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

ADVIES RAAD VAN STATE

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 3 september 1992

Bij Kabinetsmissive van 14 juh
1992, no. 92.006532, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, mede namens
de Ministers van Binnenlandse
Zaken, van Defensie en van Verkeer
en Waterstaat, bij de Raad van State
ter overweging aanhangig gemaakt
een voorstel van wet met memorie
van toelichting tot wijziging van de
Wet op de arbeidsongeschiktheids–
verzekering, de Algemene Arbeids–
ongeschiktheidswet, de overheids–
pensioenwetten en enkele andere
wetten strekkende tot herziening van
het arbeidsongeschiktheidscriterium,
het binden van het uitkeringsrecht
aan een termijn, aanpassing van de
arbeidsongeschiktheidsuitkering aan
de leeftijd alsmede invoering van een
stimuleringsmaatregel voor herin–
treding van arbeidsongeschikten
(Wet terugdringing beroep op de
arbeidsongeschiktheidsregelingen).

NADER RAPPORT

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 21 september
1992

Voorstel van wet tot wijziging van
de Wet op de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering, de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet, de
overheidspensioenwetten en enkele
andere wetten strekkende tot
herziening van het arbeidsonge–
schiktheidscriterium, het binden van
het uitkeringsrecht aan een termijn,
aanpassing van de arbeidsonge–
schiktheidsuitkering aan de leeftijd
alsmede invoerlng van een stimule–
ringsmaatregel voor herintreding van
arbeidsongeschikten (Wet terug–
dringing beroep op de arbeidsonge–
schiktheidsregelingen).

Blijkens de mededeling van de
Directeur van Uw Kabinet van 14 juli
1992, nr. 92.006532, machtigde
Uwe Majesteit de Raad van State
zijn advies inzake het bovenvermelde
voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 3 september 1992, no.
W12.92.0316, bied ik U hierbij mede
namens de Ministers van Binnen–
landse Zaken, van Defensie en van
Verkeer en Waterstaat aan.
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1. Aan het op 14 juli 1992 bij de
Raad van State aanhangig gemaakte
wetsvoorstel Terugdringing beroep
op de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen is een uitvoerig proces van
overweging, heroverweging en
advisering voorafgegaan.

Nadatop 12 juli 1991 de
Sociaal-Economische Raad (S.E.R.)
advies had uitgebracht over het
beleid ten aanzien van ziekteverzuim
en arbeidsongeschiktheid, heeft het
kabinet blijkens de op 16 juli 1991
door de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid a.i. tot de
Voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal gerichte brief
besloten tot een pakket maatregelen,
daarmede in hoofdlijnen een reactie
gevende op het voormelde advies
van de S.E.R..

De Minister en de Staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid hebben daarna bij brief van
27 augustus 1992 aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer medegedeeld,
dat de in de brief van 16 juli 1991
geformuleerde voornemens in de
samenleving tot zodanig sterk afwij–
zende reacties hebben geleid, dat
aanpassing van die voornemens naar
het oordeel van het kabinet noodza–
kelijk is. In de brief werd voorts een
samenvatting gegeven van de gewij–
zigde kabinetsinzichten en de daaruit
voortvloeiende financiële gevolgen.
Aansluitend daarop zijn bij brieven
van de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 11 en 13
september 1991 deze nadere
voornemens van het kabinet op
enkele punten nader verduidelijkt en
uitgewerkt. Op 28 februari 1992 is
bij de Raad voor advies aanhangig
gemaakt een voorstel van wet terug–
dringing beroep op arbeidsonge–
schiktheidsregelingen, onder
mededeling, dat dit wetsvoorstel op
21 februari 1992 voor uitvoerings–
technisch advies naar de Sociale
Verzekeringsraad (SVr) was
gezonden. Medegedeeld werd dat
het advies van de SVr aan de Raad
zou worden toegezonden. Het
aanhangig gemaakte voorstel betrof
derhalve een in zijn procedure van
voorbereiding nog niet afgerond
wetsvoorstel, waarover de Raad
uiteraard pas zou kunnen adviseren
nadat het college zou zijn geïnfor–
meerd over de reactie van het
kabinet op het advies van de SVr en
het college het definitieve
wetsvoorstel zou hebben ontvangen.
Het heeft de Raad dan ook verbaasd
dat op 7 mei 1992 vanwege de
regering in de Tweede Kamer is

1. De Raad van State schetst het
uitvoerige proces van overweging,
heroverweging en advisering dat aan
de adviesaanvrage aan de Raad van
State vooraf is gegaan. Het
wetsontwerp is aan de Raad aange–
boden zonder begeleidend advies
van de Sociale Verzekeringsraad
(SVr). Dit advies moest nog uitge–
bracht worden. De Raad spreekt er
zijn verbazing over uit dat op 7 mei
1992 vanwege de regering in de
Tweede Kamer is opgemerkt dat met
een zeker ongeduld op het advies
van de Raad van State werd
gewacht. Immers, de Raad kon pas
adviseren nadat de SVr over het
wetsontwerp zijn advies had uitge–
bracht.

Uiteraard was het kabinet zich
hiervan terdege bewust, hetgeen
door mij in hetzelfde debat ook
expliciet is verwoord. De opmerking
moet dan ook veeleer worden
begrepen in het totale proces van
voortgang van de volumemaatre–
gelen, waarbij dit wetsontwerp een
belangrijke plaats inneemt.
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opgemerkt (Handelingen II, 7 mei
1992, bladzijde 4719) dat, met alle
respect voor de zorgvuldige wijze
van werken van de Raad, met een
zeker ongeduld op dat advies wordt
gewacht. Het op 28 februari 1992
aanhangig gemaakte voorstel van
wet is blijkens een door de Staatsse–
cretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid op 9 juni 1992,
kenmerk SZ/SV/A/92-3273, tot Hare
Majesteit de Koningin gerichte brief
ingetrokken en vervangen door het in
de aanhef vermelde voorstel van
wet, waarin de adviezen van de
Sociale Verzekeringsraad, het
Algemeen burgerlijk pensioenfonds
(ABP), het Spoorweg Pensioenfonds
en de Raad voor de gemeentefi–
nanciën zijn verwerkt.

2. Op onderscheidene plaatsen in
de memorie van toelichting worden
de in het wetsvoorstel opgenomen
maatregelen als ingrijpend geken–
schetst.

Deze karakterisering is naar het
oordeel van de Raad zeker niet
overtrokken, gelet in het bijzonder
ook op hetgeen wordt voorgesteld
met betrekking tot bestaande
lopende uitkeringen.

In een stelsel van sociale verze–
kering waarin zowel elementen van
solidariteit als van evenredigheid zijn
opgenomen en waarin, mede op
grond van het gehanteerde omslag–
stelsel geen rechtstreeks verband
wordt gelegd tussen betaalde
premies en opgebouwde rechten zijn
wijzigingen met betrekking tot
omvang en aard van voorzieningen in
beginsel mogelijk. Ingrijpende
voorstellen behoren niet dan na
zorgvuldige afweging van alle
belangen te worden gedaan en aan
die voorstellen dient een met die
mate van ingrijpendheid overeenko–
mende motivering te worden
gegeven. Waar het gaat om uitke–
ringsrechten die in de afgelopen
jaren rechtstreeks zijn voortgevloeid
uit wettelijke bepalingen moet naar
het oordeel van de Raad in ieder
geval aan de voorwaarde zijn
voldaan dat zeer bijzondere omstan–
digheden tot de voorgestelde
ingrepen dwingen en dat bij het
achterwege blijven van zodanige
ingrepen maatschappelijk onaan–
vaardbare gevolgen optreden voor
het sociale zekerheidsstelsel en voor
de rijksbegroting. Een motivering als
hier gevraagd wordt in de toelichting
gegeven in de vorm van gegevens
over voortdurende toeneming van
het aantal arbeidsongeschikten en

2. Ten aanzien van het overgangs–
recht, het ingrijpen op bestaande
uitkeringsrechten, merkt de Raad op
dat in leder geval aan de voorwaarde
moet zijn voldaan dat zeer bijzondere
omstandigheden tot de voorgestelde
ingrepen dwingen. De bij het
wetsontwerp gegeven motivering,
die niet alleen een fmanciële
invalshoek heeft maar ook een
sociaal-maatschappelijke, is voor de
Raad voldoende zwaarwegend om in
te kunnen stemmen met het in het
wetsontwerp neergelegde besluit ten
aanzien van het overgangsrecht. De
in de memorie van toelichting
geschetste problematiek van een te
hoog arbeidsongeschiktheidsvolume
is nog immer aanwezig, ondanks de
positieve ontwikkeling van een
vermindering van de groei. Het
spreekt vanzelf dat het kabinet, de
volume-ontwikkeling nauwlettend
blijft volgen en dat tijdens de (schrif–
telijke) behandeling van het
wetsvoorstel, het parlement de
beschikking zal hebben over de
meest actuele gegevens.

In de memorie van toelichting zijn
de laatste inzichten met betrekking
tot de volume-ontwikkeling weerge–
geven.
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over de in– en uitstroom van uitke–
ringsgenietenden met de daarbij
behorende gevolgen voor sociale
fondsen en rijksbegroting zowel in
termen van uitgaven als van
stijgende collectieve druk. In dat
verband is - naar de mening van de
Raad terecht - voor de motivering
van de voorstellen niet uitsluitend de
financiële invalshoek gekozen maar
ligt aan het wetsvoorstel evenzeer de
opvatting ten grondslag - door
regering en S.E.R. duidelijktot
uitdrukking gebracht - dat het in
maatschappelijk opzicht onaan–
vaardbaar is dat een groot - a fortiori
een toenemend - aantal mensen als
gevolg van arbeidsongeschiktheid
niet meer kan delen in het arbeids–
proces Gelet op deze beide
elementen, in de zwaarte waarin zij
in de toelichting zijn gepresenteerd,
heeft de regering naar het oordeel
van de Raad kunnen besluiten dat de
hiervoor omschreven zeer bijzondere
omstandigheden aanwezig zijn.

3. Naast het onderhavige voorstel
van wet zijn bij de Raad andere
belangrijke voorstellen van wet tot
wijziging van het stelsel van sociale
zekerheid aanhangig gemaakt. De
Raad denkt daarbij onder meer aan
het wetsvoorstel terugdringing
ziekteverzuim, het voorstel tot
wijziging van de Arbeidsomstandig–
hedenwet mede ter uitvoering van de
EG-richtlijn 89/391/EEG, PbEG
L183, en het voorstel van wet
houdende nadere wijziging van de
Algemene Arbeidsongeschikt–
heidswet.

De Raad is, dit geheel van
voorstellen overziende, bezorgd dat
er tussen deze voorstellen onvol–
doende samenhang bestaat. De
Raad denkt hier bijvoorbeeld aan het
bij langdurende arbeidsonge–
schiktheid wisselend stelsel van loon
en uitkeringen en van uitvoerende en
controlerende organen. Ook de
technische gecompliceerdheid van
een belangrijk deel van de
voorstellen leidt de Raad tot deze
bezorgdheid. Daarnaast is bij het
college de vraag gerezen of de
voorstellen in voldoende mate zijn
getoetst op hun uitvoerbaarheid in
de praktijk, met name ten aanzien
van het voorliggend wetsvoorstel
voor wat betreft de omvangrijke
herbeoordeling van ± 300 000
lopende gevallen naar aanleiding van
het gewijzigde arbeidsongeschikt–
heidscriterium naast een structurele
periodieke beoordeling van het

3. In de memorie van toelichting
bij het wetsvoorstel TBA is het
kabinet ingegaan op de onderlinge
samenhang tussen de wet Terug–
dringing Arbeidsongeschiktheids–
volume (TAV, Stb. 1992, nr. 82), het
wetsvoorstel Terugdringing Ziekte–
verzuim (TZ) en het wetsvoorstel
Wijziging Arbowet mede ter imple–
mentatie van de EG-kaderrichtlijn
betreffende de tenuitvoerlegging van
de maatregelen ter bevordering van
de verbetering van de gezondheid
van de werknemers op het werk
(89/391/EEG). Bij de voorbereiding
van deze wet en wetsvoorstellen
heeft het kabinet bijzondere
aandacht geschonken aan het
waarborgen van de onderlinge
samenhang. In dat kader heeft het
kabinet bijvoorbeeld de vooront–
werpen van wet TZ en Wijziging
Arbowet bijgesteld na ommekomst
van de adviezen van de SVr en de
Arboraad. De wetsvoorstellen TZ,
wijziging Arbowet en TBA liggen in
de visie van het kabinet op consis–
tente wijze in elkaars verlengde. Het
kabinet deelt dan ook niet de
bezorgdheid van de Raad van State
omtrent het gebrek aan samenhang
van deze wetsvoorstellen.

Het kabinet zal al het mogelijke
doen om te bevorderen dat de
wetsvoorstellen TZ en Wijziging
Arbowet op zeer korte termijn
worden ingediend bij de Tweede
Kamer.
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volledige bestand ter hoogte van ±
110 000 extra beoordelingen per
jaar (memorie van toelichting,
paragraaf 12.1, onderdeel b).
Kritisch moet worden gekeken naar
andere maatregelen die op de
uitvoeringscapaciteit een verder
beroep zullen doen, maar op de
omvang van de terugdringing van het
beroep op de arbeidsongeschikt–
heidsregelingen slechts een
marginaal effect zullen hebben.

De Raad adviseert om niet alleen
in het algemeen deel van de
toelichting een samenvattende
beschouwing over deze aspecten op
te nemen, maar ook zo nodig
(onderdelen van) voorstellen afzon–
derlijk te toetsen op onderlinge
samenhang en praktische uitvoer–
baarheid, zoals bijvoorbeeld de ti jde–
lijkheid van de uitkenngen

Uitgaande van de vorenstaande
algemene opmerkingen beperkt de
Raad zich tot de volgende punten.

Het kabinet deelt evenmin de zorg
van de Raad over de samenhang met
het wetsvoorstel Nadere wijziging
van de Algemene Arbeidsongeschikt–
heidswet (wijziging van de kring van
gerechtigden en van de grondslag–
vaststelling). Dlt laatste voorstel van
wet is gericht op het realiseren van
gelijke behandeling in de AAW,
middels het versterken van het
inkomensdervingskarakter. De
achtergrond van het wetsvoorstel
Nadere wijziging van de AAW is
derhalve van geheei andere aard dan
van het wetsvoorstel TBA. Overigens
bestaat er in die zin samenhang, dat
het gaat om voorstellen die mgnjpen
in dezelfde wet, de AAW. Op het
moment dat, zoals in dit geval,
weliswaar vanuit verschillende
invalshoeken maar niettemin in
dezelfde wet wijzigingen worden
voorgesteld dient, wetstechnisch
gezien, een en ander goed in het oog
gehouden te worden. Het kabinet is
zich hiervan terdege bewust en zal
op elk moment van het wetgevings–
proces in ieder geval ook wetstech–
nisch de samenhang bezien.

De vraag naar de praktische
uitvoerbaarheid van de maatregelen
is door het kabinet expliciet onder de
aandacht gebracht van de SVr, het
Abp en het Spoorwegpensioenfonds
(Spf). Deze specifieke aandacht
werd gevraagd omdat het kabinet
zich realiseerde dat het voorstel een
zwaar beroep doet op de uitvoe–
ringsorganisatle. Het kabinet is
daarbij uitgegaan van de noodzaak
van uitbreiding van het aantal uitvoe–
ringsfunctionarissen. De SVr heeft
geen uitvoeringstechnische
bezwaren aangetekend met
betrekking tot de periodieke beoor–
deling gekoppeld aan de toekom–
stige tijdelijkheid van de uitkering.
De Raad heeft zelfs geadviseerd om
deze periodieke beoordeling uit te
laten voeren binnen termijnen van
dne jaar in plaats van de in het
voorontwerp voorgestelde termijnen
van vijf jaar. Wel heeft de SVr
gewezen op de praktische
problemen op korte termijn (werving
van keuringsartsen) en de toene–
mende uitvoeringskosten.

Het kabinet acht de toename van
de uitvoeringskosten aanvaardbaar,
tegen de achtergrond dat meer
personen gestimuleerd worden om
weer te gaan participeren op de
arbeidsmarkt. Daarnaast overtreft de
afname van de uitkeringslasten de
toename van de uitvoeringskosten.
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4. In de memorie van toelichting
wordt met betrekking tot de interna–
tionale regelingen waaraan
Nederland ter zake van prestaties bij
arbeidsongeschiktheid moet voldoen
terecht gesteld dat met name
lAO-verdrag 121 betreffende de
prestaties bij arbeidsongevallen en
beroepsziekten (Trb. 1966, 137) van
belang is, daar dit verdrag ter zake
de hoogste normen bevat.

Toetsing van het voorstel van wet
aan dit verdrag heeft binnen de SVr
op enkele punten tot verschil van

Een meerderheid van de SVr onder–
schrijft daarnaast de herbeoorde–
lingsoperatie zoals voorgesteld door
het kabinet. Hierbij wordt uitgegaan
van een symmetrisch verdeelde,
cohortsgewijze herbeoordeling van
de groep arbeidsongeschikten jonger
dan 50 jaar. De SVr vindt in
meerderheid dat in overleg met de
uitvoeringsorganen een oplossing zal
moeten worden gezocht voor de
eerste periode van herbeoordeling,
als de uitvoering nog niet is
ingespeeld op het extra werkaanbod.
Het kabinet verwacht dat de
aanloopproblemen tot de korte
termijn beperkt kunnen blijven
Enerzijds door spreiding van de
herbeoordelingsoperatie over vijf
jaar en anderzijds door de inzet van
functionarissen, die beschikbaar
komen door de overige wetswijzi–
gingen die herstructurering van de
uitvoering tot gevolg hebben.

De adviezen van de SVr, het Abp
en het Spf hebben het kabinet
gesterkt in de overtuiging dat de
uitvoering in de praktijk van de
voorgestelde maatregelen niet op
onoverkomelijke problemen hoeft te
stuiten. Tegelijkertijd echter reali–
seert het kabinet zich na deze
adviezen eens te meer dat de
uitvoering van de maatregelen in de
komende jaren voortdurend
bijzondere aandacht zal vergen.
Indien grote problemen rijzen, zal het
kabinet in overleg met de SVr en de
uitvoeringsorganen tot oplossingen
zien te komen. Hierbij zou de
aandacht zich primair kunnen richten
op het beperken van de activiteiten
in relatie tot die herbeoordelingen
waarvan naar verwachting een
beperkter activerende werking naar
de arbeidsmarkt uitgaat.

De memorie van toelichting is
overeenkomstig het voorgaande
aangepast.

4. De Raad gaat in punt 4 van zijn
advies in op drie onderdelen van het
ontwerp-wetsvoorstel, waar dit
voorstel getoetst dient te worden
aan door Nederland aangegane
internationale normverplichtingen.

Het betreft de tijdelijkheid van de
uitkeringen, de bevriezing van
bestaande uitkeringen en de hoogte
van de uitkeringen.

De normverplichtingen waaraan
wordt getoetst, zijn verankerd in
lAO-Verdrag 121 (Trb.1966, 137).
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mening geleid. Het betreft hier met
name de vraag of de tijdelijkheid van
de uitkeringen en het als overgangs–
maatregel bevriezen van uitkeringen
in overeenstemming zijn met uit het
verdrag voor Nederland voort–
vloeiende verplichtingen. In de
memorie van toelichting wordt ter
zake een standpunt ingenomen dat,
gezien genoemd meningsverschil
binnen de SVr en gelet op het feit
dat de tekst van de desbetreffende
verdragsbepalingen, naar het de
Raad voorkomt, voor meer dan één
uitleg vatbaar is, betrekkelijk
summier wordt gemotiveerd. Zo
wordt bijvoorbeeld geen aandacht
besteed aan het feit dat artikel 17
van het verdrag wèl uitdrukkelijk
voorziet in de mogelijkheid van
nationale wettelijke regeling van de
voorwaarde tot herziening, schorsing
of intrekking van de uitkering, doch
verlenging niet noemt. Ook wordt
niet expliciet ingegaan op het feit dat
in artikel 21 de indexeringsver–
plichting niet afhankelijk wordt
gesteld van de vraag of het niveau
van de uitkering al dan niet boven de
aangehouden hogere of lagere norm
ligt.

In dit verband is bij de Raad de
vraag gerezen, of de regering
gebruik heeft gemaakt van de
mogelijkheid om bij de voorbereiding
van wijziging in het sociale zeker–
heidsstelsel voorstellen in het kader
van de «technical assistance» ter
toetsing aan lAO-verdragen voor te
leggen aan deskundigen van het
Internationaal Arbeidsbureau. In de
memorie van toelichting ware te
vermelden of van die mogelijkheid
gebruik is gemaakt; zo nee, waarom
niet en zo ja, met welke uitkomst.
Ook ware te vermelden of ter zake
van de hier gesignaleerde vraag–
stukken een standpunt bekend is van
het Comité van Onafhankelijke
Deskundigen, bijvoorbeeld naar
aanleiding van de in artikel 21
opgenomen verplichting voor de
verdragsstaten om in hun periodieke
rapportages mededeling te doen van
de wijze waarop zij aan hun index–
eringsverplichting hebben voldaan.

Tenslotte ware ter zake van de
overgang van de hogere naar de
lagere uitkeringsnorm van
lAO-verdrag 121, die door de
regering mogelijk wordt geacht
(memorie van toelichting, paragraaf
11.2) eveneens te vermelden of
dienaangaande overleg met de
experts van het Internationaal
Arbeidsbureau heeft plaatsgevonden

Onder andere aangaande de tijde–
lijkheid van de uitkeringen refereert
de Raad aan het verschil van mening
binnen de SVr over de geoor–
loofdheid ervan. De Raad acht dit
onderdeel betrekkelijk summier
gemotiveerd. In dit verband stelt de
Raad dat geen aandacht wordt
besteed aan het feit dat artikel 17
van lAO-Verdrag 121 wel uitdruk–
kelijk voorziet in de mogelijkheid van
nationale wettelijke regeling van
herziening, schorsing of intrekking
van de uitkering, doch verlenging
niet noemt.

Het kabinet merkt naar aanleiding
hiervan op dat de uiteenzetting die in
de memorie van toellchting in par.
11.3 wordt gegeven over de toelaat–
baarheid van de tijdelijkheid van de
uitkeringen tegen de achtergrond
van de internationale verplichtingen,
mede voortvloeit uit de discussie die
in 1988 en 1989 tussen Regering en
Parlement is gevoerd over de
opzegging van lAO-Verdrag 121
(Kamerstukken II, 1987/88 en
1988/89,20555, nrs. 1 t/m 13;
Handelingen II, 1988/89, blz. 6300
t/m 6310), alsmede uit de inbreng
die van de zijde van vertegenwoor–
digers van het Internationaal
Arbeidsbureau (IAB) bij die discussie
is geleverd. Toen is van lAB-zijde
ingebracht dat sociale verzekerings–
regelingen naar de geest en de
bedoeling van de lAO-verplichtingen
moeten worden beoordeeld. Het
kabinet is van mening dat het
wetsvoorstel wat betreft het aspect
van de tijdelijkheid van de uitke–
ringen zodanig is dat ook wordt
voldaan aan de bedoeling van artikel
17 van lAO-Verdrag 121.

Dit artikel is in het Verdrag
opgenomen om modaliteiten aan te
geven waaronder uitkeringen bij
nationale wet kunnen worden
herzien, geschorst of ingetrokken.
Over verlenging van uitkeringen
spreekt artikel 17 inderdaad niet.
Door de, zoals de memorie van
toelichting stelt, flankerende maatre–
gelen rond het aflopen van de uitke–
ringstermijn, welke is bedoeld om
een activerend signaal aan de uitke–
ringsgerechtigde te geven, wordt in
materiële zin voldaan aan het
bedoelde verdragsvoorschrift. Artikel
17 is namelijk geenszins geschreven
om de nationale wetgever te verhin–
deren administratiefrechtelijke en
medische maatregelen te treffen met
het oogmerk periodiek te bezien of
de arbeidsongeschiktheid nog van
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dan wel een standpunt van het
Comitè van Onafhankelijke Deskun–
digen bekend is.

dien aard is dat er nog aanspraak
bestaat op de uitkering. Het kabinet
meent het bedoelde voorstel zodanig
met waarborgen te hebben omkleed
dat de uitkeringsgerechtigde die aan
de voorwaarden voor het recht op
uitkering blijft voldoen, dit uitke–
ringsrecht gecontinueerd zal zien.

Een ander punt dat tot verschil van
mening binnen de SVr heeft geleid
en waaromtrent ook door de Raad
een opmerking is gemaakt, betreft
de bevriezing van bestaande uitke–
ringen tegen de achtergrond van de
indexeringsverplichting van artikel 21
van het Verdrag. De Raad stelt dat in
de memorie van toelichting niet
expliciet wordt ingegaan op het feit
of de indexeringsverplichting niet
afhankelijk wordt gesteld van de
vraag of het niveau van de uitkering
al dan niet boven de aangehouden
hogere of lagere norm ligt. Het
kabinet wijst erop dat bedoeld index–
eringsvoorschrift verwijst naar de
bedragen van de lopende penodieke
betalingen bedoeld in artikel 14,
leden 2 en 3, van het Verdrag. In
artikel 14 wordt op zijn beurt
verwezen naar de alternatieve
mogelijkheid de uitkeringen in het
nationale stelsel te berekenen aan de
hand van het vroegere verdiende
loon (artikel 19 van het Verdrag) of
aan de hand van het loon van een
ongeschoolde werknemer (artikel 20
van het Verdrag).

Uit deze samenhangende
verdragsvoorschriften vloeit voort
dat de indexering dient te worden
toegepast op de uitkeringen welke
worden verleend ingevolge het
nationale stelsel; hierbij kan het
nationale stelsel naar keuze worden
getoetst aan artikel 19 of aan artikel
20. Nederland zal in zijn
lAO-rapportage gaan aangeven dat,
gelet op de AAW-vloer die in elke
uitkering zit, voortaan wordt voldaan
aan de voorschriften van artikel 20.
AAW-uitkeringen worden
geïndexeerd op een wijze die
ruimschoots voldoet aan artikel 21.

Naar aanleiding van de desbetref–
fende vraag van de Raad merkt het
kabinet op dat bij de voorbereiding
van de huidige wijziging van het
sociale zekerheidsstelsel geen
voorstellen of plannen zijn
voorgelegd aan deskundigen van het
IAB. Het is overigens niet algemeen
gebruikelijk dat regeringen van
lAO-Lidstaten voornemens omtrent
wetgeving voorleggen aan het
bureau. Evenmin is dat nodig. De
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nationale wetgever is in de eerste
plaats aangewezen rekening te
houden met verdragen waarbij de
regering partij is. Een vaste praktijk
van het horen van internationale
ambtelijke deskundigen staat
daarmee op gespannen voet en zou
het wetgevingsproces onnodig
compliceren en vertragen. De IAO
heeft een toetsende functie achteraf.
Alleen indien grote twijfel bestaat
omtrent de toelaatbaarheid van
bepaalde voornemens kan advies van
het IAB worden gevraagd. Dit was
hier niet aan de orde. De kabinets–
voornemens zijn overigens wel ter
kennis gebracht van het IAB.

Het kabinet wijst er tevens op dat
het Comité van Onafhankelijke
Deskundigen naar aanleiding van de
Nederlandse rapportages omtrent de
verlaging en bevriezing van sociale
verzekeringsuitkeringen in de
tachtiger jaren nimmer heeft gesteld
dat de Nederlandse handelwijze niet
door de beugel kon. Het thans
voorgestelde stelsel van arbeidson–
geschiktheidsuitkeringen voldoet aan
de norm van artikel 20 van het
Verdrag («de lage norm») in plaats
van, zoals tot nu toe, aan de norm
van artikel 19 («de hoge norm»).
Overleg met het IAB of consultatie
van het Comité van Onafhankelijke
Deskundigen wordt thans niet nodig
geacht. Niet alleen biedt het Verdrag
de mogelijkheid om te voldoen aan
de aangegane verplichtingen door
middel van dan wel het hanteren van
de hoge norm dan wel de lage norm,
maar ook heeft het Comité van
Onafhankelijke Deskundigen in 1972
in een commentaar op de periodieke
Nederlandse rapportage over
lAO-Verdrag 121 verklaard, dat de
omzetting van een arbeids–
ongeschiktheidsuitkering in een
ouderdomspensioen geoorloofd is
«in so far as the qualifying condi–
tions and the level of the pension
were in harmony with the standards
laid down in the Convention». Hierbij
werd gerefereerd aan de Neder–
landse regelingen volgens welke bij
het bereiken van de leeftijd van 65
jaar een WAO-uitkering, die voldoet
aan de hoge norm, wordt omgezet in
een AOW-uitkering, die voldoet aan
de lage norm.

De memorie van toelichting is in
bovenstaande zin aangevuld.
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5. In paragraaf 4.3.2 van de
toelichting geeft de regering aan dat
er voor gekozen is bij de beperking
yan de uitkeringsrechten een zekere
relatie te leggen tussen betaalde
premie en de duur, respectievelijk de
hoogte van de uitkering. In paragraaf
11.5 van de toelichting wordt
gesteld dat het in het wetsvoorstel
gehanteerde onderscheid naar
leeftijd verenigbaar is met het gelijk–
heidsbeginsel. De Raad merkt op dat
in tegenstelling tot de Werkloos–
heidswet (WW) het voorgestelde
WAO-systeem uitgaat van een
geheel fictief arbeidsverleden. Dit
maakt dat in individuele gevallen
tussen verzekerden met gelijk
arbeidsverleden grote verschillen in
uitkering kunnen ontstaan.

Naar de mening van de Raad kan
het gemaakte onderscheid naar
leeftijd alleen dan geoorloofd zijn,
indien de keuze voor het onder–
scheidend criterium noodzakelijk is.
Deze noodzaak is onvoldoende
aangetoond nu een afweging van
alternatieven voor het leeftijdscri–
terium in de toelichting ontbreekt.
Hierin ware te voorzien.

Daarbij komt dat het in de
memorie van toelichting gebruikte
argument van uitvoerbaarheid en
doelmatigheid aan kracht verliest
naarmate er meer tijd is geweest om
de verzekerdenadministratie aan te
passen aan het nieuwe systeem. Het
is daarom opmerkelijk dat in de
memorie van toelichting wel de
suggestie gedaan wordt dat de
koppelmg aan de leeftijd een tijde–
lijke maatregel zou zijn, maar dat in
de regeling en de toelichting dit
gegeven niet verder uitgewerkt
wordt. In de toelichting ware aan te
geven hoe en op welke termijn de
regering een meer nauwkeurige
koppeling tussen verzekeringsver–
leden en uitkering wil aanbrengen.

6. De Raad onderkent dat de
noodzaak tot terugdringing van het
aantal arbeidsongeschikten noopt tot
een veel omvattend en diep
ingrijpend beleid. De motivering van
een zodanig beleid moet kunnen
worden gedragen door realistische
verwachtingen omtrent de omvang
van de volume-effecten en van de
daarmede verbandhoudende -

5. Naar aanleiding van paragraaf
4.3.2 van de toelichting waarin de
reden is gegeven voor hantering van
het leeftijdscriterium merkt de Raad
op dat in tegenstelling tot de
Werkloosheidswet (WW) het voorge–
stelde WAO-systeem uitgaat van een
geheel fictief arbeidsverleden. Dit
maakt dat in individuele gevallen
tussen verzekerden met gelijk
arbeidsverleden grote verschillen in
uitkerïng kunnen ontstaan.

De Raad verzoekt om een
afweging van alternatieven voor het
leeftijdscriterium alsmede om in de
memorie van toelichting aan te
geven hoe en op welke termijn de
regering een meer nauwkeurige
koppeling tussen verzekerings–
verleden en uitkering wil
aanbrengen.

Om op een juiste en volledige
wijze het arbeidsverleden van een
werknemer na te gaan, schiet de in
1989 bij de bedrijfsverenigingen
geïntroduceerde Verzekerdenadmini–
stratie (VZA) nog geruime tijd tekort.
Perioden waarin iemand heeft
gewerkt (en waarin hij derhalve
WAO-verzekerd was) die liggen voor
1989, zijn niet opgenomen in de
VZA. De overstap van het leeftijds–
criterium naar arbeidsverleden dient
derhalve fasegewijze te worden
gezet. Dit kan gebeuren door in de
toekomst vooralsnog te werken met
een systeem waarin het leeftijdscri–
terium c.q. het fictieve arbeidsver–
leden wordt gecombineerd met het
(recente) feitelijke arbeidsverleden.
Gezien het feit dat de VZA pas sinds
drie jaar werkzaam is, acht het
kabinet het niet opportuun om al op
het moment van inwerkingtreding
van het voorliggende wetsvoorstel
een dergelijk systeem in te voeren.
De komende jaren zal besluitvorming
moeten plaatsvinden over een meer
nauwkeurige koppeling tussen verze–
keringsverleden en uitkering. Op dit
punt is de desbetreffende paragraaf
van de memorie van toelichting
aangepast.

6. De Raad acht de onzekerheids–
marges van de ramingen in de
memorie van toelichting niet
voldoende benadrukt. Aan deze
opvatting ligt vooral het verschil
tussen de GMD-raming en de raming
in de memorie van toelichting in
relatie tot de introductie van het
nieuwe arbeidsongeschiktheidscri–
terium ten grondslag. Inmiddels is de
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beoogde - besparingen. Met de in
paragraaf 10.1 genoemde adviesor–
ganen acht de Raad de gepresen–
teerde ramingen op veel onderdelen
sterk arbitrair. De afsluitende
opmerking in paragraaf 10.1 «dat
het kabinet er zich van bewust is dat
de geraamde effecten van de
maatregelen een bepaalde onzeker–
heidsmarge bevatten» acht de Raad
dan ook bepaald een te zwakke
kwalificatie.

lllustratief voor de mate van
onzekerheid van de ramingen is het
grote verschil tussen de aanvanke–
lijke raming van de Gemeenschap–
pelijk Medische Dienst en de recente
raming van die dienst in het
SVr-advies met betrekking tot de
volume-effecten van de introductie
van het nieuwe arbeidsongeschikt–
heidscriterium. Het is van groot
belang dat de nadere SVr–
berekening, die blijkens de
toelichting thans op verzoek van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid wordt
opgesteld, zo spoedig mogelijk ter
beschikking komt ten behoeve van
het overleg in de volksvertegenwoor–
diging. De percentages van respec–
tievelijk 21 en 2 liggen te ver uit
elkaar om, ook als rekening wordt
gehouden met de motieven om
laatstgenoemd onderzoek buiten
aanmerking te laten, zonder meer
aan de uitkomsten van eerstge–
noemd onderzoek vast te houden.

De raming met betrekking tot de
niveau-aanpassing lijkt speculatief,
waarbij ook geen rekening is
gehouden met tegengesteld
werkende effecten van aanvullende
verzekerïngen buiten het huidige
kader om. Indien dit anders is ware
de toelichting aan te vullen.

Terecht besteedt de in de toe–
lichting opgenomen analyse van de
gevolgen in de volumesfeer ruime
aandacht aan de effecten van
verdringing op de arbeidsmarkt en
aan het daaruit voortvloeiende effect
op de uitkeringen op basis van
werkloosheids– en wachtgeldrege–
lingen. Het gaat hier dan om een
additioneel effect bij gelijkblijvende
omstandigheden. De uitkomst van
het beleid mag echter niet zijn het
vervangen van niet-deelneming op
de arbeidsmarkt wegens arbeidson–
geschiktheid door niet-deelneming
wegens werkloosheid. Het algemene
werkgelegenheidsbeleid moet
derhalve in de komende jaren mede
worden afgestemd op toeneming van
werkzoekenden als gevolg van het
beleid tot terugdringing van arbeids–
ongeschiktheid.

nadere SVr-analyse van de bereke–
ningen beschikbaar en op 3
september jl. toegestuurd aan de
Tweede Kamer
(DGSZ/FEBO/92/1891). De SVr doet
in zijn analyse geen eenduidige
uitspraak welke van beide ramingen
de meest reële is. Wel acht de SVr
het aannemelijk dat het financiële
effect van de maatregelen hoger zal
liggen dan de raming zoals die uit de
GMD-variant naar voren komt. De
SVr-analyse sterkt het kabinet in de
conclusie dat er geen dwingende
aanleiding bestaat om de ramingen
te herzien.

Naar aanlelding van de opmerking
van de Raad met betrekking tot de
effecten van aanvullende verzeke–
ringen kan worden opgemerkt dat
naar het oordeel van het kabinet
slechts sprake zal zijn van een
beperkte invloed. Wel zou het
kunnen zijn dat, mede als gevolg van
de aanvullende verzekeringen, de
gedragseffecten op langere termijn
iets afzwakken. In de memorie van
toelichting is een passage hierom–
trent opgenomen.

Het kabinet heeft bij de
vormgeving van het algemene
werkgelegenheidsbeleid voor de
komende jaren rekening gehouden
met de toename van het arbeids–
aanbod als gevolg van de maatre–
gelen ter beperking van het beroep
op de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen. Desondanks zal er voor een
deel sprake zijn van «weglek» naar
de werkloosheidsregelingen, onder
andere ten gevolge van verdringing
van andere groepen op de arbeids–
markt. Op den duur zal deze weglek
door het werkgelegenheidsbeleid en
de werking van de arbeidsmarkt
verminderen.

De ramingen met betrekking tot de
toename van de uitvoeringskosten
zijn, conform het advies van de
Raad, nader onderbouwd.

De conclusie van de Raad dat het
kabinet van mening is dat de omvang
van het aantal arbeidsongeschikten
dat maatschappelijk niet
aanvaardbaar is in de structurele
situatie, niet in een absoluut getal
kan worden uitgedrukt, is inderdaad
correct. Dit kabinet heeft wel een
concrete doelstelling met betrekking
tot het aantal arbeidsongeschikten
gesteld. Hierover is in de inleiding
van de memorie van toelichting een
passage toegevoegd.
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Zoals hiervoor onder punt 4 van
het advies is opgemerkt leiden de
nieuwe voorstellen tot een aanzien–
lijke uitbreidmg van de bemoeie–
nissen van de uitvoeringsorganen, in
tabel 2 tot uiting komende als extra
administratiekosten. Ook deze
ramingen zijn onzeker.

In de toelichting ware de onzeker–
heldsmarges te benadrukken en
ware aan te geven op welke impli–
ciete veronderstellingen de ramingen
zijn gebaseerd. Ziet de Raad het
voorts goed, dan ligt aan het voorstel
van wet niet de gedachte ten
grondslag dat de omvang van het
aantal arbeidsongeschikten dat
maatschappelijk niet aanvaardbaar is
moet worden uitgedrukt in een
absoluut getal. Zo ja, dan ware dit in
de toelichting ook duidelijk tot
uitdrukking te brengen.

7. De wijziging van het arbeidson–
geschiktheidscriterium, waarbij de
band met het niveau van de eerder
verrichte arbeid wordt losgelaten,
vormt een belangrijk onderdeel van
de voorstellen.

In artikel 18, eerste lid, (en artikel
5, eerste lid, AAW) wordt de
uitdrukking gangbare arbeid
ingevoerd. De Raad is van oordeel
dat het woord «gangbaar» op die
plaats en bijgevolg ook in het vijfde
lid van artikel 18 (en artikel 5 AAW)
geen functie heeft. Ook indien het
woord zou worden geschrapt en de
bepaling zich tot de aanduiding
«arbeid» zou beperken, zou uit de
duidelijke definitie in het vijfde lid
blijken welke de norm is voor het
aannemen van arbeidsonge–
schiktheid. De toevoeging van
«gangbaar» is naar het oordeel van
de Raad niet alleen zonder nut, maar
ook schadelijk, in zoverre zij een
aanknopingspunt zou kunnen vormen
voor de gedachte dat de begrippen
krachten en bekwaamheden
voorkomend in de definitie in het
vijfde lid anders zouden moeten
worden opgevat dan tot dusver het
geval is. Het college heeft in de
memorie van toelichting geen
aanwijzing aangetroffen voor de
opvatting, dat die begrippen een
andere uitleg zouden moeten krijgen
dan zij in een langdurige jurispru–
dentie van de sociale-zekerheids–
rechter hebben verkregen. De SVr
heeft voorts gewezen op de
mogelijkheid van begripsverwarring,
omdat in de uitvoeringspraktijk de
term «gangbaar» reeds in een andere
betekenis wordt gebruikt. Om
onnodige uitvoeringsproblemen en

7. De Raad van State is van
oordeel dat de introductie van het
woord «gangbaar» in het arbeidson–
geschiktheidscriterium, gezien de in
het wetsvoorstel opgenomen duide–
lijke definitie van dit begrip, geen
functie heeft. Hiernaast zou de
toevoeging van dit begrip zelfs
schadelijk kunnen zijn, in zoverre zij
een aanknopingspunt zou kunnen
vormen voor de gedachte dat de
begrippen krachten en bekwaam–
heden, voorkomende in het arbeids–
ongeschiktheidscriterium, anders
opgevat zouden moeten worden dan
tot nu toe. Bovendien wijst de Raad
erop dat de SVr heeft gewezen op
het gevaar van begripsverwarring
met het in de uitvoeringspraktijk in
een andere betekenis gebezigde
begrip «gangbaar». Het advies van
de Raad inzake het schrappen van
het woord «gangbaar» in het eerste
en vijfde lid van artikel 18 WAO en
in de overeenkomstige leden van
artikel 5 AAW (en in de gelijk–
soortige bepalingen voor overheids–
personeel) wordt overgenomen. De
wettekst alsmede de memorie van
toelichting zijn dienovereenkomstig
aangepast. Overigens ondergaat
hiermee het wetsvoorstel tot
aanpassing van het arbeidsonge–
schiktheidscriterium materieel geen
wijziging.
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beroepsprocedures te voorkomen,
adviseert de Raad in artikel 18 (en
artikel 5 AAW) eerste en vijfde lid
het woord «gangbaar» te schrappen.

8. De Raad constateert dat in het
wetsvoorstel voor de zogeheten
verdiscontenngsgevallen bestaande
overgangsrechten worden inge–
trokken (Artikel III, onderdeel C, en
de memorie van toelichting,
paragraaf 7.3, tweede alinea). Het
college wijst erop dat hierdoor
rechten, die destijds als rechtvaar–
diging hebben gediend voor een
inbreuk op bestaande uitkeringen,
worden aangetast. Deze uit het
oogpunt van rechtszekerheid ingrij–
pende maatregel behoeft in ieder
geval nadere motivering.

8. De Raad verzoekt om een
nadere motivering voor het
schrappen van de verdisconterings–
bepalingen ten aanzien van de
WAO-gerechtigden ingestroomd
vóór 1-1-1987 en op die datum
ouder dan 35 jaar en de vroeggehan–
dicapten ingestroomd vóór
1-1-1987. De Raad wijst erop dat
hierdoor rechten, die destijds als
rechtvaardiging hebben gediend voor
een inbreuk op bestaande uitke–
ringen, worden aangetast. Het
kablnet is zich hiervan bewust. Ten
tijde van de stelselherziening midden
jaren tachtig is, onder invloed van de
volume-ontwikkeling van destijds,
besloten tot de in dat tijdsbeeld
gezien ingrijpende maatregelen.
Daar paste een overgangsrecht bij
dat nu nog steeds geldt. Onder
invloed van de huidige volume–
ontwikkeling is het kabinet van
oordeel dat wederom aan ingrij–
pende maatregelen in de WAO niet
valt te ontkomen. Indien vastge–
houden zou worden aan het
overgangsrecht uit 1987, zou dit
betekenen dat voor de groep
(mogelijk) verdisconteerden de nu
wenselijk geachte maatregelen niet
zouden gelden. Dit zou ook
betekenen dat deze groep niet zou
worden herbeoordeeld, waarmee in
vele gevallen de weg naar activering
en (oriëntatie op) reïntegratie op de
arbeidsmarkt onnodig wordt
afgesloten. Het verschil in uitkerings–
rechten tussen deze groep en de
groep ten aanzien van wie niet
verdisconteerd wordt, zou daarnaast
dan weer groter worden. Uit een
oogpunt van rechtsgelijkheid acht
het kabinet dit niet gewenst. Verdis–
conteerden die op het moment van
wetswijziging 50 jaar of ouder zijn,
blijven overigens wel vallen onder
het overgangsrecht uit 1987 en
behouden derhalve de mogelijkheid
van verdiscontering.

De groep die de mogelijkheid van
verdiscontering verliest, is op dit
moment tussen de 40 en 50 jaar
(met uitzondering van de vroegge–
handicapten, zij kunnen jonger zijn
dan 40 jaar). Gezien de voorgestelde
cohortsgewijze verdeling naar
leeftijd van de herbeoordeling zou de
groep verdisconteerden voor het
eerst herbeoordeeld worden in 1995,
doorlopend naar 1996 en 1997
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9. In Artikel I, onderdeel G, (artikel
34, eerste lid) wordt bepaald dat de
arbeidsongeschiktheidsuitkering op
aanvraag wordt toegekend over
perïoden van drie jaren. Dit in tegen–
stelling tot het huidige systeem van
een toekenning van rechtswege voor
onbepaalde tijd. De regering is van
mening dat van tijdelijke uitkeringen
een activerende werking uit kan gaan
(memorie van toelichting, paragraaf
5.3, eerste alinea). In de toelichting
wordt de tijdelijkheid besproken
tezamen met de verplichte perio–
dieke herkeurïng. De uitkeringsge–
rechtigde dient in het nieuwe
systeem in beginsel om de drie jaren
zelf - uiterlijk drie maanden voor het
aflopen van de termijn - een
aanvraag tot verlenging van zijn
uitkering in te dienen op straffe van
korting dan wel Intrekking van de
uitkering. De bedrijfsvereniging dient
hiertoe - uiterlijk vier maanden voor
het aflopen van de termijn - een
kennisgeving aan de betrokkene te
zenden.

De Raad is van mening dat het
systeem in de praktijk tot compli–
caties zal leiden en tot - onnodige -
beroepszaken. Het brengt voor de
verzekerde, maar vooral voor de
bedrijfsverenigingen een zeer grote
toename van administratieve hande–
lingen mee, met de daaraan
verbonden kans op menselijke
fouten. Het in de memorie van
toelichting geschetste voordeel van
de maatregel li jkt de Raad veeleer
toe te schrijven aan de verplichte
herkeuring, dan aan het periodiek
toezenden van een kennisgeving en
aanvragen van de uitkering. Nader
ware te motiveren waarom niet
volstaan kan worden met het
invoeren van een verplichte perio–
dieke herkeuring.

(uitgaande van inwerkingtreding van
het wetsvoorstel op 1 januari 1993).
Dit betekent dat de groep verdiscon–
teerden uiteindelijk een overgangs–
recht stelselherziening heeft gehad
van feitelijk, afhankelijk van hun
leeftijd, 8 tot 10 jaar. Hiernaast is in
het wetsvoorstel, als extra stimulans
voor deze groep, de mogelijkheid tot
een beroep op de stimuleringsuit–
kering opgenomen.

Overeenkomstig de wens van de
Raad van State is in de memorie van
toelichting een nadere motivering op
dit punt opgenomen.

9. Ten aanzien van het voorstel
inzake de tijdelijkheid van de
uitkering tezamen met de verplichte
periodieke herkeuring, is de Raad
van mening dat het systeem in de
praktijk tot complicaties zal leiden en
tot - onnodige - beroepszaken. Het
hjkt de Raad dat de geschetste
voordelen van het systeem veeleer
zijn toe te schrijven aan de verplichte
herkeuring, dan aan het periodiek
toezenden van een kennisgeving en
aanvragen van de uitkering. Om deze
reden vraagt de Raad om een nadere
motivering waarom niet volstaan kan
worden met het invoeren van een
verplichte periodieke herkeuring. In
punt 4 van dit nader rapport is het
kabinet al ingegaan op het aspect
tijdelijkheid van de uitkering, met
name in relatie tot lAO-normen.

Zoals in de memorie van toe–
lichting is aangegeven, verwacht het
kabinet, overigens tezamen met de
SER, dat van het systeem van in tijd
begrensde uitkeringsrechten een
activerende werking zal uitgaan. Een
activerende werkmg allereerst in de
richting van het uitvoeringsorgaan.
Het uitvoeringsorgaan dient
periodiek betrokkene te beoordelen
op zijn arbeidsgeschiktheid en
–ongeschiktheid en dient daarmee te
bekijken of zijn uitkering moet
worden aangepast. Tevens dient dan
bekeken te worden of er nieuwe
arbeidsmogelijkheden zijn voor
betrokkene en of er reïntegratie–
instrumenten kunnen worden
gebruikt. Niet minder belangrijk is de
activerende werking die van het
systeem op de verzekerde, de
arbeidsongeschikte, zal uitgaan.
Door de tijdelljkheid van de uitkering
moet betrokkene zich ervan bewust
worden dat hij zich moet blijven
oriënteren op de arbeidsmarkt en zijn
kansen moet blijven aftasten.
Uiteraard voor zover zijn - eventueel
toenemende - arbeidsgeschiktheid
dit mogelijk maakt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 824, A 14



10. In Artikel I, onderdeel E, wordt
artikel 22, eerste lid, aangepast. Dit
artikel geeft een verhoging van de
uitkering aan diegene die in een
toestand van hulpbehoevendheid
verkeert, welke geregeld oppassing
en verzorging nodig maakt. In het
oude systeem bedroeg de uitkering
voor deze gevallen 100% van het
dagloon. De achterliggende
gedachte hierbij was dat de
noodzaak tot een geregelde
oppassing en verzorging een bepaald
bedrag aan meerkosten met zich
brengt. De wetgever heeft beoogd
deze meerkosten uit te drukken in
een forfaitaire vergoeding, opdat een
onderzoek naar de werkelijk
gemaakte kosten achterwege kan
blijven.

Door de aanpassing van artikel 22,
eerste lid, kan in het nieuwe systeem
de hulpbehoevende eerst een
verhoging tot 100% van het dagloon
krijgen, maar na afloop van de
loondervingsperiode wordt dit
verlaagd tot 100% van zijn vervolg–
dagloon. De regering stelt dat het
niet in de rede ligt om voor deze
kleine groep een sterk van het

Het kabinet is zich ervan bewust
dat die toename in administratieve
handelingen de kans op menselijke
fouten vergroot. Om deze reden
heeft het kabinet ervoor gekozen het
systeem zodanig in te richten dat
eventuele fouten zo min mogelijk ten
nadele van betrokkene zullen
uitwerken. Het kabinet wijst in dit
verband op de waarborgen bij een te
late kennisgeving of een achterwege
blijven van een kennisgeving
vanwege het uitvoeringsorgaan
inzake het doen van een aanvraag
omtrent voortzetting van de
uitkering.

Daarnaast zij erop gewezen dat in
het systeem ook de mogelijkheid is
opgenomen, middels regelgeving
door de SVr, dat ten aanzien van
bepaalde groepen de uitkering niet
van rechtswege afloopt. De nadere
invulling van deze groepen zal
plaatsvinden op basis van een
registratie van alle individuen die de
uitvoeringsorganen zouden willen
uitzonderen van de periodieke beoor–
deling.

Overeenkomstig de wens van de
Raad van State is in de memorie van
toelichting nader gemotiveerd
waarom naast het systeem van
periodieke herkeuring ook is gekozen
voor het systeem van tijdelijkheid
van de uitkering.

10. De in het wetsvoorstel neerge–
legde maatregel inzake het niveau en
de duur van de arbeidsongeschikt–
heidsuitkering werkt ook door naar
die personen die in een blijvende
toestand van hulpbehoevendheid
verkeren. Het voorstel is zodanig
vorm gegeven dat ook voor deze
groep de niveau-verlaging geldt,
zodat de verhoging tot 100% van het
dagloon na afloop van de loonder–
vingsfase wordt verlaagd tot 100%
van het vervolgdagloon. De Raad van
State verzoekt om een nadere
motivering waarom ook voor deze
groep de niveau-verlaging moet
gelden, gezien de financiële conse–
quenties. Niet te ontkennen valt dat
er sprake is van een financiële
achteruitgang, ook voor deze
categorie.

Overigens blijft deze financiële
achteruitgang beperkt tot
WAO-gerechtigden met een
uitkering gebaseerd op een dagloon
dat hoger is dan het minimumloon.
Het beginsel van de ophoging van de
uitkering voor personen die in een
blijvende toestand van hulpbehoe–
vendheid verkeren, blijft op zich zelf
intact.
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algemene regime afwijkend uitke–
ringssysteem te creëren (memorie
van toelichting, paragraaf 4.3.1,
derde alinea).

De Raad is van mening dat de,
voor deze kleine groep, ingrijpende
verandering nader ware te moti–
veren. Aan te geven ware op welke
wijze de kosten van de verzorging,
voor zover zij niet meer worden
vergoed, op grond van een andere
wettelijke regeling vergoed zullen
worden, en welke extra kosten dit,
gelet op het forfaitaire karakter van
de oude regelmg, met zich zal
brengen.

11. Uitgangspunt van de regering
is dat voor werknemers bij de
overheid dezelfde maatregelen
dienen te worden getroffen als voor
werknemers in de marktsector
(memorie van toelichting, paragraaf
9.1, zevende alinea). Door de funda–
mentele verschillen in uitkeringssys–
tematlek tussen de WAO en de
regelingen in de overheidssector kan
de doorvertaling niet volledig zijn. De
maatregelen blijven voor het
grootste deel beperkt tot de aan–
vulling op het inverdiend pensioen,
omdat alleen dit deel vergehjkbaar is
met de WAO-uitkering.

De gekozen methode levert
bovendien zeer complexe regel–
geving op. Het ABP heeft mede
hierdoor geen volledig inzicht in de
gevolgen van de maatregelen
(ABP-advies van 3 juni 1992,
bladzijden 1 en 2). De Raad vraagt
zich af of de letterlijke doorvertaling
van ingrepen in de WAO de juiste
oplossing is voor de gelijkstelling van
de overheidssector. Het lijkt dat uit
een oogpunt van efficiëntie veeleer
gekozen had moeten worden voor
specifieke maatregelen, toegesneden
op de bijzondere regelingen voor de

Het kabinet heeft met betrekking
tot het voorstel het volgende
overwogen. De mogelijkheid tot
ophoging bij blijvende hulpbehoe–
vendheid is gecreëerd vanuit de
gedachte dat de noodzaak tot
geregelde oppassing en verzorgmg
een bepaald bedrag aan meerkosten
met zich brengt. Of deze meerkosten
er daadwerkehjk zijn en in welke
mate is in de gekozen vormgeving
niet van belang. Zoals ook de Raad
van State opmerkt, is de vergoeding
als het ware een forfaitaire
vergoeding. Voor de kosten
verbonden aan de hulpbehoe–
vendheid zijn er via de voorzieningen
regelingen getroffen. Te denken valt
hierbij bijvoorbeeld aan de kosten
van huishoudelijke hulp in het kader
van de AAW naast de reguliere
gezinshulp in het kader van de
AWBZ. Gezien het forfaitaire
karakter van de ophoging en gezien
de mogelijkheid om via de voorzie–
ningen vergoeding te verkrijgen,
vindt het kabinet dat voor deze
categorie niet een sterk van het
algemene regime afwijkend uitke–
ringssysteem gecreëerd moet
worden.

Overeenkomstig de wens van de
Raad van State is de motivering in
de memorie van toelichting
aangepast.

11. De Raad stelt terecht dat door
fundamentele verschillen in uitke–
ringssystematiek tussen de WAO en
de regelingen in de overheidssector
de doorvertaling niet volledig kan
zijn. Dit betekent echter niet dat de
maatregelen voor het grootste deel
beperkt blijven tot de aanvulling op
het inverdiend pensioen. Zo kan
worden gewezen op de volgende
ingrijpende wijzigingen in de
overheidsregeling:

- de introductie van een nieuw
arbeidsongeschiktheidscriterium;

- de afschaffing van verdiscon–
tering van werkloosheid;

- de introductie van samenloop
van invaliditeitspensioen en
wachtgeld;

- de introductie van een
minimumuitkering.

De Raad heeft gelijk waar hij stelt
dat de gekozen methode leidt tot
complexe regelgeving. Dit kan echter
voor het grootste deel worden terug–
gevoerd op de complexiteit van de
huidige overheidspensioenrege–
lingen, zoals de Abp-wet. Het
kabinet is dan ook voornemens deze
regelingen fundamenteel te herzien.
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overheidssector. Hierbij had, naar de
mening van het college, materiële
gelijkheid als uitgangspunt meer
voor de hand gelegen dan formele
gelijkheid (memorie van toelichting,
paragraaf 9.1, achtste alinea). Deze
aanpassingen zouden dan tevens een
meer structureel karakter kunnen
hebben.

Naar het oordeel van de Raad
ware te bezien of ten aanzien van de
overheidssector niet gekozen kan
worden voor een structurele,
regelingsspecifieke aanpassing.

12. Hoofdstuk II van het voorstel
bevat de zogeheten stimulerings–
maatregel. De Raad vraagt zich af of
het opportuun is een zo complexe

De Raad vraagt zich af of de juiste
systematiek is gekozen voor de
overheidspensioenregelingen. Hij is
van opvatting dat gekozen had
moeten worden voor specifieke
regelingen met als uitgangspunt
materiële gelijkheid

Dienaangaande moge het
volgende worden opgemerkt. Door
alle WAO-maatregelen middels
doorvertaling op te nemen in de
overheidspensioenregelingen is
rekening gehouden met het speci–
fieke karakter van de overheidspensi–
oenregelingen.

Immers, uitsluitend de aanvulling
van het inverdiende invahditeitspen–
sioen is vergelijkbaar met een
WAO-uitkering. Het inverdiende
pensioen is te beschouwen als een
arbeidsvoorwaardelijk deel. Daarmee
is bereikt dat het materiële effect
van de WAO-maatregelen zo volledig
mogelijk doorwerkt. Aangezien ca.
95% van de populatie invaliditeitsge–
pensioneerden een aanvulling op het
inverdiende pensioen geniet, wordt
de materiële gelijkstelling voor het
overgrote deel van de doelgroep
gerealiseerd.

Wat betreft de opmerkingen van
de Raad over het structurele karakter
van de aanpassing wordt gewezen
op het volgende.

In de memorie van toelichting is
reeds aangegeven (hoofdstuk 1.4,
zevende alinea en hoofdstuk 9.1) dat
een exacte doorvertaling van de
WAO-maatregelen voor de overheid
alleen mogelijk zou zijn indien voor
de overheidssector een overeenkom–
stige uitkeringssystematiek zou
gelden. Een hier bedoelde meer
structurele regeling, die zowel een in
materieel als formeel opzicht gelijke
situatie in geval van ziekte en
arbeidsongeschiktheid zou bewerk–
stelligen, wordt bereikt door het
onder de werknemersverzekeringen
(ZW/WAO/WW) brengen van het
overheidspersoneel. Een dergelijke
fundamentele operatie is naar de
mening van het kabinet thans binnen
de gestelde termijn voor realisatie
van de maatregelen gericht op het
terugdringen van het beroep op de
arbeidsongeschiktheidsregelingen
niet realiseerbaar. Het kabinet zal het
parlement separaat nader hierover
informeren.

12. Met betrekking tot de
zogeheten stimuleringsmaatregel
vraag de Raad zich af of het
opportuun is een zo complexe
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regeling te introduceren, die slechts
korte tijd van kracht zal zijn, op een
zeer beperkte groep ziet en finan–
cieel slechts gering effect sorteert.

Uit dereguleringsoogpunt is dit
onwenselijk. De maatregel ware in
het licht van het vorenstaande nader
te motiveren.

13. In de memorie van toelichting
(onder 12.2) wordt over de belasting
van het justitieel apparaat slechts
vermeld, dat deze niet te groot hoeft
te zijn, daar het wetsvoorstel
«voortborduurt op een bestaand
stelsel».

De Raad meent dat de gevolgen
van de ingrijpende wijzigingen voor
de rechterlijke macht hiermee
ernstig worden onderschat. In de
memorie van toelichting ware
hieraan aandacht te besteden.

regeling te introduceren, die slechts
korte tijd van kracht zal zijn, op een
zeer beperkte groep van toepassing
is en die financieel slechts een
gering effect sorteert. Zij vindt dit uit
dereguleringsoogpunt onwenselijk en
acht een nadere motivering aange–
wezen.

Zoals in de memorie van
toelichting is aangegeven ontbreekt
in de overige maatregelen een
stimulans voor oudere
AAW/WAO-uitkeringsgerechtigden
om zich te oriënteren op de arbeids–
markt. Ook voor hen - mede in
relatie tot het flankerend beleid voor
ouderen - dient naar de mening van
het kabinet een opening naar de
arbeidsmarkt te worden geboden.
Bewust is derhalve gekozen voor
deze afgebakende doelgroep, die
overigens uit een groot aantal
personen bestaat (ca. 500000). Het
kabinet is zich bewust van het feit
dat reïntegratie voor een groot aantal
van deze personen niet makkelijk zal
zijn, gelet op leeftijd, medische
situatie en AAW/WAO-verblijfsduur,
maar wil deze groep zeker niet bij
voorbaat uitsluiten. In de memorie
van toelichting is uitgegaan van de
rekentechnische veronderstelling dat
de maatregel effectief zal zijn voor
2800 personen, waarmee structureel
een lastendaling van 70 mln per jaar
kan worden gerealiseerd. De omvang
van deze lastendaling wordt
uiteraard groter naarmate meer
personen gebruik maken van de
regeling. De korte duur is bewust
gekozen om de effectiviteit van de
maatregel te kunnen evalueren. Na
deze evaluatie zal het kabinet zich
beraden over eventuele voortzetting
van de maatregel.

De memorie van toelichting is
overeenkomstig het voorgaande
aangepast.

13. Ten aanzien van de belasting
van het justitieel apparaat meent de
Raad van State dat de gevolgen van
de wijzigingen voor de rechterlijke
macht, in de memorie van toelichting
ernstig worden onderschat.

Zoals in de toelichting wordt
opgemerkt is er enerzijds sprake van
een toevoeging van een stuk (tijde–
lijke) regelgeving (de stimuleringsre–
geling) alsmede een meer
ingewikkeld worden van de regel–
geving (de niveauregelgeving), maar
anderzijds ook van een vereenvou–
diging (de samenvoeging van de
anticumulatie-artikelen en het meer
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14. Voor enkele redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage.

De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet te
zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, nadat met het
vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

leesbaar worden van het arbeidson–
geschiktheidscriterium). Dit tegen
elkaar afwegende komt het kabinet
uiteindelijk tot de conclusie dat het
justitieel apparaat in enige mate
zwaarder zal worden belast, echter
niet zodanig dat grote problemen
worden voorzien, daar immers het
wetsvoorstel voortborduurt op een
bestaand stelsel.

14. Het wetsvoorstel is aangepast
naar aanleiding van de door de Raad
van State gemaakte redactionele
kanttekeningen. Bovendien is van de
gelegenheid gebruik gemaakt om in
het wetsvoorstel en de memorie van
toelichting nog een aantal andere
wenselijk geachte wijzigingen aan te
brengen naar aanieiding van het
overleg met de Centrales van
overheidspersoneel.

Het gaat daarbij om de volgende
punten:

- een andere redactie in verband
met de leesbaarheid van de artikelen
F 9b en J 19 van de Algemene
burgerlijke pensioenwet en de
overeenkomstige artikelen in de
Spoorwegpensioenwet.

- een verduidelijking van de
toelichting op de artikelen F 9, vierde
lid, laatste volzin, F 10, eerste lid, en
K 2, tweede lid, van de Algemene
burgerlijke pensioenwet.

Voorts zijn in het wetsvoorstel en
de memorie van toelichting nog
enkele redactionele wijzigingen
aangebracht.

Ik moge U, mede namens de
Ministers van Binnenlandse Zaken,
van Defensie en van Verkeer en
Waterstaat, verzoeken het hierbij
gevoegde gewijzigde voorstel van
wet en de gewijzigde memorie van
toelichting aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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Lijst van redactionele kantteke–
ningen, behorende bij het advies
no. W12.92.0316 van de Raad
van State van 3 september 1992.

- In artikel 21 b, derde lid, ware
arbeidsongeschiktheidsuitkering van
een lidwoord te voorzien.

- Artikel III, onderdeel C, eerste
zin, moet luiden: Aan artikel 52
wordt...

- Bij het vermelden van kamer–
stukken ware punt 109 van de
Aanwijzingen voor de wetgevings–
techniek in acht te nemen.
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