterisico te voorkomen, zo wilden zij weten. Wordt in dit verband ook
gedacht aan het invoeren van een quoteringsbepaling op grond van de
WAGW, zo vroegen zij in navolging van andere leden.

De leden van de fractie van D66 vroegen zich af welke mogelijkheden
de regering ziet voor een zogenaamd voorkeursbeleid voor gehandi–
capten? Zij kregen uit deze paragraaf niet de indruk dat de regering erg
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actief wil optreden als het gaat om de vergroting van de arbeidskansen
van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten of mensen met een arbeidsonge–
schikt verleden. Welke mogelijkheden biedt de Nederlandse wetgeving
overigens in het algemeen aan gehandicapten (en ook gedeeltelijk
arbeidsongeschikten of mensen met een arbeidsverleden worden soms
als zodanig beschouwd) om tegen discriminatie op grond van die (al dan
niet vermeende) handicap op te komen?

Hoe staat het overigens met de werving en selectie van mensen met
een arbeidsongeschiktheidsverleden of een restcapaciteit bij de overheid
zelf?

De passage over de medische aanstellingskeuringen baarde de aan het
woord zijnde leden zorgen. Ze vormen geen goede basis voor het
voorspellen van ziekteverzuim en WAO-intrede en zijn daardoor geen
geschikt instrument voor risico-selectie, zo stelt de regering. Zij wilden
de regering wijzen op het voorontwerp van wet met betrekking tot
aanstellingskeuringen van hun fractielid Kohnstamm dat uitdrukkelijk
stelt dat medische keuringen alleen zijn toegestaan in verband met de
risico's die aan de functie zijn verbonden. Dus ook al zouden medische
keuringen ziekteverzuim, anders dan gerelateerd aan de functie zelf,
kunnen voorspellen dan nog zijn ze niet geoorloofd volgens deze leden.

2.3 Sluitende aanpak van de JWG

Praktische overwegingen, aldus de regering, maken uitbreiding van de
sluitende aanpak naar oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikten
vooralsnog niet mogelijk. De leden van de PvdA-fractie hadden begrip
voor dit argument. Zij vroegen de regering echter aan te geven wanneer
verwacht mag worden dat die uitbreiding wel mogelijk wordt en welke
stappen de regering onderneemt om dat te realiseren.

De leden van de fractie van D66 konden zich vinden in de sluitende
aanpak voor jongere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers via
scholingsprojecten of het Jeugdwerkgarantieplan.

Zij vroegen zich af welke volume-effecten daarvan te verwachten zijn
en al gemeten kunnen worden sinds de JWG per 1 januari 1992 van
kracht werd.

Het lid van de RPF-fractie onderschreef het voornemen om in het
kader van de JWG over te gaan tot een sluitende aanpak voor gedeel–
telijk arbeidsongeschikte werknemers. Hij vroeg hoe het mogelijk is dat
volledig arbeidsongeschikten een passende garantieplaats kan worden
geboden. Kunnen deze mensen werk verrichten? Zo ja, waarom geldt
voor hen dan geen sluitende aanpak, indien een passende garantieplaats
beschikbaar is? Wanneer is volgens de regering overigens een
uitbreiding van een sluitende aanpak naar andere leeftijdsgroepen
mogelijk, zo vroeg ook hij.

2.4 Oudere arbeidsongeschikten

De leden van de fractie van D66 onderschreven het gestelde over het
beleid ten aanzien van oudere arbeidsongeschikten, alhoewel dat vooral
het in dienst houden van oudere arbeidsongeschikte werknemers bepleit
en daartoe het leeftijdsbewust personeelsbeleid nog eens onder de
aandacht van de Stichting van de Arbeid brengt. Aan welke gezamenlijke
initiatieven van overheid en bedrijfsleven wordt gedacht ?
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3. Wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium

3.1 Vasthouden klasse-indeling

De leden van de fractie van D66 zagen graag een reactie van de
regering tegemoet op een door de RCO gedaan voorstel tot indamming
van de snelle groei van het aantal arbeidsongeschikten (Plan van Aanpak,
28 juni 1990). Daarin werd ondermeer gepleit voor een grofmaziger
indeling in arbeidsongeschiktheidsklassen. Deze indeling kwam er op
neer dat in de AAW/WAO-regelgeving voortaan uitgegaan zou worden
van een drietal klassen (minder dan 33%; tussen 33% en 66%; meer dan
66%). Kan de regering haar opvatting geven over dit voorstel voor een
minder fijnmaziger indeling in arbeidsongeschiktheidsklassen?

De leden van de GPV-fractie onderschreven de voorkeur van de
regering de klassenindeling te handhaven in plaats van het door de SER
voorgestelde systeem waarbij een meer directe koppeling ontstaat met
het laatstverdiende inkomen. Is in dit verband ook overwogen de
bestaande klassenindeling te vereenvoudigen bijvoorbeeld door vermin–
dering van het aantal klassen of door afschaffing van de laagste arbeids–
ongeschiktheidsklassen? Als dergelijke opties in ogenschouw zijn
genomen, waarom zijn ze dan verworpen?

3.2 Herdefiniëring passende arbeid

De leden van de CDA-fractie meenden, dat op het onderdeel van het
arbeidsongeschiktheidscriterium een belangrijke structuurwijziging in de
WAO ten opzichte van de bestaande regeling noodzakelijk is. Daarbij
dient voorkomen te worden, dat elementen van een verdisconterings–
systeem (opnieuw) zouden worden ingevoerd. De aan het woord zijnde
leden steunden dan ook de visie van de regering, dat bij het hanteren van
het uitgangspunt van het afstemmen van de restcapaciteit op het voor
betrokkene hoogst bereikbaar niveau niet strookt dat werkhervatting op
een lager niveau leidt tot een bovenwaartse bijstelling van de mate van
arbeidsongeschiktheid.

De leden van de CDA-fractie wilden gaarne een indicatie hebben in
welke mate een arbeidsongeschikt geworden zelfstandige in het huidige
systeem geleid wordt naar een functie in loondienst. Deze leden
beseften, dat het vervallen van de billijkheidstoets in de nu voorgestelde
regeling inhoudt, dat als zelfstandige rekening gehouden moet worden
met het zich beschikbaar stellen voor functies in loondienst.

De regering stelt voor te komen tot een ander arbeidsongeschiktheids–
criterium. De leden van de PvdA konden zich daarin vinden, omdat de
nieuwe definitie niet meer uitgaat van het ontbreken van capaciteit om te
werken, maar juist van vermogen om te kunnen werken. Naar hun
oordeel is hier sprake van een gewenste fundamentele ommekeer in het
denken over arbeid voor mensen met een handicap.

In het AAW/WAO-criterium wil de regering invoeren de uitdrukking
«alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de werknemer (c.q. de
verzekerde) met zijn krachten en bekwaamheden in staat is». De termino–
logie «en die hem met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep in
billijkheid kan worden opgedragen» wordt dan verwijderd. Zou de
regering, zo bepleitten de leden van de PvdA-fractie, dit met enige
concrete individuele voorbeelden willen toelichten, zodat duidelijker
wordt welke nieuwe ruimte in functiebereik wordt geschapen?

Het effect van de verruiming van het arbeidsbegrip in de WAO, de
AAW en in andere regelingen is enorm, zo stelden deze leden. Zij wezen
in dat verband ook op tabel 3, waarin de volume-effecten van deze
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maatregel worden vermeld en worden vergeleken met het volume-effect
van de eveneens voorgestelde niveau-aanpassing. De SVr heeft de
regering geadviseerd in een algemene maatregel van bestuur van belang
zijnde elementen voor de arbeidsongeschiktheidsverklaring te operatio–
naliseren. De leden van de PvdA-fractie achtten het juist dat, zoals de
regering voorstelt, bij deze algemene maatregel van bestuur de
voorhangprocedure ex artikel 18, lid 9 in acht zal worden genomen.

De leden van de VVD-fractie waren met de regering en een belangrijk
deel van de SER van mening, dat de aanpassingen noodzakelijk waren
met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidscriterium. Deze leden
deelden de opvatting dat een aantal binnen dat criterium gehanteerde
kernbegrippen aan revisie toe was. Het bestaande arbeidsongeschikt–
heidscriterium en de manier waarop dat door de uitvoeringsorganen
werd ingevuld zagen de leden van de VVD-fractie als een belangrijke
factor, die had bijgedragen aan een te grote toename van het beroep op
de arbeidsongeschiktsheidsregelingen. De leden van de VVD-fractie
waren van mening, dat bij het beoordelen van de mate van arbeidsonge–
schiktheid veel minder bepalend moet zijn wat iemand niet meer kan,
maar dat moet worden gekeken naar de mogelijkheden die iemand nog
wel heeft op de arbeidsmarkt. De mogelijkheden van een werknemer
dienen, naar het oordeel van de leden van de VVD-fractie, centraal te
staan. Indien er reële mogelijkheden aanwezig waren, dan moest de
betrokkene in de gelegenheid worden gesteld en verplicht die mogelijk–
heden te benutten. De leden van de VVD-fractie meenden dat ook hier
sprake is van de noodzaak werk boven inkomen te stellen. De leden van
de VVD-fractie deelden de opvatting van allen die onder passende arbeid
verstaan: alle gangbare arbeid die naar medisch en arbeidskundig inzicht
voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is berekend. Ze
deelden ook de opvatting dat het daarbij moet gaan om de functies die
maximaal haalbaar zijn. Dat wil zeggen, aldus deze leden, dat zij nauw
moesten aansluiten bij de nieuwe, als gevolg van ziekte of gebreken
gewijzigde, krachten en bekwaamheden. De leden van de VVD-fractie
waren van mening, dat het op deze wijze geherformuleerde begrip
passende arbeid leidt tot een volstrekt andere functieduiding. Deze leden
zagen dat als een belangrijke voorwaarde voor succesvol volumebeleid
met betrekking tot de WAO. De leden van de VVD-fractie stelden met
instemming vast dat de regering een aanpassing van het arbeidsonge–
schiktheidscriterium voor de AAW en de WAO had geaccepteerd.
Waarbij, zo stelden deze leden vast, het accent in de toekomst meer
komt te liggen op wat iemand met zijn krachten en bekwaamheden nog
wel kan verdienen. De leden van de VVD-fractie steunden nadrukkelijk dit
onderdeel van het wetsvoorstel.

De leden van de VVD-fractie ondersteunden ook de gedachte de duur
van de WAO-uitkering te beperken, zodat er in alle gevallen een perio–
dieke herbeoordeling noodzakelijk is. De leden van de VVD-fractie
vonden een dergelijke maatregel logisch in het verlengde liggen van het
aangepaste begrip passende (gangbare) arbeid.

De leden van de fractie van D66 konden eveneens de opvatting van de
regering en een meerderheid van de SER met betrekking tot het begrip
passende arbeid onderschrijven. Met het in het arbeidsongeschiktheids–
criterium meer accentueren van het nog bij de gedeeltelijk arbeidsonge–
schikte bestaande vermogen om andere werkzaamheden te verrichten,
wordt ook volgens de hier aan het woord zijnde leden, meer de nadruk
gelegd op datgene waar de arbeidsongeschikte in de toekomst nog wel
toe in staat is. Het in de WAO (art.18, vijfde lid) schrappen van de retro–
spectieve aspecten «met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep in
billijkheid op te dragen arbeid» wordt door de leden van de fractie van
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D66 als een positieve verandering beschouwd die er toe leiden kan dat
de nadruk op datgene waar de arbeidsongeschikte - «gezien zijn
krachten en bekwaamheden» - nog wel toe in staat is sterk vergroot zal
worden. De toepassing van het nieuwe arbeidsongeschiktheidskriterium
zal er toe leiden dat bij de vaststelling van de mate van arbeidsonge–
schiktheid voortaan alle arbeid een rol zal spelen die naar medisch en
arbeidskundig inzicht voor de krachten en bekwaamheden van iemand is
berekend. Overigens hadden de hier aan het woord zijnde leden met
belangstelling kennis genomen van het commentaar van de zogenaamde
Corona-groep («Niemand aan de kant zonder een sociale WAO») met
betrekking tot dit wetsvoorstel. Naar de opvatting van de Corona-groep
zal arbeidsongeschiktheid worden teruggebracht tot een louter
medisch-arbeidskundig begrip in plaats van een economisch-loonkundig
begrip (de inkomensschade) dat het tot nu toe in de praktijk is. Dit leidt
ertoe dat de Corona-groep tot de conclusie komt dat in feite het verze–
kerde risico wordt gewijzigd. Kan de regering haar opvatting over deze
gedachtengang geven? Deelt de regering de mening van genoemde
groep dat er in feite sprake zou zijn van een wijziging van het verzekerd
risico?

Met betrekking tot het begrip «gangbare arbeid» en het nieuwe
arbeidsongeschiktheidskriterium geeft de regering aan dat zij het van
belang vindt om de SVr nader te adviseren over de operationalisatie van
een aantal elementen van het nieuwe criterium, hetgeen dan bij AMvB
ingevuld kan worden. De leden van de fractie van D66 konden daarmee
instemmen maar meenden evenals de leden van de PvdA-fractie dat het
hier om een dusdanig belangrijke nadere invulling gaat dat er ook door
de Kamer hierover nog het een en ander gezegd moet kunnen worden.
Acht de regering het niet van belang om de SVr zo spoedig mogelijk
advies te vragen over een nadere operationalisatie? Is het niet juist zo dat
zonder nadere operationalisering het in het wetsvoorstel neergelegde
niet eens tot uitvoering kan komen, laat staan effect kan hebben? Wat
bedoelt de regering met «een advies te zijner tijd»? Is dat na de behan–
deling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer? Gaat de regering in
ieder geval advies vragen over een nadere invulling van het begrip
«algemeen geaccepteerd» (WAO artikel 18, lid 5)? De leden van de
D66-fractie wilden hier nog wijzen op de opmerkingen van de SER
(91/15) en de SVr (advies TBA, blz. 28) met betrekking tot het aanvullen
van de gangbaarheidseis met de eis van een minimaal aantal uren,
bijvoorbeeld acht uur per week. Betekent de opmerking dat de regering
het eens is met de invulling van de uitvoeringspraktijk conform de visie
van de SER dat zij functies slechts «gangbaar» acht wanneer het om
functies gaat met een minimum van acht arbeidsuren per week? De
leden van de fractie van D66 achtten dergelijke concrete operationalise–
ringen van dermate groot belang dat er in ieder geval duidelijkheid moet
komen over de vraag of de regering voornemens is de Kamer over deze
AMvB te laten meebeslissen (voorhangprocedure).

De leden van de fractie van D66 hadden kennis genomen van de vraag
wat er moet gebeuren in het geval een gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gaat werken en dus zijn resterende verdiencapaciteit benut. Zij begrepen
dat de regering de vraag of de arbeidsongeschiktheidsuitkering dan
aangepast moet worden aan de werkelijke verdiensten in tegenstelling
tot de SVr (blz. 35, advies TBA) negatief beantwoordt. De regering is
zodoende dus van mening dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet
verhoogd moet worden wanneer de arbeidsongeschikte lager dan
verwachte inkomsten uit arbeid verkrijgt, gezien de resterende verdienca–
paciteit. Resulteert deze opvatting er niet in dat betrokken arbeidsonge–
schikten bij aanvaarding van werkzaamheden - met lager dan verwachte
inkomsten - een geringer totaalinkomen krijgen dan wanneer zij geen
arbeid hadden aanvaard? Kan de regering een voorbeeld geven van de
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wijze waarop deze «directe herschatting» momenteel werkt en hoe deze
in de toekomst zal gaan werken zodat duidelijk wordt wat de conse–
quenties voor het totaalinkomen kunnen zijn?

De leden van de fractie van D66 constateerden dat de regering de
meerderheid van de SER niet volgt voor wat betreft het rechtstreeks tot
uitdrukking brengen van het geleden loon-/inkomensverlies in het recht
op uitkering en de hoogte daarvan. Deze leden meenden dat het binnen
de SER breed ondersteunde «inkomensverliescriterium» door het kabinet
wel zeer summier wordt afgedaan met de opmerking dat «een zuiver
inkomensschadesysteem ongetwijfeld aantrekkelijke kanten heeft». Deze
leden wilden van de regering graag vernemen welke aantrekkelijke
kanten dit voorstel heeft en waarom er dan toch van is afgezien. Het
door de SER voorgestelde systeem van arbeidsongeschiktheidsschatting
betekent dat de uitkering niet gebaseerd is op de mate van arbeidsonge–
schiktheid maar op het geleden inkomens– of loonverlies. Een en ander
betekent dat de diverse arbeidsongeschiktheidsklassen zullen verdwijnen.
De hier aan het woord zijnde leden hadden vooralsnog enige twijfels bij
de uitspraak dat het SER-voorstel kan leiden tot een veelvoud aan
juridische procedures over de vraag wat er met gangbare arbeid kan
worden verdiend. Deze leden waren van mening dat ook in de syste–
matiek waar de regering voor kiest gemakkelijk strijd kan ontstaan over
de vraag wat er met gangbare arbeid kan worden verdiend.

De regering stelt voor het begrip passende arbeid in de AAW en de
WAO te wijzigen. De kern daarvan is dat de «billijkheid» in verband met
vorig beroep of opleiding komt te vervallen.

De leden van de fractie van de SGP konden hiermee instemmen.
De nadruk komt meer te liggen op de mogelijkheden die de arbeidson–

geschikte nog heeft.
Het gaat om arbeid waartoe iemand met «zijn krachten en bekwaam–

heden» in staat is. Bij bekwaamheden blijft het verleden van de arbeids–
ongeschikte een rol spelen als indicatie waartoe iemand nog in staat is.
In dit verband wilden de leden van de fractie van de SGP vragen of het
hierbij louter gaat om een maximum-begrenzing en niet om een
minimum-begrenzing, in die zin dat een arbeidsongeschikte met een
academische opleiding geschikt kan zijn voor ongeschoold werk.

De viertal criteria bij de arbeidsongeschiktheidsschatting wil de
regering handhaven. De leden van de fractie van de SGP vroegen de
regering in hoeverre het nog noodzakelijk is om het criterium dat van de
werkgever in redelijkheid mag worden verwacht dat hij de betrokkene
met zijn beperkingen in dienst neemt, te handhaven.

Deze leden vroegen in de eerste plaats hoe in de praktijk aan dit
criterium getoetst wordt. En in de tweede plaats vroegen zij of
handhaving van dit criterium niet voorbijgaat aan de afspraken die
gemaakt zijn tussen overheid en sociale partners in het najaar van 1990.

Zijn in het Najaarsoverleg hierover geen afspraken gemaakt?

De leden van de GPV-fractie stemden eveneens met de regering en
met de SER in dat het ter bepaling van de mate van iemands arbeidson–
geschiktheid beter is te kijken naar de restcapaciteit dan naar de
capaciteit die verloren is gegaan. Een dergelijke benadering zal een meer
positieve op de arbeidsmarkt gerichte benadering bevorderen. Deze
leden waren van oordeel dat de herkeuringsoperatie die na de stelselher–
ziening was ingezet grotendeels als mislukt moest worden beschouwd,
omdat met hetzelfde arbeidsongeschiktheidskriterium werd gewerkt.
Daarom verwachten deze leden meer effect van herkeuringen aan de
hand van een nieuw criterium. De vraag is echter of die effecten in de
orde van grootte liggen die de regering veronderstelt.
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De vervanging van het begrip passende arbeid door het begrip
algemeen geaccepteerde arbeid zal toch vooral gevolgen hebben voor de
hogere beroepsniveaus? Thans beschouwt men een betrekking één
niveau onder het huidige/vorige beroep nog als passend, straks zal dat
veel ruimer zijn. Maar de meeste arbeidsongeschikten vindt men toch in
de lagere beroepsniveaus? Een uitbreiding van het aantal referentie
beroepsgroepen zal daarom toch weinig zoden aan de dijk zetten?

Het lid van de RPF-fractie onderschreef eveneens het standpunt, dat in
het arbeidsongeschiktheidskriterium voor de AAW en de WAO het
accent moet liggen op datgene, wat iemand met zijn krachten en
bekwaamheden nog kan verdienen. Hij vroeg waarom in dit kader zo
sterk de nadruk wordt gelegd op verdienen. Hij vroeg waarom in dit
kader zo sterk de nadruk wordt gelegd op het feit dat het begrip
«passende arbeid» in de AAW/WAO een andere functie vervult dan het
begrip «persoonlijke arbeid» in de werkloosheidsregelingen. Is dit onder–
scheid niet wat gekunsteld, zo vroeg hij de regering, of een verzekerde
werkloos is of arbeidsongeschikt is toch van secundair belang? Het gaat
er toch om dat van hem mag worden gevraagd alle algemeen geaccep–
teerde arbeid, waartoe hij met zijn krachten en bekwaamheden in staat
is, aanpakt? Of ziet de regering dat anders? Is een eenduidige definitie
voor het begrip passende arbeid in WW, WAO en AAW niet voor de
hand liggend?

Het lid van de RPF-fractie vroeg de regering nader toe te lichten,
waarom na de voorgestelde wijziging van het arbeidsongeschikheidskri–
terium alleen sprake zou zijn van een reële schatting, als het treffen van
eventuele voorzieningen geen probleem is alsmede indien van de
werkgever in redelijkheid verwacht mag worden dat hij betrokkene met
diens beperkingen in dienst neemt. Krijgt de schatting op die manier niet
alsnog een te soepel karakter?

Ook het lid van de RPF-fractie vroeg de regering op welke termijn
meer uitsluitsel kan worden gegeven over de leemten van het nieuwe
arbeidsongeschiktheidskriterium, die voor nadere operationalisering in
aanmerking komen.

3.3 Scholingsmogelijkheden als medebepalende factor

De gewijzigde definitie van arbeidsongeschiktheid zal, zo meenden de
leden van de CDA-fractie, leiden tot een toename van het aantal partieel
arbeidsgeschikten. Voorzover betrokkenen geen betaalde arbeid hebben,
zullen zij vaak ook recht hebben op een andere uitkering. Dat kan een
WW-uitkering zijn. Zowel voor wat betreft het WW-deel als het
WAO-deel is de bedrijfsvereniging het uitvoerend orgaan, zodat
afstemming mag worden verondersteld in de uitkeringsvoorwaarden.
Anders ligt dat bij een kombinatie van WAO-recht en recht op een
bijstandsuitkering. Daarzi jn immers twee verschillende instanties
betrokken: de bedrijfsvereniging en het College van burgemeester en
wethouders. Hoe zal daar afstemming plaatsvinden, bijvoorbeeld met
betrekking tot de scholingseis? Kan worden voorkomen dat de betrokken
persoon voorwaarden krijgt opgelegd die niet met elkaar te verenigen
zijn?

Instemmend reageerden de leden van de PvdA-fractie op het voorstel
scholing aan te bieden aan een verzekerde, wanneer dat kan leiden tot
het vergroten van de arbeidsgeschiktheid en daarmee van de kans op
behoud van of terugkeer naar betaalde arbeid. Juist dat moet immers het
kenmerk zijn van de gewijzigde WAO/AAW. Dat het zonder deugdelijke
gronden weigeren van een scholingsaanbod gevolgen moet hebben,
spreekt voor deze leden vanzelf.
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De essentie zit natuurlijk in het begrip «deugdelijke gronden». De leden
van de PvdA-fractie vroegen hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht te
nemen. Niet iedereen, zo stelden zij, beschikt over de capaciteiten
scholing te volgen.

Daarop aansluitend vroegen deze leden een reaktie van de regering op
de passage (p. 22) uit het Jaarverslag 1991 van de Federatie van
Bedrijfsverenigingen dat gekozen is «voor één regime voor scholing van
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, dat van de WW, waarbij
dan wel rekening zou moeten worden gehouden met de bijzondere
positie van gehandicapten. Geconcludeerd werd dat bij de keuze om in
de inkomensderving bij scholing van gehandicapten werknemers te
voorzien door middel van de toepassing van art. 76 WW ... wetswijziging
nodig is».

De leden van de VVD-fractie konden eveneens instemmen met de
voorstellen met betrekking tot het betrekken van de potentiële
scholings-mogelijkheden van een WAO-er bij de vaststelling van de mate
van arbeidsongeschiktheid.

Deze aanpassing geeft, naar hun oordeel, terecht invulling aan het feit,
dat ook van een arbeidsongeschikt verklaard iemand een bijdrage mag
worden gevraagd om een einde te maken aan de arbeidsongeschiktheid.

De leden van de GPV-fractie achtten het positief dat ook ten aanzien
van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten meer gelet gaat worden op
scholingsmogelijkheden, en dat het weigeren een scholing of een
opleiding te volgen consequenties zal hebben voor het uitkeringsniveau.
Maar deze leden achtten dit niet voldoende. Tegenover een negatieve
prikkel moet ook een positieve prikkel staan. Gedacht kan worden aan
een premie bij het volgen van een opleiding. Vooral echter zal er sprake
moeten zijn van een toereikend scholingsbudget. Is de stelling van de
Gehandicaptenraad juist dat het desbetreffende budget bij de GMD
veelal halverwege het jaar al is uitgeput? Is het terecht dat hiervoor een
gelimiteerd budget aanwezig is? Zouden uitkeringen en arbeidsmarkt–
maatregelen geen communicerende vaten dienen te zijn zodat gelden die
worden aangewend voor scholing terugverdiend kunnen worden door
lagere of door minder uitkeringen?

Het lid van de RPF-fractie onderschreef het regeringsstandpunt met
betrekking passende scholing. Wordt de scholing van een verzekerde, die
aanvankelijk een opdracht tot scholing weigerde, in principe nog betaald
door het arbeidsbureau of de GMD?

3.4 Relatie-aandoening en arbeidsongeschiktheid

De leden van de CDA-fractie vroegen in hoeverre bij het bepalen van
het arbeidsongeschiktheidskriterium in het nu voorgestelde systeem nog
«subjectieve » elementen zaten. Dit is met name van belang, aangezien
in dat geval na verloop van tijd rekening moet worden gehouden met
oprekken van deze «subjectieve» begrippen.

De regering wil maatregelen als intercollegiale toetsing en protocol–
lering niet bij wet voorschrijven. Er is hier immers sprake van het uitvoe–
ringsniveau, waar de bedrijfsvereniging een zekere beleidsvrijheid heeft.
Toch is een verduidelijking van de zijde van de regering, naar het oordeel
van de leden der PvdA-fractie gewenst. Het gaat hier immers om een
essentieel onderdeel in het proces van beoordeling of sprake is van
verminderde arbeidsgeschiktheid. De huidige wettekst luidt «arbeidson–
geschikt, geheel of gedeeltelijk, is hij die tengevolge van ziekte of
gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat is ..». De regering kiest, op
advies van de SER, voor de toevoeging «rechtstreeks en objectief
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medisch vast te stellen», om te benadrukken dat geen sprake mag zijn
van een subjectieve beleving van de betrokken werknemer, al dan niet als
gevolg van diens sociale omstandigheden. Vertaald in helder Nederlands
zegt de regering hier dat iemand echt ziek moet zijn of echt gebreken
moet hebben; de ervaring van ziekte of gebrek is op zich geen grond
voor arbeidsongeschiktheid.

De leden van de PvdA-fractie zouden het op prijs stellen indien de
regering op dit punt iets meer zou kunnen meedelen over de bestaande
praktijk, en de mate waarin zij deze met de voorgestelde objectiverende
toevoeging denkt te kunnen beperken. Zij zouden in dit verband ook de
verantwoordelijkheid van de werkgever aan de orde willen stellen. Moet
het, zo vroegen deze leden, niet zo zijn dat wanneer een werknemer geen
objectief medisch vaststelbare ziekte of gebrek heeft, maar niettemin
niet meer in de werksituatie kan functioneren, het de primaire verant–
woordelijkheid van de werkgever is door aanpassingen hiervoor een
oplossing te vinden? Anders gezegd, verdient het geen aanbeveling bij
spanningsklachten allereerst te onderzoeken welke oorzaken zijn gelegen
in de interactie van werknemer en werksituatie en daar kunnen worden
opgelost, alvorens te beslissen dat de werknemer arbeidsongeschikt is?
Deze leden hadden de indruk dat de uitvoeringspraktijk zich weliswaar
enigszins in deze richting ontwikkelt, maar dit nog verre van
standaard-praktijk is. Zij vroegen in dit verband naar de eerste ervaringen
met de toepassing van het aangescherpte ontslagverbod en de
omgekeerde bewijslast inzake passende arbeid.

In het algemeen waren de leden van de PvdA-fractie het met de
regering eens dat een stroomlijning van de uitvoeringspraktijk gewenst
is, o.a. door intercollegiale toetsing, second opinion en protocollering.
Zou, zo vroegen zij, steekproefsgewijze controle op de uitvoering, bij
voorkeur door de Toezichtkamer, geen aanbeveling verdienen? Terwille
van het inzicht in de uitvoering vroegen deze leden de regering de GMD
te verzoeken in de jaarverslaggeving de cijfers voortaan zodanig te
presenteren, dat daaruit eventuele regionale verschillen duidelijk worden.

In het voorgestelde arbeidsongeschiktheidskriterium wordt de zinsnede
opgenomen «als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg
van ziekte of gebreken». De leden van de fractie van de SGP waren van
mening dat een verdere aanscherping van het arbeidsongeschiktheidskri–
terium een goede zaak is. Wel vroegen zij naar de praktische effecten
van bovengenoemde zinsnede. In hoeverre zijn bijvoorbeeld psychische
klachten rechtstreeks en objectief vast te stellen? Stress op het werk
blijkt een belangrijke oorzaak te zijn van ziekteverzuim en daarop volgend
arbeidsongeschiktheid. In hoeverre gaat het dan om ziekte of gebreken?
Zullen deze gevallen in het vervolg niet meer onder het arbeidsonge–
schiktheidskriterium vallen?

Een element van de aanscherping van het arbeidsongeschiktheidskri–
terium is de toevoeging dat de arbeidsongeschiktheid «een rechtstreeks
en objectief medisch vast te stellen gevolg is van ziekte of gebreken», zo
constateerden ook de leden van de GPV-fractie. Wat wordt hiermee nu
precies beoogd? Wordt hiermee bedoeld dat het «risque professionel»
een zwaarder accent dient te krijgen dan het «risque social»? Zo ja, ware
dit dan niet beter expliciet in de wetstekst te vermelden? Zo nee, wat is
dan het signaal dat hiervan dient uit te gaan naar de keuringsinstantie? Is
voldoende duidelijk welke nieuwe werkwijze wordt verwacht? Is een deel
van het probleem niet dat er geen toetsing plaatsvindt van medische
keuringen? Is het in de huidige situatie niet zo dat er geen toetsing
plaatsvindt van een medische beslissing die tot een uitkering leidt, terwijl
een negatieve medische beslissing vrijwel altijd door de betrokkene zal
worden aangevochten, zodat er wel positieve correcties plaatsvinden
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maar geen negatieve? Zal een standaard procedure van een «second
opinion» door een medisch specialist niet beperkend kunnen werken op
de instroom?

De leden van de GPV-fractie waren het niet eens met het oordeel van
de regering dat het primair de verantwoordelijkheid van de bedrijfsver–
enigingen is deze nieuwe wettelijke bepaling in de uitvoeringspraktijk in
te vullen. Zij meenden dat de bestaande uitvoeringspraktijk deze terug–
houdendheid van de wetgever niet rechtvaardigt. Is de regering bereid
alsnog een intercollegiale toetsing of een «second opinion» ingeval van
een positieve uitkeringsbeslissing dwingend voor te schrijven?

Het lid van de RPF-fractie had met instemming kennis genomen van de
toevoeging van het artikel arbeidsongeschiktheidskrïterium van de
zinsnede «als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg
van ziekte of gebreken». Betekent dit nu dat de regering erkent dat de
uitvoering van het beleid tot nu toe te ruimhartig is geweest? Welke
consequenties zal toevoeging van bovengenoemde zinsnede hebben voor
de instroom van psychische klachten? Dit lid vroeg zich af of het
wenselijk is aan de bedrijfsverenigingen zelf over te laten om procedures
in te stellen, die een objectieve en rechtmatige vaststelling van het
arbeidsongeschikheidspercentage waarborgen. Zonder de schuld van de
WAO-problematiek geheel bij de uitvoeringsorganisatie te willen leggen,
meende hij dat die toch een ondergeschikte rol hebben gespeeld in de
volumegroei. Is het derhalve niet beter als de overheid zelf bedoelde
procedures instelt?

3.5 Relatie met passende arbeid in het kader van de WW

De leden van de GPV-fractie vroegen waarom in de arbeidsongeschikt–
heidsregelingen sprake zal zijn van algemeen geaccepteerde arbeid
terwijl in werkloosheidsregelingen het begrip passende arbeid gehand–
haafd blijft. Is een verbreding van dit laatste begrip ook niet wenselijk in
gevallen van (langdurige) werkloosheid? Is dit niet te meer van belang nu
het aantal mensen dat gedeeltelijk arbeidsongeschikt en gedeeltelijk
werkloos is als gevolg van de verdiscontering sterk zal groeien in de
komende tijd? Zullen zij zich dan moeten richten op het verkrijgen van
passende arbeid of algemeen geaccepteerde arbeid?

Het lid van de RPF-fractie had zich hetzelfde afgevraagd toen hij sprak
over het nieuwe arbeidsongeschiktheidskriterium.

4. Wijziging in niveau en duur van de arbeidsongeschiktheidsuit–
kering

4.1 Algemeen

De CDA-fractieleden stemden in met de bevriezingsmaatregel van de
bestaande uitkering van personen onder de vijftig jaar. Het daarbij door
de regering gehanteerde argument, dat het niet wenselijk is, dat
gedurende een lange periode twee verschillende uitkeringsregimes naast
elkaar bestaan, vonden deze leden zwaarwegend.

Indien de uitkering van de bestaande WAO-ers niet bevroren zou
worden vanwege andere oorzaken dan het halen van de gestelde feite–
lijke doelstelling, zou in de visie van deze leden de daardoor ontstane
achterstand gecompenseerd dienen te worden door een nadere
aanpassing ten aanzien van de nieuwe uitkeringsgevallen.

De leden van genoemde fractie wilden een reactie van de regering op
deze visie. Daarbij gingen deze leden ervan uit, dat de regering er
evenzeer alles aan gelegen is de gestelde doelstelling te bereiken. In dit
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verband wezen zij nog eens op hetgeen zij hierover aan het begin van
hun bijdrage gesteld hadden.

Heeft de regering voor ogen waaruit die nadere aanpassing van nieuwe
uitkeringsgevallen zou kunnen bestaan?

Als suggestie in deze richting noemden de leden van de CDA-fractie
een uitkeringssysteem, waarbij geen periode meer is opgenomen, waarin
70% van het laatstverdiende loon wordt uitgekeerd. In dat geval wordt
direct teruggevallen op een leeftijdsafhankelijke uitkering (en in de nabije
toekomst op een uitkering afhankelijk van arbeidsverleden).

De leden van de PvdA deelden de opvatting van de regering dat vooral
de instroom van jongeren in de arbeidsongeschiktheidsregelingen zorgen
baart. Het kwam hen voor dat internationale vergelijkingen laten zien dat
voor de ouderen er een complementariteit is van arbeidsongeschiktheid
en vervroegde pensionering: Nederland heeft meer ouderen in de WAO,
andere landen meer in VUT– en vroegpensioneringsregelingen, maar
gesommeerd ontlopen de volumina inactiviteit onder ouderen elkaar
internationaal niet veel. Deze leden vroegen de regering met cijfers aan
te geven of hun indruk op dit punt juist is. Wat betreft de jongeren lijkt
het beeld echter anders te zijn; hier neemt Nederland wel degelijk een
«toppositie» in. Om hierin meer inzicht te verkrijgen zouden de leden van
de PvdA-fractie ook voor de jongere leeftijdsgroepen een beperkte inter–
nationale vergelijking van de instroom in invaliditeits– en arbeidsonge–
schiktheidsregelingen willen zien. Wat betreft de Nederlandse cijfers
zouden zij graag een uitsplitsing zien van de bestands– en instroomge–
gevens naar vroeggehandicapten (demografisch), zelfstandigen,
werknemers bedrijfsleven en werknemers overheid. Ook zouden zij nader
geanalyseerd willen zien welk deel van de betrokken categorieën gedeel–
telijk arbeidsongeschikt is, en in welke mate, en welk deel met zijn
restcapaciteit daadwerkelijk betaalde arbeid verricht, zodat de uitkering
slechts een aanvullend karakter heeft.

De leden van de PvdA-fractie hadden reeds aangegeven dat zij de
introductie van een opbouwsysteem konden rechtvaardigen als
instrument om een andere verantwoordelijkheidsverdeling tot stand te
brengen, en niet als middel om de feitelijke uitkeringsniveaus drastisch te
verlagen. In dit licht achten zij de de vormgeving en toegankelijkheid van
de aanvullende verzekering belangrijk. Zij suggereerden reeds dat een
zekere wachttijd bij de invoering van het nieuwe systeem, met het oog
op de opbouw van deze aanvullende verzekering én het afdekken van
degenen die reeds in de Ziektewet zitten, wenselijk is. Zij volstonden hier
met een verwijzing naar hun eerdere opmerkingen en vragen.

Begrepen deze leden het goed dan is ook de regering van mening dat
personen die «in een althans voorlopig blijvende toestand van hulpbe–
hoevendheid verkeren» de 100%-uitkering dienen te behouden. En is dit
werkelijk steeds 100% van het laatstverdiende (dag)loon, of treedt in de
overgang naar de vervolguitkering toch een verlaging op? Volgt de
regering dus het SER-advies uitsluitend niet op het punt van de uitke–
ringssystematiek, deze wordt wel aangepast aan het nieuwe systeem,
maar wel wat betreft de uitkeringshoogte, of ook hier niet helemaal?. Om
hoeveel personen gaat het eigenlijk, vroegen deze leden? In de huidige
zowel als in de nieuw voorgestelde systematiek wisselt de hoogte van de
vergoeding met de grondslag, terwijl de grondslag geen verband houdt
met de kosten die volgen uit de hulpbehoevendheid. Hoe verhoudt zich,
zo vroegen de PvdA-leden nog, deze vergoeding tot de voorstellen die
zijn neergelegd in de ontwerp-wet Voorzieningen gehandicapten?

Zoals al eerder door de leden van de VVD-fractie was opgemerkt, was
er door hen ten tijde van de Tussenbalans al een door het CPB doorge–
rekend WAO-voorstel gedaan (kamerstuk 21 998 nr. 6); een voorstel met
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betere financiële– en volume-effecten dan het onderhavige kabinets–
voorstel. De leden van de VVD-fractie zouden nog een aantal andere
varianten aan de regering willen voorleggen. Wat zouden de financiële en
volume-effecten zijn, zo vroegen zij, indien de uitkeringen van nieuwe
gevallen, na het einde van de loondervingsperiode als door de regering
voorgesteld qua duur en hoogte, zouden worden bevroren tot dat het
AAW-niveau is bereikt? En wat zouden de financiële-en volume-effecten
zijn indien de uitkeringen van nieuwe gevallen, waarvan alleen de hoogte
overeenkomt met die als door de regering voorgesteld, meteen zouden
worden bevroren totdat het niveau van de lagere vervolguitkering respec–
tievelijk het AAW-niveau is bereikt? Dezelfde vraag zouden 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 voorgesteld, de uitkeringen zouden
worden bevroren totdat het niveau van de AAW respectievelijk het
niveau van de lagere vervolguitkering als door de regering voorgesteld is
bereikt?

De leden van de fractie van D66 wilden alvorens nader in te gaan op
de mogelijke varianten als het gaat om de wijziging van niveau en duur
van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, nadrukkelijk stellen dat zij de
premisse van de regering dat niet te ontkomen valt aan ingrijpende
(prijs)maatregelen vooralsnog niet delen.

Met inachtneming hiervan wilden de leden van de fractie van D66 de
voorstellen zelf, die een wijziging in de structuur en de inrichting van de
arbeidsongeschiktheidsregelingen beogen, als volgt van commentaar
voorzien. Als er dan eventueel voor nieuwe gevallen ingegrepen moet
worden in de hoogte en de duur, dan lijken de voorstellen van de
regering het minst erg. Zij waren vooralsnog van mening dat de regering
uiteindelijk een redelijke combinatie heeft gevonden van de goede
elementen uit het SER-advies en de eigen ideeën. Dat neemt niet weg
dat de maatregelen fors ingrijpen in de individuele financiële positie van
toekomstige arbeidsongeschikten. Er zal om te beginnen dus een toegan–
kelijk, rechtvaardig en betaalbaar verzekeringssysteem tot stand moeten
komen waardoor mensen eventuele risico's kunnen verzekeren. De aan
het woord zijnde leden waren zeer benieuwd naar de opvattingen van de
regering terzake en zeer benieuwd naar de stappen die zij nu reeds kan
nemen (vanuit haar verantwoordelijkheid als medewetgever, maar ook
voor de gevolgen daarvan) om particuliere verzekeringsinitiatieven te
kanaliseren. Een forse inkomensteruggang na afloop van de (korte)
loongerelateerde uitkering, voor nieuwe arbeidsongeschikten van jongere
leeftijd moet goed verdedigd kunnen worden. De introductie van
opbouwelementen in de hoogte van het uitkeringsrecht, na afloop van de
loongerelateerde uitkering, is volgens de SER uit sociaal oogpunt verde–
digbaar, maar het zal voor mensen zelf als een extra straf gevoeld
worden op het moment dat reïntegratie met alle ten dienste staande
instrumenten toch echt niet lukt.

Bovendien wordt hoe dan ook geweld gedaan aan de verzekeringsge–
dachte achter de WAO-verzekering. Men heeft straks een aanvullende
verzekering nodig voor het geval het verzekerd risico zich echt voordoet
en dat vergt toch echt een steekhoudende legitimatie. Het doorbreken
van het verzekeringsprincipe vergt kortom een iets steviger onder–
bouwing dan de regering nu geeft. Verwijzing naar de noodzaak van
ingrijpende maatregelen (iets waar de leden van de fractie van D66 op
dit moment dus niet van overtuigd waren), verwijzing naar de WAO als
«omslagsysteem» en verwijzing naar de WW en de AOW is wat te
mager. Bij werkloosheid bestaat er toch een gerede kans zelf het
opgelopen risico weer ongedaan te maken. Bij arbeidsongeschiktheid
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gaat dat niet op. Ook de vergelijking met de AOW gaat niet op aangezien
dat risico niet onverwacht komt, voor iedereen op dezelfde leeftijd, en de
meeste mensen hun hele leven als vanzelfsprekend de premie betalen.

De leden van de fractie van D66 wilden aan de voorstellen voor
lopende uitkeringen geen woorden meer vuil maken. Ingrijpen in rechten
die mensen ontlenen aan een risicoverzekering terwijl het risico zich al
heeft voorgedaan en een nieuwe verzekering dus is uitgesloten, kan echt
niet in een rechtsstaat als Nederland toch pretendeert te zijn.

Het argument dat het ontzien van alle bestaande gevallen (want een
onderscheid in inbreuk op rechten tussen onder– en boven 50-jarigen kan
dus ook absoluut niet) ertoe leidt dat het verschil tussen oude en nieuwe
gevallen tot in lengte van jaren zal blijven bestaan lijkt niet deugdelijk
omdat dat wel vaker voorkomt bij nieuwe wetgeving en in dit geval
nieuwe gevallen (na bijverzekering waartoe zij wel en de bestaande
gevallen niet de mogelijkheid hebben) niet per se materieel gezien
slechter af hoeven te zijn dan de bestaande gevallen.

Met betrekking tot het vervolgdagloon voor deeltijdwerkers (vaak
vrouwen) in het geval het dagloon minder was dan het minimumloon
wilden deze leden vragen hoe dat zich verhoudt tot internationale
bepalingen en nationale jurisprudentie over de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen, ook waar het indirecte discriminatie betreft.

Concluderend ten aanzien van dit onderdeel wilden de leden van de
fractie van D66 niet nalaten op te merken dat er wel erg veel overhoop
gehaald wordt, met forse ingrepen zonder dat dat tot een navenant forse
afname van het volume leidt (6000 uitkeringsjaren in 1994 en 15 000
structureel).

Deze leden stonden op het standpunt dat bestaande gevallen so wie so
nu al buiten de voorstellen moeten worden gehouden. Bevriezing van hun
vervolguitkering tot het absolute aantal uitkeringsjaren van 758 000 is
gehaald is buitengewoon onredelijk, aangezien zij zelf op geen enkele
wijze dat aantal kunnen beïnvloeden.

Voor nieuwe gevallen wilden zij desnoods de lijn van de regering
volgen als op 1 januari 1995 niet voldaan wordt aan een nader te
bepalen ijkpunt. Een sluitend systeem van particuliere (al dan niet collec–
tieve) verzekeringen moet dan echter wel voorhanden zijn. Aan interna–
tionale bepalingen, ook ten aanzien van bijvoorbeeld deeltijdwerkers
moet bovendien voldaan zijn.

De regering stelt voor om de uitkeringsstruktuur van de WAO drastisch
te wijzigen als belangrijk instrument om het aantal arbeidsongeschikten
terug te brengen tot het niveau van 1989. De leden van de fractie van de
SGP waren positief over het inbrengen van elementen van een opbouw–
stelsel in de voorgestelde WAO-regeling. Zij vroegen welke andere
EG-lidstaten eveneens een opbouwstelsel kennen en op welke wijze dat
vormgegeven is.

Het was het lid van de RPF-fractie opgevallen dat de regering aparte
aandacht besteedt aan zowel jongere als oudere arbeidsongeschikten.
Jongere arbeidsongeschikten worden door aantasting van hun uitkering
geprikkeld weer op de arbeidsmarkt te gaan functioneren. De oudere
arbeidsongeschikten worden hiertoe geprikkeld door de zogenoemde
stimuleringsmaatregel.

Het RPF-fractielid constateerde dat de regering de arbeidsongeschikt–
heidsregeling meer naar Europese maatstaven wenst in te richten. Hij
vroeg waarom de regering in dit opzicht niet consequent is door ten
aanzien van het «risque social» een strikter beleid te gaan voeren.

Dit lid was van oordeel dat het voorgestelde systeem betreffende
beperking van hoogte en duur van de uitkering met de introductie van
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opbouwelementen, voor nieuwe gevallen te rechtvaardigen was.
Niettemin was hij van oordeel dat de regeling wel erg complex is. Hoe
moet dat worden beoordeeld in het licht van het streven naar deregu–
lering?

4.2 Keuze voor het leeftijdskriterium

Geconstateerd kan worden dat de regering niet gekozen heeft voor het
introduceren van opbouwelementen in de WAO, waarbij het een en
ander afhankelijk wordt gesteld van de duur van het arbeidsverleden. De
leden van de CDA-fractie hadden begrepen, dat het nog niet volledig
operationeel zijn van de verzekerdenadministratie de oorzaak is van deze
keuze van de regering. Deze leden gingen ervan uit, dat deze situatie
slechts van tijdelijke aard is. In hun ogen heeft de SER in zijn advies van
12 juli 1991 op goede gronden aangegeven, dat een nieuw systeem,
gebaseerd op opbouwelementen naar arbeidsverleden zeer wel verde–
digbaar is. Deze leden vroegen de regering te bevorderen dat de verze–
kerdenadministratie zo spoedig mogelijk operationeel is teneinde een
systeem van opbouwelementen naar arbeidsverleden te kunnen invoeren.

Daarbij gingen zij ervan uit, dat dit laatst genoemde systeem ook de
voorkeur van de regering heeft.

De leden van de PvdA-fractie stonden niet onwelwillend tegenover het
voorstel door een opbouw van het uitkeringsrecht een duidelijker relatie
tussen uitkeringsniveau en arbeidsverleden te leggen. Zij billijkten het
standpunt van de regering dat de maatstaf arbeidsverleden op dit
moment nog onvoldoende operationeel is om in alle gevallen gehanteerd
te worden, zodat leeftijd ervoor in de plaats treedt. Deze leden vroegen
echter of het mogelijk zou zijn om arbeidsverleden nu reeds tot primaire
maatstaf te maken, en slechts in die gevallen waarin de betrokkene geen
arbeidsverleden kan aantonen leeftijd als subsidiaire maatstaf te
hanteren.

De regering had na ommekomst van het SER-advies geconcludeerd
dat het wenselijk was de duur van de WAO-uitkering te beperken en te
relateren aan de leeftijd, waarbij de duur van deze uitkeringen voor
personen van 50 jaar en ouder niet zou worden beperkt. Arbeidsonge–
schikten jonger dan 50 jaar zouden na verloop van tijd een
WAO-uitkering in de oude vorm verliezen. De leden van de VVD-fractie
vonden deze keuze van de regering volstrekt onbegrijpelijk en met name
ook volstrekt onvoldoende gefundeerd.

De leden van de VVD-fractie konden zich nog een voorstelling maken
bij opbouwelementen in het WAO-regime, zowel met betrekking tot duur
als de hoogte van de uitkering. Maar een grens van boven de 50 en
onder de 50 jaar konden deze leden zich moeilijk voorstellen. Zij waren
ook van mening, dat een dergelijk onderscheid niet verdedigbare sociale
consequenties had. De leden van de VVD-fractie vroegen de regering
terug te komen op deze merkwaardige keuze. Het ware beter geweest,
naar hun oordeel, indien de regering had gekozen voor een onderscheid
tussen hen die op dit moment al in de WAO zitten en zij die in de
toekomst onverhoopt gebruik moet maken van een dergelijke regeling.
Bestaande gevallen in de WAO confronteren met het door de regering
voorgestelde regime, betekent dat mensen op geen enkele manier de
gelegenheid krijgen om een eigen verantwoordelijkheid met betrekking
tot bijvoorbeeld een aanvullende verzekering waar te maken. De
bestaande gevallen onder de 50 jaar zijn niet meer in de gelegenheid om
zich aanvullend bij te verzekeren. Een brandend huis kun je immers niet
meer verzekeren.
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Als criterium voor de duur van de loondervingsuitkering is de leeftijd
gekozen. Hoewel dit criterium inderdaad nauwelijks fraudegevoelig is,
vroegen de leden van de fractie van de SGP of er in dit criterium geen
onbillijkheden schuil gaan. De uitkomst kan zijn dat een werknemer die
veel langer gewerkt, en dus ook veel meer premie betaald heeft, een
kortere loondervingsuitkering ontvangt dan een andere werknemer die
pas op latere leeftijd is gaan werken en vervolgens snel arbeidsonge–
schikt raakt.

Het criterium betreffende het arbeidsverleden werkt naar de mening
van de leden van de fractie van de SGP billijker en verdient dan ook de
voorkeur.

De leden van de GPV-fractie waren van oordeel dat de voorgestelde
beperking van de hoogte van de WAO-uitkeringen als ingrijpend moest
worden gekarakteriseerd. Zij merkten op dat de relatie die er wordt
gelegd tussen uitkeringsrecht enerzijds en leeftijd en arbeidsverleden
anderzijds sterk deden denken aan de systematiek die sinds 1986 geldt
in de WW. Inhoudelijk is er naar hun oordeel weinig reden om een
arbeidsongeschiktheidsregeling en een werkloosheidsregeling zo op
elkaar af te stemmen, omdat beide een eigen karakter en rechtvaardi–
gingsgrond hebben. Een aflopend uitkeringsniveau, c.q. duur, is in het
geval van werkloosheid goed te verdedigen, bij arbeidsongeschiktheid
kan dat veel moeilijker. Daar staat echter tegenover dat het in het
huidige systeem moeilijk te rechtvaardigen is dat een jonggehandicapte
nooit boven minimumniveau uit zal komen terwijl iemand die iets ouder
is, en slechts enkele jaren heeft gewerkt in geval van volledige arbeids–
ongeschiktheid in principe tot zijn 65e jaar recht heeft op een uitkering
van 70% van zijn laatstverdiende loon. Dat verschil is wel erg groot. Een
uitkeringssysteem waarin meer met leeftijd wordt gerekend dan in het
huidige systeem is naar het oordeel van genoemde leden dan ook zeer
wel denkbaar. Maar ook hier is de vraag op zijn plaats of zo'n ingrijpende
wijziging wel gerechtvaardigd is als niet eerst alle mogelijke volume–
maatregelen tot het uiterste zijn beproefd. Deze leden waren thans nog
niet zo ver dat zij die vraag bevestigend konden beantwoorden.

Het lid van de RPF-fractie onderschreef het uitgangspunt, dat wel een
zekere relatie moet worden gelegd tussen de betaalde premie en de
duur, respectievelijk hoogte van de uitkering. Op den duur wil de
regering overstappen op een stelsel, waarin de uitkering rechtstreeks
wordt gerealteerd aan de verzekeringsduur. Dit lid erkende de voordelen
van een dergelijk stelsel. Hij vroeg waarom niet reeds nu voor nieuwe
gevallen de uitkering kan worden gerelateerd aan de verzekeringsduur,
voorzover het verzekerde betreft die voor 1989 geen arbeidsverleden
hebben. Waarom wordt van dit laatste afgezien?

4.3 Onomkeerbare arbeidsongeschiktheid

In de discussies over de kabinetsplannen met betrekking tot de WAO
is veel gesproken over de zogenaamde onomkeerbare gevallen. Met
name na de besluitvorming van de regering op 13 juli 1991 is hiervoor
aandacht gevraagd. Dit is te verklaren uit het feit, dat de berichtgeving
over de preciese inhoud van het eerste WAO-besluit van de regering niet
altijd even duidelijk was. Mede door de gevraagde aandacht voor de
onomkeerbare gevallen is gezocht naar een aangepast besluit. De leden
van de CDA-fractie hadden begrepen, dat het aangepaste besluit van
augustus 1991 van de zijde van de regering het antwoord was op de
eerder vermelde problematiek. De CDA-fractie had op zich genomen een
onderzoek te doen naar de mogelijkheden de groep van onomkeerbare
gevallen in het huidige verzekerdenbestand ook na het herziene kabinets–
besluit te ontzien. De CDA-fractie moest helaas constateren dat het niet
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mogelijk is gebleken hiervoor een oplossing te vinden. Het blijkt niet
mogelijk te zijn de groep van onomkeerbare gevallen als zodanig in
wettelijke termen nader te definiëren en nader te identificeren. De leden
van de CDA-fractie hadden aan de uitkomst van deze studie overigens
geen voorwaarden verbonden. Wel hadden zij met het kabinetsvoor–
nemen ingestemd, dat wanneer de feitelijke doelstelling gehaald zou
worden alsnog zou worden afgezien van de bevriezing van de uitkeringen
van de huidige WAO-gerechtigden, die jonger zijn dan vijftig jaar. In dit
verband herhaalden zij hun opmerking over de noodzaak ook na het
bereiken van de doelstelling verder inhoud te blijven geven aan het
terugdringen van het aantal arbeidsongeschikten.

De positie van de zogenoemde «onomkeerbare WAO-ers» had de
leden van de PvdA-fractie lang beziggehouden. Nog los van de vraag of
het volume arbeidsongeschiktheid de sombere voorspellingen feitelijk
zou volgen, hadden zij van den beginne af aan grote moeite gehad met
de gedachte dat in de groep beneden 50-jarigen vele WAO-ers zullen
worden geconfronteerd met een bevriezing van hun uitkering terwijl zij
objectief niet meer tot het verrichten van betaalde arbeid in staat zijn.
Geen enkele moeite hadden deze leden daarentegen met de gedachte
om tot herbeoordeling te komen van deze groep WAO-ers, ook met een
ruimer begrip passende arbeid. Waar er een restcapaciteit tot het
verrichten van betaald werk aanwezig is moet deze ook worden vastge–
steld. Maar wanneer ook bij herbeoordeling blijkt dat deze restcapaciteit
er niet is, wordt het naar het oordeel van deze leden buitengewoon
moeilijk te rechtvaardigen om de uitkering door bevriezing reëel te
verlagen, wetende dat betrokkene noch toegang heeft tot een aanvul–
lende verzekering, noch door arbeid het inkomensverlies kan compen–
seren.

Deze opvatting weegt voor de leden van de PvdA-fractie zo zwaar dat
zij lange tijd hebben getracht een werkbaar onderscheidingskriterium te
vinden om deze «onomkeerbare WAO-ers» uit te kunnen zonderen van
de bevriezing. Ook andere fracties hebben die poging ondernomen. De
leden van de PvdA-fractie hebben dit voorjaar moeten constateren dat
zo'n criterium niet te vinden is. Alleen door periodieke herbeoordeling
kan worden vastgesteld of en in hoeverre bij wie nog restcapaciteit
aanwezig is. Hierin is in de voorstellen van de regering voorzien. Zou men
daarenboven nog een generieke bevriezing van de uitkeringen
doorvoeren dan is dat niet alleen dubbelop bij degenen die nog een
restcapaciteit blijken te hebben (en dus toch al deels in de WW/IOAW
terechtkomen als zij geen werk vinden), maar worden bovendien ook de
«onomkeerbare gevallen» toch nog ernstig getroffen.

De leden van de PvdA hadden mede hieruit geconcludeerd dat het
verstandiger is ons voor de bestaande WAO-ers te beperken tot de
herbeoordelingen (met een verruimd begrip passende arbeid), en van
een generieke bevriezing af te zien. Zij meenden dat er binnen de
taakstellingen van het beleid ook ruimte is voor deze conclusie doordat
de bijdrage van de bevriezing aan het realiseren van de volume– en finan–
ciële taakstellingen niet doorslaggevend is, zeker als men rekening houdt
met de reeds ingeboekte bijdrage van de herbeoordelingen.

De leden van de VVD-fractie vroegen de regering nader in te gaan op
de problematiek van de zgn. onomkeerbare gevallen. Deze leden zagen
deze onomkeerbare gevallen, ook indien het nog niet was gekomen tot
een afkeuring, als «bestaande gevallen». De regering stelt in de memorie
van toelichting dat het niet mogelijk is om op puur medische gronden
categorieën personen af te bakenen, die op grond van onomkeerbaarheid
van hun situatie buiten de WAO-struktuur zouden moeten vallen. De
leden van de VVD-fractie vroegen zich af of dit zo stellig het geval was.
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Het moet naar het oordeel van deze leden toch mogelijk zijn een limita–
tieve lijst van gestelde diagnoses aan te geven, die per definitie leiden tot
een situatie van arbeidsongeschiktheid. Naar het oordeel van deze leden
was een dergelijke lijst al eens eerder geformuleerd door de Gezond–
heidsraad. De leden van de VVD-fractie stelden vast dat er mensen zijn
die nog steeds arbeid verrichten maar bij wie inmiddels een ernstige
ziekte is vastgesteld. Het kan voorkomen, aldus deze leden, dat bijvoor–
beeld een MS-patiënt nog enige tijd deelneemt aan het arbeidsproces in
de wetenschap dat het na verloop van tijd daarmee afgelopen is. Ook
dergelijke gevallen zouden deze leden willen bestempelen ais
«brandende huizen» waar de mogelijkheid om individueel verantwoorde–
lijkheid te dragen voor een aanvullende verzekering niet meer aanwezig
is. Deze leden vroegen de regering nadrukkelijk in te gaan op de
mogelijkheden om te komen tot een dergelijke lijst van de aandoeningen
die een dergelijke kwalificatie verdienen.

De leden van de fractie van D66 wilden graag uitleg over het
standpunt van de regering ten aanzien van het advies van de SER over
de ophoging van de uitkering van personen die in een althans voorlopig
blijvende toestand van hulpbehoevendheid verkeren. Hoe groot is die
groep? Zou dit niet de groep kunnen zijn die voor het grootste deel uit
onomkeerbare gevallen bestaat en was daar niet eens in het recente
verleden discussie over? Nog afgezien van wat de regering inderdaad
zegt over de zogenaamde «onomkeerbaren», wordt de SVr wel de
bevoegdheid gegeven om ten aanzien van bepaalde groepen arbeidson–
geschikten te bepalen dat een uitkering niet van rechtswege afloopt en
zij dus niet aan een periodieke herbeoordeling worden onderworpen. Het
kwam deze leden allemaal wat inconsistent over.

De regering stelt dat het niet mogelijk is om een afbakening te maken
tussen wel en niet onomkeerbare arbeidsongeschiktheid. De leden van
de fractie van de SGP waren van mening dat de grens inderdaad moeilijk
zal zijn te trekken, maar dat er buiten dat grensgebied duidelijk situaties
zijn van wel en niet onomkeerbaarheid.

Is het niet mogelijk bijvoorbeeld via een medische verklaring voor
arbeidsongeschikten die medisch gezien geen enkele kans meer hebben
op het uitoefenen van een functie, een uitzondering te maken?

Een van de argumenten van de regering om geen onderscheid te
maken is dat arbeidsongeschiktheid geen statisch eindpunt is. De leden
van de fractie van de SGP vroegen echter of aan dit bezwaar niet wordt
tegemoet gekomen door de tijdelijke toekenning van een uitkering en de
periodieke herkeuring die ook voor de zogenaamde onomkeerbare
arbeidsongeschikten van toepassing zijn.

Het RPF-fractielid constateerde dat de regering er vooralsnog geen
kans toe ziet de groep onomkeerbare gevallen af te bakenen. Dit
betreurde hij. Hij vroeg zich af of het wel zo moeilijk is als de regering nu
voorstelt. In dit verband begreep dit lid tevens dat er grote twijfel bestaat
of het mogelijk is in medische zin te spreken van een (statische) eindtoe–
stand en dat het moeilijk is criteria aan te dragen, op grond waarvan kan
worden bepaald wie dermate arbeidsongeschikt is, dat een op hem/haar
«onomkeerbare» situatie van toepassing is. Betekent dit dat de
WAO-uitkering in veruit de meeste gevallen een overbruggingsuitkering
is of moet zijn die in afwachting van terugkeer op de arbeidsmarkt wordt
toegekend? Als de regering stelt dat de mate van invaliditeit in veel
gevallen niets zegt over de loonschade, waarmee iemand wordt gecon–
fronteerd, betekent dat dan dat veel (langdurige) WAO-gerechtigden in
het nieuwe regime, met een nieuw arbeidsongeschiktheidskriterium, ten
onrechte aanspraak zullen maken op een uitkering, maar dat ze door
krapte op de arbeidsmarkt (nog) niet kunnen deelnemen aan het arbeids–
proces?
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5. Tijdelijkheid van de arbeidsongeschiktheidsuitkering; perio–
dieke herbeoordeling

5.1 Tijdelijkheid

De leden van de GPV-fractie hadden moeite met het accepteren van
de voorgestelde tijdelijkheid van de uitkering. Deze leden vonden dit ook
wat moeilijk te rijmen met het voorgestelde artikel 21 a op grond waarvan
de duur van de loondervingsuitkering kan oplopen tot zeven jaar.
Betekent dit niet dat wat met de ene hand gegeven wordt, met de andere
hand wordt teruggenomen? Hoe verhouden deze beide zaken zich tot
elkaar? Stel dat iemand van 53 jaar of ouder om welke reden dan ook na
verloop van de voorgestelde drie-jaarstermijn vergeet een verlenging van
de uitkering te vragen, kan hij of zij dan met een beroep op artikel 21 a
continuering van de uitkering eisen? Deze leden deelden het oordeel van
de Raad van State dat het formele aflopen van het uitkeringsrecht na
drie jaren tot extra administratieve ballast leidt.

5.2 Herbeoordeling

5.2.1 Algemeen

De leden van de CDA-fractie onderschreven het standpunt van de
regering, dat van tijdelijke uitkeringen met eventuele verlenging na
aanvraag tot voortzetting van de uitkering een activerende werking kan
uitgaan. De vraag doet zich echter voor hoe voorkomen wordt dat een
herbeoordeling tot een administratieve afdoening zal verworden. Deze
leden vroegen de mening van de regering hierover.

Tijdelijkheid van uitkeringen en een systeem van hernieuwde
aanvragen en herkeuringen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan
het zorgvuldig hanteren van de bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid,
aldus de leden van de PvdA-fractie. Voorwaarde is dan wel, zoals de
regering stelt, dat de herbeoordeling niet door de loutere omvang van de
inspanning tot een administratieve afdoening verwordt. Om die
voorwaarde beter inhoud te kunnen geven, wil de regering toestaan dat
arbeidsongeschikten voor wie herbeoordeling geen zin heeft, niet meer
of niet meer elke 3A jaar herbeoordeeld behoeven te worden. De leden
van de PvdA-fractie stemden hiermede ook van harte in omdat het naar
hun oordeel buitengewoon onaangenaam voor de betrokken arbeidson–
geschikte is wanneer telkens herbeoordeling plaatsvindt, waar tevoren
over de uitslag bij niemand enige twijfel is. Maar, zo betoogden zij, het
gaat dan om individuele gevallen, niet om groepen.

Wat betreft het risico dat herbeoordeling verwordt tot een puur
administratieve afdoening waren deze leden anderzijds nog niet
overtuigd van de maatregelen om dat risico in te dammen. Het valt te
begrijpen dat organisaties die onder grote druk moeten werken de
neiging ontwikkelen ogenschijnlijk geheel overzichtelijke zaken admini–
stratief af te doen. Dat heeft niet met personen, maar met systemen te
maken. Graag zagen deze leden dan ook een nadere reaktie van de
regering op dit probleem.

De leden van de fractie van D66 hadden in principe geen bezwaar
tegen het tijdelijke karakter van uitkering en de daaraan gekoppelde
herbeoordeling. Zij waren wel bezorgd over de uitvoeringslasten voor de
uitvoerende instanties te meer daar herbeoordeling uitdrukkelijk
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vergezeld hoort te gaan van reïntegratiepogingen. Hoe kunnen de
regering en de Kamer te zijner tijd beoordelen of die reïntegratie-inspan–
ningen voldoende aandacht krijgen? Hoe groot is trouwens de veran–
dering in de herbeoordelingsfrekwentie en de reïntegratie-inspanningen
ten opzichte van de huidige uitvoeringspraktijk?

De leden van de fractie van de SGP steunden het voorstel van de
regering om arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voortaan tijdelijk toe te
kennen, gekoppeld aan een periodieke herkeuring.

De leden van de GPV-fractie waren met de regering van oordeel dat
een periodieke herkeuring van arbeidsongeschikten een verantwoord
middel is om de deelname aan de arbeidsmarkt te activeren. Zal deze
verplichte herkeuring straks gaan gelden voor alle leeftijdscategorieën?

Het lid van de RPF-fractie had met instemming kennisgenomen van het
voornemen om het (herjkeuringsregime aan te scherpen. Hij herinnerde
de regering eraan dat hij in het kader van de behandeling van het
wetsvoorstel TAV sterk had aangedrongen op massale herkeuring. De
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf toen te
kennen dat de regering daar weinig heil zag. Het benieuwde dit lid wat
sindsdien is veranderd. Waarom werd zijn suggestie om over te gaan tot
massale herkeuring vorig jaar nog afgedaan als onhaalbaar, terwijl de
regering in het onderhavige wetsvoorstel blijkbaar wel kans daartoe ziet?
Hij herinnerde de regering eraan dat zij in het kader van de behandeling
van het wetsvoorstel TAV heeft gesteld dat naar schatting 235 000
huidige arbeidsongeschikten medisch in staat zouden zijn betaald werk
te verrichten, waarvan er 190000 aan de slag zouden kunnen als het
begrip passende arbeid wordt verruimd. Het probleem hierbij zou zijn dat
de herkeuringscapaciteit niet toereikend is. Indien de herkeuringscapa–
citeit drastisch wordt uitgebreid, betekent dat dus dat op korte termijn
de doelstelling van de regering kan worden bereikt? Zo ja, moet de
uitbreiding van de herkeuringscapaciteit dan niet de hoogste prioriteit
hebben? Het RPF-fractielid onderschreef enerzijds het regerings–
standpunt dat de herbeoordeling niet mag verworden tot een administra–
tieve afdoening. Anderzijds meende hij dat de kosten, die nu voor
keuring worden geraamd, variërend van 800 tot 965 gulden per persoon,
wel erg hoog zijn. Kunnen deze bedragen worden gespecificeerd? Dit lid
besefte dat de beoogde herkeuringsoperatie een enorme klus is. Hij
vroeg of kan worden overwogen de daartoe bevoegde organen voor een
bepaalde periode extra te equiperen. Zouden de kosten die daarvoor
moeten worden gemaakt niet snel zijn terugverdiend?

Dit lid stelde vast dat blijkbaar voorrang moet worden gegeven aan
groepen personen, omdat hun arbeidsmarktkansen relatief hoog moeten
worden ingeschat. Wat betekent dat concreet? Personen, die minder
kansen op de arbeidsmarkt hebben, maar met een ruimere toepassing
van het begrip passende arbeid wel in staat worden geacht zich als
werkzoekende te laten registreren, moeten naar zijn oordeel niet langer
dan strikt noodzakelijk aanspraken maken op arbeidsongeschiktheidsre–
gelingen. Is de regering het hiermee eens?

Het lid van de RPF-fractie was met de regering van oordeel dat van
tijdelijke uitkeringen een activerende werking kan uitgaan. Hlj vroeg de
regering een overzicht te geven van de duur van arbeidsongeschiktheids–
regeling en in andere EG-lidstaten. Kan de regering overigens garan–
deren dat de uitvoeringsorganen nieuwe instromers daadwerkelijk tussen
een jaar na de eerste toekenning van de uitkering kunnen herbeoordelen?

5.2.2 Afwijkende termijnen

De leden van de fractie van D66 vonden de passage over het op
termijn uitzonderen van bepaalde groepen arbeidsongeschikten van het

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 824, nr. 5 50



aflopen van de uitkering van rechtswege onduidelijk. Begrepen zij goed
dat eerst tot een registratie van individuen moet worden gekomen,
waarmee de SVr wordt belast, alvorens de uitzonderingsgevallen nader
kunnen worden bepaald? Valt als deze lijst er is (hoe lang zal dat duren?)
iets te zeggen over de onomkeerbare gevallen, dan wel over aandoe–
ningen in het algemeen, die tot uitzonderingen aanleiding kunnen geven?
Welke privacybescherming zal de registratie kennen? Welke rechtsze–
kerheid zullen individuen aan het voorkomen op de «registratielijst»
kunnen ontlenen?

5.2.3 Verblijf in het buitenland

De leden van de CDA-fractie vroegen of er nog wel voldoende contröle
aanwezig kan zijn, indien herkeuringen van personen met een AAW– of
WAO-uitkering die in het buitenland verblijven zou geschieden door
buitenlandse contröle-organen. Welke bezwaren zijn er, indien van
degene, die een aanvraag tot voortzetting van de uitkering doet, verlangd
wordt, dat de beoordeling fysiek in Nederland zal plaatsvinden?

Ten aanzien van de personen die met een arbeidsongeschiktheidsuit–
kering in het buitenland verblijven, vroegen de leden van de fractie van
D66 zich af in hoeverre thans reeds van enige contröle sprake is. In
hoeverre wordt bij voorbeeld gecontroleerd of mensen met een Neder–
landse arbeidsongeschiktheidsuitkering, gewoon arbeid verrichten in het
buitenland? Hoeveel personen met een Nederlandse arbeidsongeschikt–
heidsuitkering verblijven overigens in het buitenland en is het niet zo dat
onafhankelijk van de vraag of buitenlandse controleorganen kunnen
worden ingeschakeld bij de herbeoordeling, het sowieso niet zo kan zijn
dat verblijf in of vertrek naar het buitenland (gedeeltelijk) arbeidsonge–
schikten vrijwaart van enigerlei gevolg van de voorgestelde wetgeving?

Ook de leden van de fractie van de SGP wilden weten hoeveel
personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in het buitenland
verblijven.

5.3 Aanvragen (vervolg)uitkeringen

Indien niettijdig (minimaal 3 maanden tevoren) een uitkering wordt
aangevraagd kan de bedrijfsvereniging een korting toepassen of geen
uitkering meer toekennen, aldus de toelichting bij het wetsvoorstel.
Wanneer de uitkering alsnog wordt aangevraagd, kan deze ingaan op een
moment dat ten hoogste één jaar ligt vóór het moment van de aanvraag.
Volgens de leden van de PvdA-fractie lijkt hier sprake van een waaier aan
sanktiemogelijkheden, waarbij niet duidelijk is welke sanktie wanneer zal
worden toegepast. Wanneer wordt korting toegepast? Over welke
periode? Wanneer wordt geen uitkering verstrekt? Wanneer alsnog met
terugwerkende kracht? Is hier verduidelijking en vereenvoudiging
mogelijk, zo vroegen deze leden.

Uiterlijk vier maanden voordat de uitkeringstermijn afloopt zal het
uitvoeringsorgaan een kennisgeving sturen naar de betrokken arbeidson–
geschikte.

Indien deze uiterlijk drie maanden voor het aflopen van de vijf/drie
jaarstermijn of drie maanden voor het aflopen van het ziektewetjaar geen
aanvraag heeft ingediend, kan de bedrijfsvereniging een korting op de
uitkering opleggen of de uitkering niet meer toekennen.

Op zichzelf hadden de leden van de fractie van de SGP geen bezwaar
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tegen het feit dat de uitkeringsgerechtigde verantwoordelijk is voor het
continueren van de uitkering.

Wel vroegen ook zij de regering exacter te formuleren wat de gevolgen
zijn van het niet of niet-tijdig aanvragen van een uitkering. Zij zijn van
mening dat de bedrijfsverenigingen in dit soort zaken eenzelfde beleid
dienen te voeren. Nu wordt de mogelijkheid geschapen dat de ene
bedrijfsvereniging de uitkering volledig continueert en de andere de
uitkering volledig stopt. De leden van de fractie van de SGP achten dit
een ongewenste ontwikkeling die voorkomen moet worden. Zij vroegen
de regering daarom wettelijk vast te leggen wat de konsekwenties zijn
van het niet tijdig dan wel geheel niet reageren, opdat er een uniform
beleid door de bedrijfsverenigingen gevoerd zal worden.

Ook vroegen deze leden of de bedrijfsverenigingen in ieder geval niet
verplicht moeten worden tot het sturen van een herinnering indien niet
binnen een maand is gereageerd op de kennisgeving, waarna vervolgens,
wanneer niet wordt gereageerd, sancties getroffen worden.

6. Samenloop met inkomsten uit arbeid

6.1 Anticumulatiebepalingen

Het spreekt voor zich, aldus de leden van de PvdA-fractie, dat de
arbeidsongeschiktheidsregelingen een anti-cumulatiebepaling moeten
bevatten. Het gaat immers niet aan bij arbeidsongeschiktheid een
inkomen te hebben dat hoger is dan wanneer geen sprake zou zijn van
arbeidsongeschiktheid. Is het juist, zo vroegen zij de regering, dat de
nieuwe regeling in de meeste gevallen zal leiden tot een hoger inkomen,
wanneer de betrokken arbeidsongeschikte inkomsten uit arbeid heeft,
zonder dat vaststaat dat deze arbeid valt binnen de grenzen van het
verruimde begrip? Kan dit met cijfervoorbeelden worden toegelicht?

Het lid van de RPF-fractie vroeg de regering binnen welke termijn
redelijkerwijs een «definitieve» schatting dient plaats te vinden.

Zal die in de praktijk niet meestal pas na drie jaar plaatsvinden?

6.2 Inkomsten uit WSW-arbeid

De leden van de CDA-fractie wilden weten hoe precies de positie na
het van kracht worden van dit wetsvoorstel is van arbeidsongeschikten,
die in WSW-verband werken en jonger zijn dan 50 jaar, niet alleen wat
betreft hun inkomsten doch ook in het algemeen.

Onderkent de regering de situatie dat voor iemand die in de WSW
werkt elke inkomensverhoging, al dan niet verkregen door eigen
inspanning, leidt tot een lagere aanvulling vanuit de WAO? Is de
anti-cumulatieregeling voor WSW-werkenden niet demotiverend, zo
vroegen de leden van de PvdA-fractie.

Aangezien, in de opvatting van de regering, er door de wetswijziging
geen wezenlijke verandering optreedt ten aanzien van bespaarde uitke–
ringen van WSW-werknemers, ligt het in de rede dat de bespaarde uitke–
ringen ook in de toekomst ten gunste komen van het rijk als belangrijkste
financier van de WSW. Deze redenering konden deze leden volgen;
mochten zij daaraan de konklusie verbinden dat bij een eventuele decen–
tralisatie van de WSW de uitgespaarde gelden naar de gemeente gaan
waar betrokkene in de WSW werkt?

7. Samenloop met WW-uitkering

De leden van de fractie van D66 zagen wel wat in de redenering van
de minderheid van de SVr, bestaande uit de FNV-leden en één onafhan–
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kelijk lid, dat de loondervingsuitkering WW wel erg afhankelijk wordt van
het toevallige tijdstip van herbeoordeling voor de WAO.

Zij voorzagen bovendien een probleem met betrekking tot deeltijd–
werkers die een vervolguitkering WAO krijgen op andere basis dan
voltijders, althans voor zover ze minder verdienden dan het
minimumloon. Zij wisten niet zeker of dit probleem zich ook zou
voordoen als het gaat om het samenlopen van WW– met WAO-uitke–
ringen en de bepaling van de respectievelijke daglonen maar meer in het
algemeen wilden zij inzicht in de positie van deeltijdwerkers, die vanuit
een (wellicht tijdelijke) deeltijdwerksituatie, bijvoorbeeld in verband met
de zorg voor kinderen, arbeidsongeschikt werden.

8. Ministelsel-discussie

Reagerend op suggesties over een ministelsel verwijst de regering
naar de aanvankelijke voorstellen inzake de hoogte en duur van de
WAO-uitkering. De sterk afwijzende ontvangst door de samenleving van
deze voorstellen, die zich overigens beperkten tot de arbeidsongeschikt–
heidsregelingen, hebben de regering ervan overtuigd dat dit geen
begaanbare weg is. Op zich is dit al een voldoende argument tegen een
ministelsel. Het maatschappelijk draagvlak hiervoor ontbreekt ten ene
male. De leden van de PvdA-fractie deelden dan ook het regerings–
standpunt in dezen.

Zij achtten het bovendien buitengewoon gevaarlijk het sociale verzeke–
ringsstelsel te beperken tot de dekking van een bestaansminimum,
omdat hierdoor de betrokkenheid van brede middengroepen bij het
stelsel wordt uitgehold en de financiële basis van de solidariteit wordt
versmald. Een voortgaande erosie van het bestaansminimum zal het
gevolg zijn. Deze leden verwezen hier naar de argumentatie die in het
rapport van de PvdA-commissie Verzorgingsstaat (Wolfson) is gevoerd,
en constateerden met genoegen dat ook de CDA-commissie Kolnaar tot
gelijkluidende conclusies over de onwenselijkheid van een ministelsel is
gekomen. De leden van de PvdA-fractie meenden dat de regering met
haar voorstellen inzake het opbouwsysteem, mits aangevuld met een
toegankelijke aanvullende verzekering, een werkbaar evenwicht in de
verantwoordelijkheidsverdeling heeft aangegeven. Aan een verdere
verschuiving in de richting van een ministelsel hadden zij geen behoefte.

De leden van de D66-fractie konden zich vinden in de redenering van
de regering en zien de voorstellen voor een nieuwe opzet van de arbeids–
ongeschiktheidsregelingen niet als voorloper van een ministelsel. De
voorstellen die thans gedaan worden waarbij een combinatie is gevonden
van loongerelateerde en vervolguitkeringen zijn al ingrijpend genoeg en
geven al onderhandelingsstof genoeg voor de sociale partners om in de
aanvullende sfeer iets te doen aan de optredende inkomensterugval na
afloop van de loongerelateerde uitkeringen.

Met betrekking tot de opmerkingen betreffende het ministelsel merkte
het lid van de RPF-fractie op dat de regering hieraan wel erg weinig
aandacht besteedt. Wordt ook niet op de langere termijn overwogen tot
invoering van een dergelijk stelsel over te gaan? Het RPF-fractielid vroeg
de regering hierop nader in te gaan.

9. Risque social en risque professionel

De leden van de fractie van D66 volgden de regering in haar afwijzing
een onderzoek te doen naar het onderscheid tussen beide vormen van
risico's. Zij waren overigens wel benieuwd naar de mate waarin sporton–
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gevallen deel uitmaken van de niet-beroepsgebonden ongevallen en hoe
groot het percentage door sport arbeidsongeschikt geworden
werknemers is van het totale aantal arbeidsongeschikten. Dit punt speelt
overigens zeker bij de nog komende TZ-voorstellen, zodat een discussie
in dat kader zinvoller lijkt. Enige algemene indicatie in antwoord op
bovenstaande vragen zou de nieuwsgierigheid op dit punt thans
enigszins kunnen bevredigen.

Het lid van de RPF-fractie had met verbazing geconstateerd dat het
volgens de regering niet van belang is hoe men wegens ziekte of gebrek
arbeidsongeschikt is geraakt. Kan deze stelling worden toegelicht? Is de
absurde groei van het aantal arbeidsongeschikten in Nederland niet
mede te wijten aan het feit dat in ons land ook niet-beroepsgeboden
risico's onder de verzekering vallen?

10. Overgangsrecht

10.1 Algemeen

De leden van de PvdA-fractie constateerden dat de regering, los van
de dreigende volume-ontwikkeling, nog een summiere inhoudelijke
onderbouwing geeft van het voorgestelde overgangsrecht. De memorie
van toelichting geeft aan dat «voorkomen moet worden dat er een
situatie ontstaat dat er gedurende een zeer lange periode aanzienlijke
verschillen bestaan tussen de uitkeringssituaties van personen die
overigens in een vergelijkbare situatie verkeren». Hoewel de leden van de
PvdA in zijn algemeenheid met dit uitgangspunt konden instemmen
kwam het deze leden voor dat het door de regering voorgestelde
systeem er zelf niet aan voldoet, veeleer het tegendeel bereikt en alleen
al uit dien hoofde onwenselijk is.

Zo stelden deze leden vast dat in de voorstellen van de regering
personen die in vrijwel vergelijkbare situaties verkeren gedurende zeer
lange tijd zeer ongelijk behandeld zullen worden. Zij illustreerden dit aan
de hand van het volgende voorbeeld: een persoon die bij inwerking–
treding van de wet juist 50 jaar is zal indien hij reeds WAO-er is of dit
nog wordt een 70%-uitkering hebben tot zijn pensionering (het zij hem
overigens van harte gegund).

Een tweede persoon, die enkele weken later geboren is en dus nog
juist geen 50 jaar, zit eveneens reeds in de WAO of wordt kort daarna
volledig afgekeurd. Hij krijgt gedurende vier jaar een 70%-uitkering,
welke daarna wordt bevroren tot een niveau van 60-65% is bereikt
(afhankelijk van inkomen), of (nieuw geval) welke daarna direct wordt
verlaagd tot 60-65%. Dit niveau wordt vervolgens tot de pensionering
gehandhaafd. De eerste en tweede persoon, die in zeer vergelijkbare
situaties verkeren, worden dus gedurende vier jaar gelijk behandeld, om
vervolgens gedurende elf jaar in toenemende mate ongelijk behandeld te
worden. Dit leek de leden van de PvdA-fractie volstrekt in tegenspraak
met het door de regering geformuleerde uitgangspunt, tenzij men aan
het leeftijdscriterium boven/beneden 50 jaar een absolute betekenis wil
toekennen: bij de vijftigste verjaardag ligt dan de waterscheiding tussen
gelijk en ongelijk. Deze leden konden zich niet voorstellen dat de
regering dit in ernst wil volhouden.

De indruk van de leden der PvdA-fractie dat de regeringsvoorstellen
tot langdurige ongelijke behandeling van vergelijkbare gevallen leiden
werd nog versterkt toen zij de uitwerking van de zogeheten «generieke
ontdooiing» onder de loupe namen. Tijdens het Kamerdebat van 11
september 1991 heeft de regering toegezegd dat «vanaf het jaar dat de
arbeidsongeschiktheid gemeten in uitkeringsjaren in ons land terugge–
bracht is tot het niveau van eind 1989, (zullen) de uitkeringen die zijn
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toegekend voor de datum waarop de nieuwe wetgeving ingevoerd zal
zijn, weer de normale indexatie gaan volgen vanaf dat moment»
(Kamerstuk 22 187, nr. 10). Terzijde merkten deze leden op dat zij deze
toezegging in de voorliggende ontwerp-wettekst niet konden terug–
vinden. Zij namen aan dat een nota van wijziging op dit punt reeds
onderweg is.

De toezegging van de regering moet dus, zo veronderstelden de aan
het woord zijnde leden, betekenen dat op een moment in de tijd, zeg
01.01.96 of 01.01.97, of één, twee jaar later de dan bevroren uitke–
ringen generiek worden «ontdooid». De leden van de PvdA-fractie
constateerden dat op het moment van generieke ontdooiïng (immers een
soort generaal pardon) voor een belangrijk deel van de betrokken uitke–
ringsgerechtigden de bevriezing nog niet voltooid zal zijn, dat wil zeggen
dat hun uitkering zich nog boven het niveau bevindt waarop zij volgens
het nieuwe systeem recht hebben. Vanaf dat moment wordt hun
uitkering weer geïndexeerd en krijgen zij blijvend belangrijk meer dan
een vergelijkbaar «nieuw geval». Deze schijnbaar ongelijke behandeling
kan vervolgens zeer lang duren.

Immers bij een WAO-er van 25 jaar, wiens uitkering wordt bevroren
als hij 26 is en (veronderstel) drie jaar later als hij 29 is weer wordt
ontdooid, zal er nog geen sprake van zijn dat hij reeds is afgedaald naar
het toepasselijke «nieuwe» uitkeringsniveau. Hij of zij zal dus een
belangrijk hogere uitkering hebben dan een vergelijkbare «nieuwe
WAO-er» van 29 jaar. En deze situatie zal nog tot hun pensionering
voortduren, dat is dus ruwweg nog 36 jaar. De paradox in dit voorbeeld
is, zo merkten deze leden op, dat hoe jonger de WAO-er is, hoe lager zijn
«nieuwe» uitkeringsniveau, hoe langer dus de bevriezing, hoe groter de
kans dat de generieke ontdooiïng toeslaat voordat de bevriezing vanzelf
is afgelopen, en hoe waarschijnlijker dus een zeer lange periode waarin
hij belangrijk beter behandeld wordt dan vergelijkbare nieuwe gevallen.

Nu kan men met enig recht volhouden dat een zeer lang overgangs–
recht in de praktijk beperkt zal blijven tot enkele gevallen. Er vindt
immers ook in het bestand van WAO-ers beneden de 50 jaar een zekere
doorstroming plaats, zodat lang niet iedereen, nee in feite slechts een
kleine minderheid, de volle uitkeringsduur tot het 65e jaar volmaakt. De
leden van de PvdA-fractie sloten zich bij deze relativering graag aan, en
vroegen de regering overigens wat meer cijfermatige gegevens te
verschaffen over de omvang en samenstelling van de groep WAO-ers die
door de bevriezing getroffen wordt (beneden 50 jaar en uitkering boven
minimumniveau), zo mogelijk over de mate waarin zij getroffen worden
(terugval van de uitkering), en over de snelheid van uitstroom uit dit
bestand. Tegelijk merkten deze leden echter wel op dat een verwijzing
naar de doorstroming niet alleen het bovenstaande voorbeeld en de
bezwaren tegen het regeringsvoorstel relativeert, maar evenzeer de
bezwaren die de regering heeft ingebracht tegen het op peil houden van
de bestaande uitkeringen. Ook indien de bevriezing niet doorgaat, zoals
deze leden wensen, zal het feitelijk optreden van zeer verschillende uitke–
ringsniveaus in vergelijkbare gevallen door de uitstroom uit het oude
bestand snel tot een minimum worden teruggebracht. Er is dus alleen
puur theoretisch sprake van een overgangsrecht van 40 jaar.

De leden van de PvdA-fractie concludeerden dat de combinatie van de
harde 50-jaar grens en de mogelijkheid van generieke ontdooiïng in het
door de regering voorgestelde overgangsrecht leidt tot een zeer lange
periode van belangrijke ongelijkheid tussen overigens vergelijkbare
gevallen. De regering kan dus, naar het oordeel van deze leden,
onmogelijk volhouden dat de bevriezing van lopende uitkeringen van
WAO-ers beneden de 50 jaar, nu juist noodzakelijk is om (relatief) gelijke
behandeling en een kort overgangsrecht te bewerkstelligen; het
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tegendeel is het geval. Deze leden namen niet aan dat de regering zich
uit dit dilemma zal redden door enerzijds de 50-jaar grens tot absolute
maat van gelijk en ongelijk te verheffen, anderzijds de betekenis van de
generieke ontdooiïng, die indertijd is gepresenteerd als een majeure
«verzachting», nu te relativeren.

Waar de leden van de PvdA-fractie op dit punt in de redenering de
conclusie trokken dat de bevriezing van lopende uitkeringen niet leidt tot
de gewenste (relatief) gelijke behandeling van «oude» en «nieuwe»
gevallen, noch uitzicht biedt op een kort overgangsrecht, rijst vanzelf–
sprekend de vraag of het achterwege laten van de bevriezing deze
doelen wel naderbij brengt. Zagen deze leden het goed, dan heeft de
regering zich steeds op het standpunt gesteld dat bij handhaving van de
oude uitkeringsrechten over een langere periode («theoretisch 40 jaar»)
grote ongelijkheid zou bestaan tussen WAO-ers op geen andere grond
dan dat zij voor dan wel na inwerkingtreding van de wet zijn afgekeurd,
«oude» en «nieuwe gevallen» dus. Dit moge op het eerste gezicht
plausibel zijn, het is de vraag of dit standpunt rekening houdt met de
feitelijke situatie.

De leden van de PvdA-fractie stelden vast dat het feitelijk optreden van
(lang voortdurende) ongelijkheid bij het afzien van de bevriezing, geheel
afhangt van het voorkomen van vrijwillige bijverzekering. Indien «nieuwe
gevallen» op grote schaal worden bijverzekerd tegen arbeidsonge–
schiktheid zullen zij als regel recht houden op een 70%-uitkering, zij het
dat deze uit twee bronnen komt, de WAO en de aanvullende verzekering.
Om gelijke behandeling te bereiken zal men rekening moeten houden
met het feit dat mensen die al in de WAO zitten zich niet aanvullend
kunnen verzekeren. Dit risico zal dan binnen de WAO gedekt moeten
blijven, hetgeen handhaving van het 70%-niveau betekent en afzien van
de bevriezing, zoals de leden van de PvdA-fractie voorstellen. Indien
echter de aanvullende verzekering slechts sporadisch wordt toegepast,
en «nieuwe gevallen» als regel uitsluitend de verlaagde WAO-uitkering
«genieten», dan wordt een meer gelijke behandeling bereikt door ook
«oude gevallen» naar dit nieuwe niveau te brengen. De regering zou in
dit geval moeten voorstellen alle oude gevallen snel onder het nieuwe
systeem te brengen; het hanteren van een onderscheid tussen boven– en
beneden 50-jarigen, alsook de mogelijkheid van generieke ontdooiïng
doet, zoals gezegd, dan ernstig afbreuk aan de consistentie van het
beleid.

De leden van de PvdA-fractie gingen er van uit dat bij invoering van
het nieuwe opbouwsysteem in de WAO de praktijk van bovenwettelijke
aanvullende uitkeringen een sterke groei zal doormaken, en zij achten dit
ook wenselijk. Uit de opstelling van de vakorganisaties en de activiteiten
van bedrijfsverenigingen en particuliere verzekeraars mag worden
afgeleid dat aanbod van en vraag naar collectieve aanvullende verzeke–
ringen groot zal zijn. Blijkens de terughoudende berekening van de
gedragseffecten van het nieuwe systeem houdt ook de regering rekening
met een betekenende mate van aanvullende verzekering. Op grond
hiervan constateerden deze leden dat, bezien naar feitelijke uitkeringsni–
veaus, er vanuit moet worden gegaan dat een groot deel van de «nieuwe
arbeidsongeschikten» een 70%-uitkering zal krijgen.

Concluderend op dit punt vatten de leden van de PvdA-fractie hun
standpunt als volgt samen: er bestaat bij hen grote en gerede twijfel over
de stelling van de regering dat het door haar voorgestelde overgangs–
recht leidt tot een snelle groei naar relatief gelijke behandeling; zij
menen integendeel op goede gronden dat, rekening houdend met de
praktijk van aanvullende verzekering, het uitgangspunt van gelijke behan–
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deling vergt dat de bestaande WAO-uitkeringen de volledige
bescherming van het oude systeem blijven genieten.

Ten aanzien van het overgangsrecht wilden de leden van de
D66-fractie opmerken thans geen behoefte te hebben aan enig
overgangsrecht aangezien er in hun optiek niet op korte termijn een
overgang van oud naar nieuw recht gemaakt behoeft te worden, althans
niet als het gaat om de hoogte en de duur van de uitkeringen. Zij hadden
zich echter kunnen voorstellen dat het overgangsrecht in een aparte
invoeringswet was geregeld. De TBA had dan de maatregelen voor
nieuwe gevallen kunnen regelen waarbij een onderscheid qua ingangs–
datum had kunnen worden gemaakt tussen volume– en prijsmaatregelen.

Een invoeringswet had dan kunnen aangeven of en zo ja welke conse–
quenties zouden voortvloeien voor bestaande gevallen uit de TBA.
Waarom is van een dergelijke wetssystematiek afgezien en wordt een
koppelverkoop voorgesteld?

De leden van de GPV-fractie betreurden de lange periode van voorbe–
reiding van de onderhavige wetgeving. De langdurige onzekerheid bij
betrokkenen over de toekomst van hun uitkering achtten zij sociaal niet
aanvaardbaar. Deze leden meenden dat de totstandkoming van noodza–
kelijke wetgeving (aanpassing van het arbeidsongeschiktheidscriterium,
verplichte regelmatige herkeuringen) bespoedigd zou kunnen worden
indien de regering bereid zou zijn het meest omstreden onderdeel, de
bevriezing van bestaande uitkeringen, te laten vallen. Ook de vakbe–
weging heeft een– en andermaal laten weten dat de totstandkoming van
een sociaal akkoord vergemakkelijkt zou worden door een dergelijke
beslissing.

Het lid van de RPF-fractie bleef bij zijn bezwaren tegen het aantasten
van reeds bestaande uitkeringen. Het onderhavige wetsvoorstel was voor
hem niet acceptabel, als dit onderdeel gehandhaafd blijft. Hij vérzocht de
regering dan ook dringend het aantasten van lopende arbeidsongeschikt–
heidsregelingen uit dit wetsvoorstel te halen. Indien dat om welke reden
dan ook niet wenselijk wordt geacht, pleitte hij voor uitstel van deze
maatregel. Hij verwees naar de inleiding van zijn bijdrage. Is de regering
bereid om in afwachting van de effecten van de andere volumebeper–
kende maatregelen uitstel te overwegen? Zo ja, hoe iang zal dit uitstel
maximaal zijn?

10.2 Niveau van de uitkering

De leden van de PvdA-fractie hadden in een eerder voorbeeld aange–
geven dat zij de stelling van de regering dat de overgangsfase «materieel
slechts een periode van 8 jaar bestrijkt» niet konden onderschrijven.
Gevallen die in leeftijd slechts één dag verschillen en overigens gelijk zijn
zullen niettemin gedurende vijftien jaar zeer ongelijk behandeld worden,
en dat geldt ook voor gevallen die in leeftijd enkele dagen, weken of
maanden verschillen. Daarenboven hadden deze leden er op gewezen
dat de «generieke ontdooiïng» onvermijdelijk tot een veel langere
overgangsfase met zeer uiteenlopende uitkeringsniveaus zal leiden. Deze
leden hielden dan ook tegen dat de voorstellen van de regering uitzicht
boden op een korte overgangsfase. Hierin kan dus geen argument
gelegen zijn om de gedachte van deze leden dat bestaande uitkeringen
niet worden bevroren af te wijzen. Overigens bleven deze leden van
mening dat bij nadere beschouwing het materiële verschil in lengte van
de overgangsfase gering zal blijken te zijn door de sterke (en bij herbe–
oordeling versterkte) uitstroom uit het bestand. Zij herhaaiden hun
verzoek om een cijfermatig inzicht in de omvang van het bestand te
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bevriezen uitkeringen, de uitstroom daaruit en de te verwachten omvang
over 10, 15 en 20 jaar.

De leden van de fractie van D66 hadden geen behoefte aan het
overgangsrecht, omdat zij het niet eens waren met de regeling voor
bestaande gevallen. Nog afgezien van de mogelijke strijdigheid met
ILO-verdrag nr. 121 vonden zij de bevriezing van uitkeringen van huidige
arbeidsongeschikten op geen enkele manier te verdedigen. Dat het om
minder dan 35% van het huidige aantal arbeidsongeschikten zou gaan is
al helemaal geen steekhoudend argument. Het aantasten van de rechten
van mensen, die zich op geen enkele wijze hebben kunnen indekken
tegen een «bevriezingsrisico» en dat ook niet alsnog kunnen doen, past
absoluut niet bij de uitgangspunten van een rechtsstaat. Dat de
bevriezing ongedaan wordt gemaakt op het moment dat het absolute
aantal van 758 000 uitkeringsjaren wordt bereikt betekent dat huidige
arbeidsongeschikten afhankelijk zijn van volumeontwikkelingen, en veran–
deringen in de uitvoeringsorganisaties als het gaat om het toepassen van
het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium, die zij zelf op generlei wijze
in de hand hebben.

Met betrekking tot de bestaande arbeidsongeschikten hadden de leden
van de fractie van de SGP grote bezwaren tegen het bevriezen van de
uitkeringen. Het gaat daarbij om aantasting van verworven rechten en
daarmee moet uiterst terughoudend worden omgegaan. Pas wanneer alle
andere middelen falen, zal dit mogen worden overwogen en deze leden
waren er nog niet van overtuigd dat die situatie zich nu reeds voordoet.
Met name nu er een tendens is waarbij de groei van het aantal arbeids–
ongeschikten afneemt, vroegen deze leden of het niet wenselijk is om
voor dit onderdeel van het wetsvoorstel af te wachten of en in welke
mate die trend zich voortzet. In die tijd kan worden voortgegaan met een
intensievere begeleiding van arbeidsongeschikten en een betere reïnte–
gratie in het arbeidsproces.

Een onderdeel van de memorie van toelichting behoefde volgens de
leden van de fractie van de SGP nadere toelichting. Het gaat om de
zinsnede dat de uitkeringen van arbeidsongeschikten beneden de vijftig
jaar op het moment van inwerkingtreding van deze wet worden bevroren
tot het moment dat de arbeidsongeschiktheid is teruggebracht tot het
niveau van 1989. Deze leden vroegen de regering of, mocht de arbeids–
ongeschiktheid snel dalen, daarmee mogelijk niet twee soorten uitke–
ringen 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.

In de discussie over de WAO-maatregelen is de aandacht vooral
uitgegaan naar de vraag in hoeverre het mogelijk moet worden geacht
bestaande WAO-gevallen te ontzien. De leden van de GPV-fractie
vroegen welk financieel belang was gemoeid bij het buiten aanmerking
laten van bestaande WAO-gevallen bij de neerwaartse bijstelling van het
uitkeringsniveau. Deze leden vroegen of de herkeuring en de
aanscherping van het arbeidsongeschiktheidscriterium niet reeds
voldoende zijn om de gewenste arbeidsmarktactivering van bestaande
WAO-gevallen onder de 50 jaar te bewerkstelligen. Wat voegt een
korting op de uitkering daar nog aan toe? Geeft dat niet aan dat de
regering kennelijk zelf twijfelt aan de effectiviteit van de door haar
voorgestelde maatregelen? Bij een goed uitgevoerde herkeuringsoperatie
is het toch mogelijk de zogenaamde schrijnende, onomkeerbare gevallen
te ontzien? Deze leden erkenden dat deze gevallen niet in een objectief
geformuleerde wettelijke regeling gevangen kunnen worden, maar bij
een individuele benadering (die een keuring per definitie nu eenmaal is)
kan toch duidelijk worden wie nog restcapaciteit heeft en wie niet?
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Het RPF-fractielid was van oordeel dat het relatief geringe aantal
arbeidsongeschikten, dat slachtoffer wordt van de bevriezingsmaatregel
nooit een dergelijke vergaande maatregel kan rechtvaardigen.

10.3 Herkeuringen

De leden van de PvdA-fractie achtten het toelaatbaar dat de regering
nu de zogeheten «verdisconteringsgevallen» toch voor herbeoordeling in
aanmerking laat komen. Hiermede zal de verdiscontering definitief
vervallen, waardoor een substantieel inkomensverlies kan optreden. De
opname van deze groep WAO-ers in de stimuleringsregeling kan hiervoor
enig soelaas bieden. Graag zouden deze leden enig inzicht krijgen in de
omvang van de groep resterende «verdisconteringsgevallen» op dit
moment en op invoeringsdatum van het wetsvoorstel, alsmede op de
momenten later in de tijd waarop deze groep successievelijk voor herbe–
oordeling in aanmerking komt. Anders gezegd: deze leden wilden graag
weten hoe groot de groep is die in de praktijk nog afgeschat zal worden
en (eventueel) gevolgen voor de uitkering zal ervaren. Tevens wilden zij
weten of alles in het werk gesteld zal worden om de bij personen uit
deze groep vastgestelde restcapaciteit ook in te zetten op de arbeids–
markt, en te voorkómen dat zij alleen gedeeltelijk van WAO naar WW
verschuiven.

De leden van de PvdA-fractie stemden in met de gedachte dat bij
ministeriële regeling de volgorde van herbeoordeling van verschillende
groepen nader zal worden vastgesteld. Het leek hun verstandig bij de
herbeoordelingen selectief te werk te gaan; de beschikbare capaciteit is
immers beperkt en bij sommige groepen mag men meer resultaat
verwachten dan bij andere. Zo vroegen deze leden zich af welk resultaat
kan worden verwacht van de herbeoordeling van vroeggehandicapten.
Hoe groot is hun aantal onder de beneden 50-jarigen, en is het niet
verstandig hen voorshands van de herbeoordelingsoperatie uit te
zonderen, zo vroegen deze leden. Anderzijds gaven deze leden wel aan
dat zij de groep vroeggehandicapten zeker wel voor reïntegratie-activi–
teiten in aanmerking willen laten komen, voor intensievere bemiddeling
en voor deelname aan arbeidsmarktmaatregelen zoals het JWG. Zij
gaven grif toe dat een algemene uitzondering van vroeggehandicapten
bij de herbeoordeling strijdig kan zijn met deze laatste wens. Zij vroegen
de regering haar licht eens te laten schijnen over dit dilemma.

Meer in het algemeen drongen de leden van de PvdA-fractie er op aan
de herbeoordeling zo in te richten dat zo min mogelijk onnodig leed
wordt berokkend door het oproepen van personen waarvan de kans op
herstel op voorhand zeer klein moet worden geoordeeld. Dit vergt niet
alleen een zorgvuldige volgorde-bepaling in de voorgenomen ministeriële
regeling, maar ook een zekere vrijheid voor de uitvoeringsorganisatie om
herbeoordelingsgevallen op hun individuele merites te beoordelen. Deze
leden kregen hierop graag een reactie van de regering.

Begrepen de leden van de PvdA-fractie het goed dan gaat de regering
ervan uit dat een huidig bestand van beneden 50-jarigen ter grootte van
413 000 personen binnen vijf jaar vanzelf geslonken zal zijn tot 300 000
personen? Wat zal de verwachte stand zijn, zo vroegen zij, indien daarbij
het effect van de herbeoordeling wordt gevoegd (in personen en in uitke–
ringsjaren). En welk deel van de oorspronkelijke groep zal nog over zijn
na 10, 15 en 20 jaar? Mogen dezelfde uitstroomratio's worden toegepast
op de groep mogelijk te bevriezen uitkeringen?

Naar de mening van de leden van de D66-fractie zouden lopende
uitkeringsgevallen ongemoeid moeten blijven, ongeacht hun leeftijd. In
principe zou echter volgens hen wel overwogen kunnen worden ook
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boven 50-jarigen aan de herbeoordeling te onderwerpen. Zij realiseerden
zich dat dit materieel weinig effect zal hebben omdat om uitvoerings–
technische redenen slechts cohortsgewijs herbeoordeeld kan worden,
maar vroegen zich af of de regering nog andere dan praktische bezwaren
zag tegen herbeoordeling van boven-50 jarigen als elders wordt bepleit
ouderen langer aan het werk te houden, al dan niet in deeltijd. Zij reali–
seerden zich dat de verdisconteringsmaatregelen als gevolg van de
stelselherziening nu nog zijn effecten heeft voor toen boven 35-jarigen,
maar het ontging hen waarom niet in het algemeen, als toch met een
andere «schone» lei begonnen wordt, ook niet de toen blijvend verdis–
conteerden alsnog mee zouden kunnen draaien met mogelijke reïntegra–
tiebeleidsmaatregelen die toch verbonden zijn aan de herbeoordelingen.
Een leeftijdsgrens bij de herbeoordeling en de toepassing van het nieuwe
arbeidsongeschiktheidscriterium kwam hen als gekunsteld en onlogisch
en willekeurig over als allerwegen een bevordering van de (gedeeltelijke)
arbeidsparticipatie bepleit wordt. Wellicht kunnen hardheidsclausules
worden ingebouwd en kunnen mensen die al jaren volop actief zijn in het
vrijwilligerswerk beargumenteerd worden uitgezonderd?

Overigens realiseerden zij zich dat een uitbreiding van de groep te
herbeoordelen personen niet alleen uitvoeringstechnische problemen zal
veroorzaken maar ook tot een grotere druk op de arbeidsmarkt
aanleiding zal geven. Het zou echter niet slecht zijn om enig inzicht te
hebben in de reële grootte van de potentiële beroepsbevolking, dus
inclusief alle (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten.

De regering wil dat ook de groep die thans nog onder de werking van
de verdisconteringsbepalingen van de AAW en WAO van voor 1987 valt,
ook getoetst wordt aan het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium. Het
gaat dan om vroeggehandicapten en arbeidsongeschikten tussen de 40
en de 50 jaar. De leden van de fractie van de SGP vroegen de regering
of deze groep wel reële kansen heeft op de arbeidsmarkt die een
toetsing aan het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium rechtvaardigen.
Ook hier gaat het om een aantasting van verworven rechten, die de leden
van de fractie van de SGP niet op voorhand afwijst, maar waar wel
goede argumenten voor moeten worden aangedragen.

10.4 Tijdelijkheid uitkering

De leden van de PvdA-fractie deelden de opvatting van de regering dat
het aanbeveling verdient te komen tot een in beginsel tijdelijk uitkerings–
recht, op aanvraag toe te kennen. Zij deelden niet de opvatting van de
Raad van State dat dit overbodig zou zijn door de invoering van een
periodieke herbeoordeling. Deze leden, en naar zij aannamen ook de
regering, gingen er dus van uit dat de tijdelijke uitkering op aanvraag op
zich ook een zeker dempend effect op het volume zal hebben (los van de
herbeoordeling): mensen vragen simpelweg geen uitkering meer aan.
Zou de regering, zo vroegen deze leden, mede gelet op de Duitse
ervaring enig inzicht kunnen verschaffen in de volume-effecten die zij
verwacht van het invoeren van een aanvraag-systeem voor tijdelijke
uitkeringen.

Deze leden toonden zich temeer geïnteresseerd in deze vraag omdat
hun was opgevallen dat dit voorstel nog niet voorkwam in het oorspron–
kelijke maatregelenpakket van 27 augustus 1991, maar anderzijds ook
niet heeft geleid tot een opwaartse bijstelling van de volume-effectra–
mingen bij dit pakket. Verwacht de regering geen volume-effect van deze
toegevoegde maatregel en zo ja, waarom wordt hij dan voorgesteld? Of
verwacht de regering wel een volume-effect en zo ja, waarom is dat dan
niet ingeboekt?
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10.5 Positie van Ziektewet-uitkeringsgerechtigden

Voor de leden van de CDA-fractie was nog niet duidelijk of het
overgangsrecht ook van toepassing is op degene, die voor de inwerking–
treding van de wet nog een uitkering ingevolge de Ziektewet ontvangt.
Anders gesteld, geldt de eerste dag van de Ziektewet als moment,
waarop de nieuwe gevallen onder werking van het aangepaste
WAO-systeem gaan vallen of de eerste WAO-dag?

Speciale aandacht leek de leden van de PvdA-fractie nodig voor
werknemers die op de ingangsdatum van de wet een uitkering op grond
van de Ziektewet ontvangen. Een klein deel van hen blijft langdurig ziek
en komt uiteindelijk in de WAO. Zij zullen dan een uitkering ontvangen
volgens het nieuwe systeem. Gezien het reeds aanwezig zijn van de
ziekte en arbeidsongeschiktheid is het echter uitgesloten dat deze
personen zullen worden geaccepteerd voor een aanvullende verzekering.
Deze leden meenden dat een oplossing moet worden gezocht voor deze
groep door hen hetzij langs wettelijke weg toegang te verschaffen tot
een aanvullende verzekering, hetzij te behandelen als «bestaand geval in
de WAO» waarvoor dus het oude regime blijft gelden. Deze leden
verbaasden zich er enigszins over dat de regering in het wetsvoorstel
geen aandacht besteedt aan de positie van de ZW-ers. Deze is immers
ook in de opzet zoals de regering die kiest buitengewoon problematisch.

Ook de leden van de GPV-fractie hadden aandacht gevraagd voor de
ZW-uitkeringsgerechtigden.

Voor wat betreft het onderscheid, dat gemaakt wordt tussen «oude»
en nieuwe gevallen, merkte het lid van de RPF-fractie op dat niet de
eerste dag dat een beroep op de WAO wordt gedaan beslissend moet
zijn, maar de eerste ZW-dag. lemand, die een ZW-uitkering ontvangt,
heeft immers minder mogelijkheden zich aanvullend te verzekeren. Hoe
beoordeelt de regering dat, zo vroeg ook dit lid.

11. Stimuleringsmaatregel

11.1 Ten principale

De leden van de D66-fractie namen met belangstelling kennis van de
opvattingen van de regering met betrekking tot het introduceren van een
arbeidsparticipatiebevorderende maatregel voor een groep van boven–
50-jarige arbeidsongeschikten. Toch hadden de hier aan het woord
zijnde leden enige twijfels bij het voorstel om met name ouderen (50 jaar
en ouder) een stimuleringsuitkering te geven van 60% van de in verband
met de hervatting bespaarde uitkeringslasten bij het aanvaarden van een
werkkring. In navolging van de SVr vroegen deze leden zich af of er bij
de toepassing van de regeling geen problemen zullen ontstaan bij de
twee door de regering onderscheiden groepen. Voor de ene groep (de
zogenaamde «verdisconteringsgevallen») wordt immers geen leeftijds–
grens gehanteerd terwijl dat voor de andere groep wel wordt gedaan.
Leidt dit er niet toe dat voor verschillende groepen andere overwegingen
gelden ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel?

De leden van de fractie van D66 waren van mening dat het invoeren
van een stimuleringsregeling in de AAW/WAO een nuttige bijdrage kan
leveren aan het terugdringen van het beroep op de arbeidsongeschikt–
heidsregelgeving. Zij achtten het evenals een deel van de SVr echter
minder voor de hand liggend om hierbij leeftijd als criterium te hanteren.
De duur van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, c.q. van het niet meer
deelnemen aan de arbeidsmarkt kwam hen als een geschikter criterium
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voor. Zij wezen daarbij op min of meer vergelijkbare stimuleringsrege–
lingen in de werkloosheidswet ten aanzien van langdurig werklozen.
Vooralsnog leek het de hier aan het woord zijnde leden niet onredelijk
om uit te gaan van een uitkeringsduur van 3 jaar. Kan de regering
overigens aangeven hoeveel personen met een AAW/WAO-uitke–
ringsduur van meer dan 3 jaar er per jaar uitstromen wegens hernieuwde
deelname aan het arbeidsproces?

De leden van de fractie van de SGP zetten vraagtekens achter het
voorstel van de regering om voor arbeidsongeschikten die ouder zijn dan
50 jaar en voor de verdisconteringsgevallen een stimuleringspremie te
geven. Zij vroegen of dit niet een oneigenlijk element in het stelsel van
sociale zekerheid is, daar ieder die een uitkering heeft, gehouden is om
actief naar werk te zoeken.

Bovendien geldt het kansarm zijn op de arbeidsmarkt voor meer
categorieën dan arbeidsongeschikten boven de 50 jaar, zoals oudere
werklozen, werkloze allochtone jongeren zonder veel scholing, herintre–
dende vrouwen. Op welke gronden wordt de ene categorie wel een
stimuleringspremie toegekend en aan de andere niet?

En als er toch een stimuleringspremie wordt gegeven, zouden dan niet
eerder werkgevers die bereid zijn om oudere arbeidsongeschikten in
dienst te nemen daarvoor in aanmerking komen? Zou dat bovendien niet
effectiever zijn, aangezien de produktiviteit van de oudere arbeidsonge–
schikte waarschijnlijk minder is, waardoor de drempel om een oudere
arbeidsongeschikte in dienst te nemen evenredig hoger is?

De leden van de GPV-fractie hadden enige reserves bij de voorge–
stelde stimuleringsmaatregel die zou moeten gelden voor de categorie
ouder dan vijftig jaar en voor degenen die alsnog met de afschaffing van
de verdisconteringsmaatregelen zullen worden geconfronteerd. Zij
twijfelden aan de effectiviteit van een enkele financiële prikkel ten
aanzien van uitkeringsgerechtigden die al lange tijd van de arbeidsmarkt
vervreemd zijn geraakt. Zou voor deze categorie niet veeleer nodig zijn
een intensieve begeleiding en arbeidsmarkttraining? Het was deze leden
voorts niet duidelijk waarom de categorie van vijftig jaar en ouder die
ongestoord het uitkeringsrecht kan behouden nog eens met een royale
stimuleringsmaatregel extra tegemoet gekomen moet worden.

Ten aanzien van de categorie jonger dan vijftig jaar die nu alsnog met
de verdiscontering geconfronteerd zal worden geldt eenzelfde bezwaar.
Bij deze categorie kan nog een ander bezwaar worden genoemd. Het
gaat hier om gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Wellicht hebben zij
inderdaad voor een gedeelte van hun capaciteit gewerkt. Dan is hun
afstand tot de arbeidsmarkt toch niet zo groot dat een extra stimulering
op zijn plaats is? Wellicht ook heeft men gedurende enige jaren in de
schaduw-economie gewerkt. Een stimuleringsmaatregel is dan al
helemaal niet nodig maar zal dankbaar geïncasseerd worden. Komt het
geld zo niet precies op de verkeerde plaats terecht? Zullen de uitvoe–
ringslasten van de nieuwe regering toch al niet zwaar genoeg zijn, zodat
maar beter de grootst mogelijke terughoudendheid kan worden betracht
bij het bedenken en uitvoeren van bijzondere maatregelen?

Het RPF-fractielid had kennis genomen van de zogenoemde stimule–
ringsmaatregel. Hieraan zijn zeker voordelen verbonden. Aan de andere
kant is deze maatregel niet in overeenstemming met het karakter van een
loondervingsuitkering. Dat de doelgroep beperkt blijft tot 500 000
personen achtte dit lid geen overtuigend argument hiertegen. Is de
regering er daarnaast niet bang voor dat van een extra uitkering geen
precedentwerking uitgaat?
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11.2 De uitwerking

Hadden de leden van de PvdA-fractie het goed begrepen, dan wordt
de stimuleringsuitkering in totaal drie keer betaald: eenmaal per jaar over
het afgelopen jaar, en dat drie keer. Dat betekent, 20 vervolgden zij, dat
het maximale voordeel door betrokkene slechts wordt genoten wanneer
de herintreding op 1 januari plaatsvindt. Is dat niet demotiverend om zo
spoedig mogelijk opnieuw in te treden, in plaats van te wachten tot de
aanvang van een nieuw kalenderjaar, zo vroegen deze leden.

Wanneer de stimuleringsregeling in hoge mate tot herintreding leidt,
overweegt de regering verlenging van de werkingsduur van de regeling.
Kan, zo vroegen de leden van de PvdA-fractie, dan ook sprake zijn van
uitbreiding van de kring van rechthebbenden voor de stimuleringsre–
geling?

Overigens stelden deze leden wel de vraag of de voorgestelde duur
van de regeling niet op voorhand te kort is om enig reëel effect te
bereiken. De ervaring leert toch dat er een vrij ruime aanloopfase is
vooraleer een dergelijke regeling werkelijk aanslaat.

De leden van de fractie van D66 achtten het SER-voorstel om aan
boven 50-jarigen uit het huidige bestand uitkeringsgerechtigden een
uitkering toe te kennen van 40% van de arbeidsongeschiktheidsuitkering,
bij het aanvaarden van betaald werk, op zichzelf helderder dan het
voorstel van de regering. Zo was het deze leden niet duidelijk waarom de
regering de bedoelde doelgroepen slechts een stimuleringsuitkering wil
geven wanneer zij in de periode van 1 februari 1992 tot 1 februari 1994
(meer) arbeid gaan verrichten en deze arbeid tevens leidt tot vermin–
dering van de AAW– of WAO-uitkering. Waarom kiest de regering voor
deze beperkte periode? Waarom wil de regering overigens terugwer–
kende kracht geven aan deze regeling? Daarnaast was het deze leden
niet duidelijk waarom de regering kiest voor een stimuleringsuitkering ter
hoogte van 60% van de in verband met de hervatting bespaarde uitke–
ringslasten en waarom niet voor de veel simpeler regeling van de SER
(zieSER 91/15).

12. Doorvertaling naar de overheidssector

12.1 Algemeen

De leden van de CDA-fractie onderschreven de stelling van de
regering, dat de doorvertaling van de WAO-wijzigingen zo letterlijk
mogelijk dient plaats te vinden. De vraag doet zich echter voor hoe de
doorvertaling ervan inhoud wordt gegeven in de ABP-wet. Kan de
regering ingaan op de vraag in hoeverre de bestaande uitvoeringspraktijk
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, vroegen 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 leden van de CDA-fractie vroegen 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.

Instemmend hebben de leden van de PvdA-fractie gereageerd 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
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werkgevers. De complexiteit van de doorvertaling was voor deze leden
overigens een reden temeer bij de regering 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 vroegen deze leden de
regering 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 géén aanvulling? Hoeveel bedragen de totale uitke–
ringslasten voor deze arbeidsongeschikten? Hoeveel zouden de uitke–
ringslasten bedragen indien de hoogte van het inverdiend pensioen wèl
zou zijn afgestemd op de mate van arbeidsongeschiktheid?

De regering karakteriseert de voorliggende maatregelen ter doorver–
taling van de WAO-maatregelen voor de overheid als een tijdelijke
oplossing in afwachting van een structurele regeling. De leden van de
fractie van D66 vroegen zich af, welke inhoud de regering bij die struc–
turele regeling voor ogen staat en wanneer die structurele regeling
getroffen zal worden.

De leden van de fractie van D66 zouden gaarne vernemen, op welke
wijze de regering 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 de TBA-maatregelen - dient te worden
nagestreefd.

De leden van de fractie van D66 vonden de passage over de
samenhang van het voorliggende wetsvoorstel met andere maatregelen
onduidelijk. Enerzijds wordt het standpunt dat het wetsvoorstel in
samenhang met andere maatregelen moet worden bezien, onder–
schreven, maar anderzijds blijven die overige aangelegenheden buiten
beschouwing. Kan de regering hierop een nadere toelichting geven?

Deze leden zouden een reactie van de regering willen vernemen op de
opmerking van het ABP dat door de complexiteit van de regelgeving
geen volledig inzicht bestaat in de gevolgen van de voorgestelde maatre–
gelen.

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

12.2 Wijziging arbeidsongeschiktheidscriterium

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 vroegen de leden van de PvdA-fractie, dat
voor de betreffende ambtenaren ook arbeid bij andere werkgevers -
overheid of niet-overheid - in aanmerking komt?

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 824, nr. 5 64



Wanneer een gedeeltelijk arbeidsongeschikte ambtenaar nog een
behoorlijke restcapaciteit heeft, zal hij «meestal in het herplaatsings–
systeem worden opgenomen», zo stelt de regering. Daaruit leidt de
regering af dat een ambtenaar die in dat systeem is opgenomen, in het
algemeen niet zal beschikken over enig resterend verdienvermogen. Mag
worden aangenomen, zo vroegen deze leden, dat met het nieuwe
criterium in veel grotere mate sprake zal zijn van herplaatsbaarheid?

De leden van de fractie van D66 zouden gaarne vernemen, in hoeveel
gevallen bij de toepassing van de ABP-wet gebruik is gemaakt van de
mogelijkheid tot verdiscontering van werkloosheid.

12.3 Het na een zekere periode verlagen van de aanvulling van het
in validiteitspensioen

Met betrekking tot het bestaande systeem van het ABP inzake de
herplaatsingstoelage vroegen de leden van de CDA-fractie of het
mogelijk is artikel K5 zo aan te passen, dat het hier bedoelde invalidi–
teitspensioen berekend wordt aan de hand van een aanvullingsgrondslag,
die blijvend gelijk is aan de middelsom.

De leden van de fractie van D66 zouden graag een nadere toelichting
zien op de redenen van de regering om de gevolgen die een verlaging
van de aanvulling op het invaliditeitspensioen zal hebben op de herplaat–
singstoelage niet te compenseren. Het ABP-advies wees er immers op,
dat de uitvoeringspraktijk van de herplaatsingstoelage daardoor aanmer–
kelijk 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?

12.4 Het van rechtswege beperken van de duur van de aanvulling tot
drie/vijf jaar

De leden van de fractie van D66 zouden van de regering willen
vernemen, voor welke groepen invaliden of in welke situaties artikel F8,
lid 7 van toepassing zou kunnen zijn.

12.5 Aanvulling invaliditeitspensioen tot minimumloon

De leden van de fractie van D66 zouden van de regering graag willen
vernemen, of de opgenomen bepalingen om te voorzien in het niet van
toepassing zijn van de Toeslagenwet op ambtenaren naar inhoud geheel
marktconform zijn. Zo wordt geen rekening gehouden met de gezinssi–
tuatie 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? Wat betekent de
zinsnede dat het hier «in wezen» gaat om een overeenkomstige
toepassing van de Toeslagenwet?

In welk kader is de regering voornemens de garantieregeling van
artikel F9, negende lid van de ABP-wet aan de orde te stellen?

12.6 Samenloop invaliditeitspensioen met een ontslaguitkering

De leden van de fractie van D66 zouden van de regering willen
vernemen, of naar haar mening, het instemmingsvereiste 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 (invaliditeitspensioen en wachtgeld),
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waarrtnnr materieel het wachtgeld ook aan een maximum wordt
gebonden?

Ook zouden deze leden een nader inzicht willen krijgen van de uitvoe–
ringskosten verbonden aan de samenloop van het invaliditeitspensioen
met het wachtgeld.

Deze leden zouden graag vernemen, wanneer een aanvullende 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?

12.7 Stim uleringsuitkering

De leden van de fractie van D66 zouden graag vernemen, hoeveel
personen naar verwachting in aanmerking zouden kunnen komen voor de
stimuleringsuitkering.

13. Volume– en financiële effecten

13.1 Algemeen

De leden van de PvdA-fractie hadden geen moeite de regering te
volgen in haar intentie het volume van de arbeidsongeschiktheid te
eniger tijd terug te brengen tot het niveau bij aantreden van het kabinet
eind 1989, dat is rond 760000 uitkeringsjaren. Zij maakten bij deze
doelstelling echter wel enige kanttekeningen. Zoals eerder gezegd bleef
het hen bevreemden dat deze doelstelling in absolute grootheden is
gevat en niet in een relevanter relatieve maatstaf. Zou de regering
wellicht kunnen aangeven welke ontwikkeling van de arbeidsonge–
schiktheid haar voor ogen staat qua aandeel in de beroepsbevolking en
beslag op het Nationaal Inkomen? Voorts was het deze leden opgevallen
dat de regering nooit een jaartal aan deze kwantitatieve doelstelling
verbonden had, zodat enigszins in de mist bleef in welk tempo zij bereikt
moet worden. Ook tekenden deze leden aan dat de doelstelling in de
kabinetsperiode een zekere evolutie heeft doorgemaakt: was er in het
Regeeraccoord nog (slechts) sprake van het «bereiken van een situatie
waarin het beroep niet meer groeit», later is daaraan toegevoegd de
wens om vanaf dit gestabiliseerde niveau weer terug te keren naar het
niveau bij aanvang van de kabinetsperiode. Logischerwijze impliceert
deze nieuwe formulering van de doelstelling niet alleen stabilisatie maar
vervolgens ook daling van het volume in absolute termen, hetgeen dus
een forse aanscherping mag worden genoemd. In een nog later stadium,
te weten september 1991, heeft de regering aan het geformuleerde
kwantitatieve einddoel nog een dimensie toegevoegd door het tot
maatstaf te maken voor het moment waarop bevroren uitkeringen weer
«ontdooid» zouden kunnen worden. De leden van de PvdA-fractie herin–
nerden er hier nog eens aan dat zij met deze toevoeging uitdrukkelijk niet
accoord zijn gegaan: voor hen zou een beëindiging of zelfs geheel afzien
van de bevriezing al eerder aan de orde kunnen zijn, namelijk wanneer er
uitzicht is op een beduidende verbetering van de trend (debat van 11
september 1991). Hier lag dus een verschil van opvatting met de
regering.

De leden van de fractie van D66 hadden een aantal vragen met
betrekking tot de volume– en financiële gevolgen van voorliggend
wetsvoorstel. Met de constatering dat de omvang van het aantal arbeids–
ongeschikten als maatschappelijk onaanvaardbaar hoog moet worden
betiteld konden zij het niet anders dan eens zijn. Met de centrale
doelstelling van het wetsvoorstel, te weten de afname van het beroep op
de arbeidsongeschiktheidsregelingen, waren zij het evenzeer roerend
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eens. Het kwam op de hier aan het woord zijnde leden echter enigszins
vreemd over toen zij kennis namen van de relatief minuscule volume–
effecten ten aanzien van de zogenaamde «duur en hoogte maatregelen».
Enerzijds sterkte dat deze leden in het door hen altijd al ingenomen
standpunt dat prijsmaatregelen slechts een relatief geringe bijdrage
leveren aan het oplossen van de volumeproblematiek. Anderzijds
beseften deze leden maar al te goed welke inkomensachteruitgang
WAO-gerechtigden boven het hoofd hangt.

Met betrekking tot de inwerkingtreding per 1 januari 1993 waren de
leden van de fractie van de SGP sceptisch. Zij waren van mening dat het
wetsvoorstel belangrijk genoeg is voor een gedegen parlementaire
behandeling en waren van mening dat het op een dermate laat tijdstip bij
de Tweede Kamer is ingediend, dat inwerkingtreding per 1 januari 1993
twijfelachtig is. Wel vroegen zij wat de financiële gevolgen zijn indien de
inwerkingtreding later plaatsvindt.

Wat betreft de effecten op het arbeidsongeschiktheidsvolume, en met
name de component van de uitstroom uit de WAO, waren de leden van
de fractie van de SGP van mening dat die voor een belangrijk deel afhan–
kelijk zijn van de economische ontwikkeling in Nederland, en met name
van de schepping van werkgelegenheid. De economische vooruitzichten
voor de nabije toekomst zijn bepaald niet rooskleurig, en dit deed de
leden van de fractie van de SGP de vraag stellen of de berekening van de
effecten in het licht van die omstandigheden niet dienen te worden bijge–
steld.

13.2 Nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium

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

Het effect in 1994 van de wijziging van het arbeidsongeschiktheidscri–
terium wordt door de regering geraamd op 27 000 personen: zij zullen
niet langer een volledige, maar een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheids–
uitkering krijgen. Het structurele effect wordt geraamd op 190000
personen en 3.5 mld. gulden. Daarbij hadden de leden van de
PvdA-fractie twee vragen. Van welk aantal volledig arbeidsongeschikten
is de regering bij deze berekeningen uitgegaan? Er is immers sprake van
een toenemende mate van partiële arbeidsongeschiktheid als gevolg van
eerdere, andere maatregelen. De tweede vraag betreft de kosten: van
welke uitkeringskosten per persoon per jaar is de regering uitgegaan bij
deze berekeningen. Hoe verhoudt zich dit tot het bedrag per uitke–
ringsjaar van 44 167 gulden dat is te berekenen uit de cijfers in
paragraaf 10.3 van de memorie van toelichting, waar een besparing van
265 mln. wordt verwacht als gevolg van een vermindering met 6000
uitkeringsjaren?

Zij stelden deze vraag omdat de besparingen door de regering
blijkbaar worden geraamd op 18 500 gulden per persoon per jaar, terwijl
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de totale gemiddelde uitkeringskosten per jaar per heva zouden kunnen
worden geraamd op 30 600 gulden. (Het SVr-persbericht van 7-9-92
noemt een bestand van 792 000 heva's en ruim 6 mld. uitkeringskosten
in het tweede kwartaal van 1992).

Is overigens, 20 voegden zij daar nog aan toe, ook rekening gehouden
met het mogelijke effect dat reeds gedeeltelijk arbeidsongeschikten voor
een nog beperkter deel arbeidsongeschikt zullen blijken volgens de
nieuwe definitie?

De leden van de fractie van D66 constateerden dat de bruto-besparing
van 510 miljoen gulden in 1994 vanwege de verruiming van het begrip
passende arbeid overeen kwam met een volume-vermindering
AAW/WAO van circa 27 000 personen. Structureel gaat de regering uit
van een bruto-besparing van 3,5 miljard gulden hetgeen een volumever–
mindering AAW/WAO van 190000 personen betekent. De aan het
woord zijnde leden zagen graag een nadere toelichting tegemoet op de
gepresenteerde volume-effecten AAW/WAO zoals die in tabel 3 van de
memorie van toelichting zijn gepresenteerd. In bedoelde tabel wordt
immers een volume-effect gepresenteerd van in 1994 16 000 en in
structureel 100 000. Is dit verschil in volume-effect volledig toe te
schrijven aan de omrekening van aantallen personen in uitkeringsjaren?

De leden van de D66-fractie constateerden dus dat de regering voor
de introductie van het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium een struc–
turele besparing inboekt van om en nabij de 3,5 miljard gulden. Daarbij
wordt er dan vanuit gegaan dat de maatregel voor ongeveer 21% van het
totaal aantal arbeidsongeschikten een effect op de uitkeringshoogte zal
hebben, hetgeen overeenkomt met zo'n 190000 personen. De aan het
woord zijnde leden hadden uit het SER-advies inzake ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid (91/15) begrepen dat de invoering van een
inkomensverliescriterium én de wijziging van het begrip passende arbeid
tezamen eveneens een volume-effect zullen hebben van structureel
190 000 personen en een financiële besparing zal opleveren van circa
3,6 miljard gulden. De leden van de D66-fractie begrepen uit het
SER-advies dat het inkomensverliescriterium zal leiden tot lagere
AAW/WAO-uitkeringen dan het door de regering voorgestelde arbeids–
ongeschiktheidscriterium. Is dat juist? Waarom zijn dan toch dezelfde
besparingen ingeboekt als bij de SER-variant?

13.3 Niveau-aanpassing

Het viel de leden van de CDA-fractie op, dat de regering bij de
weergegeven kosten en besparingen op blz. 61 van de memorie van
toelichting er vanuit gaat, dat het effect van de maatregelen niet in de
bovenwettelijke sfeer wordt gecompenseerd. Kan de regering aangeven
welke consequenties er zijn met betrekking tot het halen van de
doelstelling, indien deze verwachting in de praktijk niet blijkt uit te
komen?

Graag zouden de leden van de PvdA-fractie precieser geïnformeerd
worden over de financiële– en volumebijdrage van de voorgestelde
bevriezing van lopende uitkeringen aan het geheel. Zij vroegen wat bij
een invoeringsdatum van 01 -01 -93, respectievelijk 01 -07-93

- het prijseffect is van de bevriezing in 1994, 1995, 1996, maximaal
(in welk jaar?), en structureel, indien rekening wordt gehouden met
uitverdieneffecten naar andere sociale zekerheidsregelingen (WW,
IOAW, TS, ABW, RWW) en naar inkomensafhankelijke regelingen zoals
de IHS;

- het veronderstelde gedragseffect is van de bevriezing in dezelfde
reeks van jaren, rekening houdend met de uitstroom uit het bestand als
gevolg van «natuurlijk verloop» en herbeoordelingen.
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De kwestie van de aanvullende verzekeringen hadden de leden van de
PvdA-fractie eerder uitgebreid aan de orde gesteld. Zij waren het niet
met de regering eens dat een goede dekking van de aanvullende verze–
kering het gedragseffect van het nieuwe systeem geheel te niet zou
doen. Dit effect vloeit immers niet zozeer voort uit de lagere uitkering
van de werknemer, maar uit de kostenprikkel die van een gedifferenti–
eerde premie uitgaat op werknemer en werkgever gezamenlijk. In dit
licht interesseerde het deze leden met welke mate van aanvullende
verzekering de regering in haar becijferingen rekening heeft gehouden en
welke gedragseffecten zij daarvan verwacht.

Wat betreft de financiële en volume-effecten hadden de leden van de
fractie van D66 één vraag met betrekking tot de niveau-aanpassing. Kan
de regering aangeven wat de effecten in 1994 en structureel zullen zijn
wanneer de zogenaamde «oude gevallen» buiten de voorgenomen
niveau-aanpassing worden gehouden (geen bevriezing dus)?

Bij de berekening van de effecten van het wetsvoorstel gaat de
regering ervan uit dat de effecten niet zullen worden gecompenseerd in
de bovenwettelijke sfeer. Bovendien is als uitgangspunt gehanteerd de
inwerkingtreding per 1 januari 1993.

Achter beide uitgangspunten zetten de leden van de fractie van de
SGP vraagtekens. In hoeverre geeft het verleden aanleiding te veronder–
stellen dat bezuinigingsmaatregelen van de overheid in de sociale
zekerheid niet bovenwettelijk worden gecompenseerd? Op welke
gronden denkt de regering dat dit nu niet zal plaatsvinden?

De leden van de fractie van de SGP vroegen de regering wat het effect
zal zijn op het volume arbeidsongeschikten indien deze zich particulier
bijverzekeren, individueel of in collectief verband. Is het te verwachten
dat er een daling van het aantal arbeidsongeschikten zal optreden indien
de financiële gevolgen voor de arbeidsongeschikte gelijk blijven als
gevolg van een extra particuliere verzekering?

Ook wilden deze leden een vergelijking van de regering tussen particu–
liere arbeidsongeschiktheidsverzekeraars en de bedrijfsverenigingen. Op
welke onderdelen zijn er duidelijke verschillen, bijvoorbeeld in de
hantering van het arbeidsongeschiktheidscriterium, de wijze van keuring,
de controle op arbeidsongeschikten in verband met mogelijk misbruik.

Ook vroegen deze leden of er niet meer ruimte voor concurrentie zou
moeten komen, ook tussen bedrijfsverenigingen, die mogelijk over de
eigen bedrijfstak heen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen
aanbieden. Nu hebben de bedrijfsverenigingen een monopolie-positie
wat betreft de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers
binnen de betreffende bedrijfstak. En monopolie-posities zijn meestal
geen stimulans voor efficiënt, doelmatig werken. Welke mogelijkheden
ziet de regering hiervoor?

Het lid van de RPF-fractie wilde weten waarop de verwachting is
gebaseerd dat in 1994 een effect van 6000 uitkeringsjaren zal worden
bereikt.

13.4 Additionele lasten

Het was de leden van de PvdA-fractie opgevallen dat de regering als
additionele lasten alleen de uitverdieneffecten in de sfeer van de sociale
zekerheid in kaart brengt. Zij vroegen nadere informatie over uitverdien–
effecten elders in de begroting, zoals in de sfeer van de volkshuisvesting
(IHS) en volksgezondheid. Voorts zouden deze leden de uitverdienef–
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fecten in en buiten de sociale zekerheid graag uitgesplitst zien over
nieuwe en bestaande WAO-ers.

De inkrimpingsoperaties in de overheidssector zijn voor de regering
aanleiding te veronderstellen dat er op korte termijn in de overheids–
sector niet meer banen zullen komen. Daarvoor hadden de leden van de
PvdA-fractie begrip, maar zij vroegen de regering wel welke mogelijk–
heden er zijn om door funktiesplitsing het aantal werkzame personen
binnen de overheidssector te vergroten.

Er is verschil van inzicht tussen de regering en de SVr enerzijds en het
CPB anderzijds over het absorptievermogen van de arbeidsmarkt voor
gedeeltelijk arbeidsongeschikten over de wat langere periode (8-10
jaar). Zou de regering dit verschil van inzicht kunnen verduidelijken?

Dat de kosten voor de gemeenten zullen oplopen als gevolg van de
grotere werkloosheid - geraamd wordt een bedrag van structureel 40
mln. per jaar - staat buiten twijfel. Daarvoor zal compensatie worden
geboden. De leden van de Partij van de Arbeid vroegen de regering op
welke wijze het werkelijke effect zal worden gemeten en of over die
methode overeenstemming bestaat met de gemeenten.

De leden van de SGP-fractie vroegen waarop de verwachting is
gebaseerd dat in de marktsector in 50% van de gevallen waarin wijziging
van het arbeidsongeschiktheidscriterium leidt tot een lagere arbeidson–
geschiktheidsuitkering, een beroep moet worden gedaan op een
werkloosheidsregeling. Is die 50%, gezien de verwachtingen wat betreft
de werkgelegenheid niet te rooskleurig?

13.5 Stimuleringsmaatregel

De stimuleringspremie zal naar schatting worden uitgekeerd aan 4500
personen, die een bedrag van ca. 15 000 gulden zullen krijgen per jaar.
Aangezien de stimuleringspremie 60% van het bespaarde uitkerings–
bedrag is, gaat de regering blijkbaar uit van een besparing van 25 000
gulden per persoon per jaar. Aangezien de premie over drie jaren wordt
betaald (en dus zelden over de gehele periode van 36 maanden) zal de
besparing op jaarbasis nog meer bedragen. Hoe verhoudt zich dit tot de
besparing van gemiddeld ca. 18 500 gulden per persoon per jaar die is
af te leiden uit de cijfers van paragraaf 10.2 van de memorie van
toelichting, zo vroegen de leden van de PvdA-fractie.

De passage over de stimuleringsmaatregel riep bij de leden van de
D66-fractie de vraag op waarom de regering de maatregel in eerste
instantie slechts voor twee jaar wil invoeren (1 februari 1992-1 februari
1994). Uit de gepresenteerde veronderstellingen blijkt immers dat de
maatregel niet eerder dan 5 jaar na invoering zal leiden tot het terugver–
dienen van het initiële kostenbedrag. Waarom kiest de regering dan niet
nu al voor een periode van in ieder geval 5 jaar? De aan het woord zijnde
leden vroegen 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? Dezelfde vraag geldt voor de veronderstellingen ten
aanzien van de genoemde 2800 volledig arbeidsongeschikten.

Eenzelfde vraag stelde het lid van de RPF-fractie met betrekking tot
het aantal van 2800 volledig arbeidsongeschikten, dat tengevolge van de
stimuleringsmaatregel additioneel het werk hervat.
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13.6 Uitvoeringskos ten

Hoeveel extra-personeel, in personen, is nodig om de straks gewijzigde
arbeidsongeschiktheidsregelingen uit te kunnen voeren, zo vroegen de
leden van de PvdA-fractie. Zal in die behoefte aan extrapersoneel kunnen
worden voorzien?

13.7 Samenvatting

Begrepen de leden van de PvdA-fractie het goed dan is de taakstelling
van het gehele pakket van maatregelen inzake AAW/WAO en ZW door
de regering nu gesteld op 55 000 uitkeringsjaren in de arbeidsonge–
schiktheidsregelingen. Dit betekent dat ten opzichte van de oorspronke–
lijke raming van 885 000 uitkeringsjaren in 1994 een verbetering tot
830 000 moet worden gerealiseerd als het pakket per 01-01 -93 in
werking treedt. Deze leden vroegen de regering deze taakstelling nog
eens te vergelijken met de raming die zij voor het jaar 1994 in de Sociale
Nota geeft en het verschil nader te verklaren.

In tabel 2 in de memorie van toelichting worden de financiële effecten
genoemd, waarbij voor de uitgaven IOAW/IOAZ/RWW een bruto uitga–
venverhoging wordt geraamd van 65 mln. in 1994 en 392 mln. struc–
tureel. Moet dit, zo vroegen deze leden zich af, zó worden gelezen dat
90% van deze bedragen door het Rijk direkt wordt vergoed aan de
gemeenten terwijl 10% van dat bedrag aan het Gemeentefonds wordt
toegevoegd? Zo neen, hoe worden gemeenten dan gekompenseerd voor
deze extra uitgaven?

14. Internationale aspecten

14.1 Algemeen

De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelling over de inter–
nationale aspecten inzake het voorliggende wetsvoorstel gelezen. Mede
gezien het advies van de Raad van State deelden deze leden de
opvatting van de regering terzake. Zij zagen dan ook geen reden voor
overleg met internationale instanties teneinde een en ander nader te
toetsen.

De leden van de fractie van D66 hadden met belangstelling kennis
genomen van de opvattingen van de regering met betrekking tot
eventuele strijdigheid van voorliggend wetsvoorstel met internationale
regelgeving. De regering is ervan overtuigd dat een en ander geen enkele
strijdigheid vertoont met internationale verdragen. Daarom acht de
regering overleg met het IAB of consultatie van het Comitè van Onafhan–
kelijke Deskundigen niet nodig. De aan het woord zijnde leden hadden
hier vooralsnog echter toch enige twijfels bij. Het kwam deze leden voor
dat het de regering weinig moeite hoeft te kosten om het Comité van
Onafhankelijke Deskundigen te consulteren, zodat er zekerheid kan
komen over de vraag of het voorliggende wetsvoorstel geen strijdigheid
met internationale regelgeving zal opleveren. Is de regering dit alsnog
van plan?

Verder wilden zij wijzen op de gekozen vormgeving van de stimule–
ringsmaatregel. Bij deze maatregel onderscheidt de regering twee
groepen waarbij voor de ene groep wél een leeftijdsgrens wordt gehan–
teerd en voor de andere groep niet. Evenals de SVr hadden de aan het
woord zijnde leden de vraag of er wellicht sprake is van strijd met inter–
nationale bepalingen ter zake van gelijke behandeling van gelijke
gevallen?
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14.2 Niveau van de uitkering

De leden van de D66-fractie wilden wijzen op enige opmerkingen uit
het SER-advies (91/15) met betrekking tot het niveau van de uitkering.
Daaruit begrepen zij dat onze sociale verzekeringswetten waarmee
slachtoffers van een arbeidsongeval of beroepsziekte of hun
nabestaanden te maken kunnen krijgen, moeten voldoen aan de in het
algemeen hogere internationale verdragsnormen die voor dit specifieke
risico gelden. Het blijft voor deze leden 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.

De leden van de D66-fractie hadden nog een opmerking met
betrekking tot artikel 21b, lid 4 WAO zoals dat in het wetsvoorstel wordt
voorgesteld. Uit dit artikel blijkt dat wanneer het dagloon lager is dan het
minimumloon, het vervolgdagloon wordt vastgesteld op het dagloon.
Hier kregen de aan het woord zijnde leden het gevoel dat er sprake is
van strijdigheid met ILO-Verdrag 121, ook als voortaan de zogenaamde
lage verdragsnorm zal worden aangehouden. In artikel 20 van het betref–
fende verdrag wordt immers uitgegaan van het loon van een
ongeschoolde werknemer «on the basis of the rates of wages for normal
hours of work». Is de regering van mening dat het hanteren van het
eigen dagloon van benedenminimalen hiermee in overeenstemming is?

Tot slot wilden de leden van de D66-fractie er nog op wijzen dat het
Europese Hof van Justitie enige tijd terug de individuele grondslag in de
AAW in strijd heeft geacht met de derde EG-richtlijn (zaak Wilbrink). De
gekozen systematiek bij dit wetsvoorstel leidt er toe dat alle werknemers
na verloop van tijd een uitkering met een niet aan het loon gerelateerde
basis, behalve degenen die minder dan het minimum verdienden (zie
artikel 21 b, lid 4 WAO). Acht de regering het mogelijk dat hier sprake
zou kunnen zijn van indirecte discriminatie tussen mannen en vrouwen
aangezien de voorgestelde regelgeving deeltijdwerkenden sterker zal
benadelen dan voltijdwerkenden?

14.3 Overgangsrecht

De leden van de D66-fractie hadden een vraag over het overgangs–
recht met betrekking tot de bevriezing van de uitkering van de
zogenaamde «oude gevallen». Ook al vonden zij dat deze bevriezing niet
thuis hoort in het wetsvoorstel, zij wilden de regering wel voor puur
juridische risico's waarschuwen. Zowel de SVr als de FBV wijzen op een
mogelijke strijdigheid van de bevriezing van de indexering met
ILO-Verdrag 121 en 128. De aan het woord zijnde leden wilden de
regering toch nog eens wijzen op artikel 21 van ILO-Verdrag 121 dat er
op neer lijkt te komen dat de uitkeringen bij permanente arbeidsonge–
schiktheid periodiek dienen te worden aangepast aan substantiële veran–
deringen in het loonpeil of in de kosten van levensonderhoud. Kan de
regering nader beargumenteren waarom zij er zo van overtuigd is dat de
bevriezing niet in strijd is met de bedoelde ILO-verdragen 121 en 128?

15. Gevolgen voor de uitvoeringsorganisatie

De regering onderkent de enorme inspanning van de uitvoeringsor–
ganen, die met name in de aanvangsfase gevergd wordt als het gaat om
de periodieke beoordeling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. De
vraag doet zich voor of zij niet te optimistisch is over de uitkomst van de
herkeuringen. De verwachtingen waren indertijd bij de stelselherziening
van 1986 ook hoog gespannen, maar uiteindelijk was het resultaat
teleurstellend, aldus de leden van de CDA-fractie.
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Deze leden wilden in dit verband weten of de capaciteit van het
keuringscorps voldoende op sterkte is om deze enorme klus aan te
kunnen. Is het waar, dat veel vacatures van verzekeringsgeneeskundigen
bij de bedrijfsverenigingen op dit moment moeilijk te vervullen zijn? De
aan het woord zijnde leden konden enige zorg op dit gebied niet onder–
drukken.

De leden van de fractie van D66 tilden niet licht aan de verzwaring van
de uitvoeringsproblematiek.

Niet alleen door de periodieke herbeoordelingsplicht maar ook door de
complexiteit van het nieuwe systeem met loonderving– en vervolguitke–
ringen en de eventuele aansluiting met andere regelingen als de RWW,
IOAW en IOAZ. Aangezien als gevolg van de herbeoordelingen de mate
van arbeidsongeschiktheid en dus van de arbeidsgeschiktheid per
periode kan variëren, varieert dus ook de mate waarin andere regelingen
aanvullingen geven. Zij hadden al eerder aangegeven zich zorgen te
maken over de vraag of reïntegratie nog wel voldoende aandacht zal
krijgen. Zal die reïntegratie-inspanning door dezelfde personen worden
uitgevoerd als de uitkeringsproblematiek? Is het denkbaar dat (gedeelte–
lijke) arbeidsongeschikten zelf betrokken worden bij het realiseren van de
reïntegratie-inspanningen? Met andere woorden als de uitvoeringsor–
ganen menskracht te kort komen kunnen (gedeeltelijke) arbeidsonge–
schikten dan worden ingeschakeld als (parttime) werknemers ten
behoeve van te reïntegreren lotgenoten?

Kan worden aangegeven welk deel van de extra uitvoeringskosten is
toe te schrijven aan de volumemaatregelen (aanpassing criterium, herbe–
oordelingen, reïntegratie) en welk deel aan de pure prijsmaatregelen
(berekenen uitkering, vervolguitkering, samenloop of aanvulling met
andere regelingen, toetsing op bijverdiensten, vermogen etc.)?

Tot slot, en dat leek deze leden niet geheel onbelangrijk, vroegen zij
zich af wat de komende OSV, die een aantal knelpunten in de uitvoering
beoogt op te lossen, voor gevolgen heeft voor de uitvoering van de TBA
als zodanig? De kostenbeheersende budgetteringsmaatregel bijvoorbeeld
zou van invloed kunnen zijn. Ook valt niet uit te sluiten dat de behan–
deling van de OSV tot wijzigingen zal leiden, zodanig dat de uitvoerings–
organisaties ook daar energie aan moeten besteden die wellicht ten
koste gaat van de uitvoering van het volumebeleid zoals neergelegd in de
TBA?

De leden van de fractie van de SGP vroegen op welke wijze de uitvoe–
ringsorganen hun werkwijze zullen afstemmen op het verscherpte
arbeidsongeschiktheidscriterium en een intensievere begeleiding van
arbeidsongeschikten. Want naar de mening van deze leden is de houding
van de uitvoeringsorganen uiteindelijk van wezenlijk belang.

Zullen zij hun werkwijze aanpassen aan de nieuwe regelgeving, op
welke wijze worden zij daarop voorbereid?

Wat betreft de begeleiding van de arbeidsongeschikten,vroegen de
leden van de fractie van de SGP aandacht voor het onderzoek dat de
vakgroep Gezondheidswetenschappen van de Rijksuniversiteit Limburg
heeft uitgevoerd in opdracht van De Amersfoortse Verzekeringen. Met
name een snelle begeleiding in een vroeg stadium van arbeidsonge–
schiktheid blijkt efficiënt.

De leden van de fractie van de SGP vroegen de regering in hoeverre
de uitvoeringsorganen daarvoor voldoende mogelijkheden hebben, zeker
nu zij op grote schaal de bestaande arbeidsongeschikten moeten
herkeuren.

De leden van de GPV-fractie vroegen naar de praktische consequenties
van de verplichte herkeuring. In de memorie van toelichting wordt
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berekend dat dit gedurende vijf jaar kan leiden tot een aantal van 60 000
keuringen per jaar. Dan zijn de bestaande WAO-gevallen onder de vijftig
jaar gekeurd. Welke maatregelen in de personele sfeer dienen de
bedrijfsverenigingen te treffen om deze inhaaloperatie uit te kunnen
voeren? Welke financiële consequenties zal dat hebben?

Indien de inhaaloperatie voltooid zal zijn dient regulier het gehele
arbeidsongeschiktenbestand iedere drie jaar herbeoordeeld te worden.
Zien deze leden dit goed dan dienen dus in de structurele situatie
jaarlijks een kleine 300 000 mensen herbeoordeeld te worden. Deze
leden vroegen of het bij dergelijke aantallen keurlingen nog wel redelij–
kerwijs te verwachten is dat de uitvoeringsinstanties gericht bezig zijn
met hun cliënten om hen opnieuw naar de arbeidsmarkt terug te
geleiden. Dreigt op den lange duur die herbeoordeling dan niet opnieuw
een papieren operatie te worden?

16. Gevolgen voor het justitieel apparaat

De leden van de fractie van D66 constateerden dat de regering geen
opmerkingen maakt over een te verwachten groter aantal beroepszaken
als gevolg van de herbeoordelingen. Dit leek hen toch een relevant punt
omdat ook nu al de Raden van Beroep met achterstanden te maken
hebben als het gaat om zaken betreffende de beoordeling van de mate
van arbeidsongeschiktheid.

17. Gevolgen voor vrouwen

Uit de memorie van toelichting wordt duidelijk dat ten behoeve van
vrouwen een grotere inspanning nodig is om te komen tot reïntegratie.
Met name het feit dat relatief meer vrouwen lichamelijk zware arbeid
verrichten is hiervan de oorzaak. De regering erkent die noodzaak, maar,
zo vroegen de leden van de PvdA-fractie, is de regering ook van plan die
grotere inspanning te leveren en zo ja, op welke wijze.

De leden van de fractie van D66 vonden de opmerkingen over de
positie van vrouwen wel erg summier. Vrouwen werken niet alleen meer
dan tot voor kort, en vaker in lichamelijke beroepen, maar ook nog
steeds in een veel beperkter deel van de arbeidsmarkt dan mannen.

Extra aandacht voor reïntegratie lijkt dan prachtig maar vergt ook een
intensivering van het overheidsemancipatiebeleid op het gebied van
scholing en onderwijs, deeltijdarbeid en vooral kinderopvang en andere
«faciliteiten» die het mogelijk maken verzorgende taken met arbeids–
markttaken te combineren. Over deeltijdwerkers en hun financiële positie
in een nieuw systeem hadden deze leden al eerder vragen gesteld.

18. Regresrecht

Hoewel de leden van de PvdA-fractie nadrukkelijk instemden met de
gedachte dat het onwenselijk is de arbeidsongeschiktheidsverzekering te
beperken tot het beroepsrisico, achten zij de oorzaak van de onstane
arbeidsongeschiktheid niet in alle gevallen irrelevant. Die oorzaak dient,
zo herhaalden zij, geen invloed te hebben op het uitkeringsrecht van de
betrokken werknemer (daarvoor is alleen het feit van de loonderving door
arbeidsongeschiktheid van belang), zij kan echter wel een rol spelen bij
de vraag wie de kosten van de uitkering dient te dragen. Moeten, zo
vroegen zij, de arbeidsongeschiktheidsfondsen alle kosten voor hun
rekening nemen in die gevallen waarin de arbeidsongeschiktheid is
ontstaan door toedoen of schuld van derden? Waar verhaal van kosten
door de fondsen op derden mogelijk is in gevallen van evidente aanspra–
kelijkheid, vroegen de leden van de PvdA-fractie de regering welke
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mogelijkheden tot regres de fondsen nu in de praktijk gebruiken. Ook
vernamen zij graag de visie van de regering op een mogelijke
aanscherping van het regresrecht van de fondsen, respectievelijk op de
mogelijkheid van een aangescherpte hantering van de bestaande wette–
lijke mogelijkheden. Zij vroegen zich af of hierin een reële mogelijkheid
tot beperking van de collectieve lasten gelegen is.

19. Evaluatie en onderzoek

De effecten van de nieuw voorgestelde maatregelen zullen te zijner tijd
worden gemeten, zo kondigt de regering aan. Datzelfde geldt voor de
maatregelen die in de wet TAV zijn geregeld. Mogelijk, zo veronder–
stelden de leden van de PvdA-fractie, kan echter nu al iets worden
gezegd over de ervaringen met de nieuwe ontslagregels zoals die sinds
1 januari 1991 luiden.

De leden van de fractie van D66 vroegen zich af of met de opmerking
van het paraliel lopen van het evaluatieonderzoek, met het wetgevings–
proces ook bedoeld wordt dat «werkendeweg» aanpassingen kunnen
worden aangebracht in de wet– dan wel regelgeving, of dat dat pas na
verloop van tijd zal gebeuren.

Als op korte termijn knelpunten optreden wordt daar dan wat aan
gedaan of wordt informatie daarover slechts gebruikt bij de voortgaande
evaluatie?

Deze paragraaf gaf deze leden aanleiding tot grote zorg over de mate
waarin het totale, ingrijpende pakket zal worden geëvalueerd. Zelfs een
einddatum voor de evaluatie wordt achterwege gelaten.

Overigens is opvallend dat medio 1993 te kort wordt geacht om de
effecten van de TAV te kunnen beoordelen. Deze leden vonden dat ook,
maar verbonden daar de conclusie aan dat het dan dus te voorbarig is
om de in de TBA voorziene prijsmaatregelen in te voeren.

20. Voorlichting

De leden van de CDA-fractie vroegen of er met betrekking tot de
voorlichting over dit wetsvoorstel nog gebruik zal worden gemaakt van
de ervaringen, die opgedaan zijn bij de voorlichtingscampagne over de
stelselherziening in 1986. Met name de afstemming van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de bedrijfsverenigingen op
het terrein van voorlichting heeft naar de mening van deze leden indertijd
positief gewerkt.

De leden van de fractie van de SGP vroegen de regering op welke
wijze zij de burger, en in het bijzonder de arbeidsongeschikten zullen
voorlichten over de wijzigingen in de WAO, die zij voorstelt. Deze leden
achtten een goede en tijdige voorlichting bij dit belangrijke wetsvoorstel
op zijn plaats.

ARTIKELSGEWIJZE OPMERKINGEN

Artikel XXXII

De leden van de fractie van D66 vroegen 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.

De voorzitter van de Commissie,
Doelman-Pel

De griffier van de Commissie,
Van Dijk
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