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Met belangstelling heb ik kennis genomen van de vragen en opmerkingen 
van de leden van de verschillende fracties op het onderhavige wetsvoorstel. 

Bij de beantwoording van de vragen van de leden van de verschillende 
fracties is de volgorde aangehouden van het voorlopig verslag. Voorzover 
de gestelde vragen in hoofdstuk 1 van de memorie van antwoord bij de 
nieuwe Werkloosheidswet (nWW) worden beantwoord is dat in het 
onderstaande aangegeven. Zo heeft de eerste vraag van de leden van de 
fractie van het C.D.A. betrekking op de financiering van de uitkeringen 
voor vroeggehandicapten. Hierop wordt in paragraaf 1.10.3 van de 
memorie van antwoord bij de nWW uitvoerig ingegaan. 

De leden van de CD.A-fractie betuigen hun instemming met het 
voornemen om na drie jaar de uitvoeringspraktijk met betrekking tot de 
voorgestelde wijzigingen van de AAW en de WAO te evalueren. Zij 
vragen zich af waarom dit voornemen niet wettelijk is vastgelegd, terwijl 
in de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW) de drie-jarentermijn 
wel zou worden gehanteerd. 

In antwoord op deze vraag kan worden opgemerkt dat de drie-jarentermijn 
in de WAGW een inwerkingtredingstermijn betreft en samenhangt met 
het eventueel alsnog opleggen van een quotum. De toegezegde evaluatie 
van de WAGW is niet wettelijk vastgelegd. Het komt mij evenmin 
wenselijk voor om de evaluatie van de uitvoeringspraktijk na de afschaffing 
van de verdisconteringsbepalingen wettelijk vast te leggen. Zoals reeds 
eerder betoogd, betekent dit echter geenszins dat geen belang wordt 
gehecht aan deze evaluatie. Dit geldt overigens evenzeer voor een 
evaluatie van de overige onderdelen van het pakket maatregelen in het 
kader van de stelselherziening. 

In antwoord op de vraag van deze leden wanneer en door welk orgaan 
of instituut de evaluatie zal worden voorbereid zij opgemerkt dat deze 
nog verkeert in een voorbereidende fase. Zowel de inhoud van de 
evaluatie als de organisatie wordt op dit moment onderzocht. Het is nu 
nog te vroeg om organen of instituten aan te geven, zoals deze leden 
vragen. In ieder geval zal wel de uitvoering bij deze evaluatie worden 
betrokken. 

* De vorige stukken zijn verschenen onder 
de nrs 195 en 195a van vergaderjaar 
1985-1986. 
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De leden van de fractie van het C.D.A. gaan voorts in op de geschatte 
invloed van circa 155 000 arbeidsplaatsen in het kader van de WAGW. In 
verband daarmee vragen zij hoeveel beneden 35-jarigen, die te maken 
krijgen met de afschaffing van de verdisconteringsbepalingen in de AAW 
en de WAO, naar schatting begrepen zijn in dit aantal en wat getalsmatig 
de verhouding tot de potentiële afschaffingsgroep beneden de 35 jaar is. 

Allereerst zij opgemerkt, dat het aantal van 155 000 was gebaseerd op 
het aanvankelijk in het voorstel van WAGW opgenomen uniforme 
quotumpercentage van 5. Dit uniforme percentage maakt geen onderdeel 
meer uit van de wet. De invulling van de WAGW is, zoals bekend, primair 
overgelaten aan sociale partners, waarbij overigens een landelijk percen-
tage van 5 het doel is gebleven. Het getal van 155 000 heeft daardoor 
meer het karakter van een streefcijfer dan voorheen. 

In de 155 000 was begrepen een groep van ongeveer 90000 geheel 
dan wel gedeeltelijk in het bedrijfsleven dan wel bij de overheid werkzame 
personen. Van de overigen valt thans niet te schatten hoeveel personen 
jonger dan 35 jaar daarvan deel uitmaken. Eerst nadat enige ervaring met 
de nieuwe wetten is opgedaan, kan hierin wellicht enig inzicht worden 
verkregen. In het kader van genoemde evaluatie zou dit aspect een plaats 
kunnen krijgen. 

Dit betekent dat ook geen uitspraak kan worden gedaan over de 
getalsmatige verhouding tot de groep beneden de 35 jaar, die in het 
kader van het onderhavige wetsvoorstel zullen worden herbeoordeeld. 

Bekend is wel, dat van het huidige totale bestand arbeidsongeschikten 
bijna 15% jonger is dan 35 jaar (dat wil zeggen ongeveer 100000 
personen). Daaronder bevinden zich 40000 vroeggehandicapten. De 
groep, die wordt herbeoordeeld bedraagt derhalve 60000 personen. 

De leden van de C.D.A. fractie gaan voorts in op het laten vervallen van 
de eis dat de arbeid valt aan te wijzen ter plaatse waar betrokkene werkt 
of het laatst gewerkt heeft of op een naburige soortgelijke plaats. 

Zij vragen of het verlies aan verdiencapaciteit dan nog wel zo even-
wichtig mogelijk wordt vastgesteld. 

Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat voor de vaststelling van 
de mate van arbeidsongeschiktheid als het ware een vergelijking moet 
worden gemaakt tussen hetgeen de arbeidsongeschikte, ondanks zijn 
ziekte of gebreken nog kan verdienen met passende arbeid en hetgeen hij 
zou verdienen als hij gezond was gebleven. Een vergelijking derhalve 
tussen de resterende verdiencapaciteit en het zogenaamde maatmaninko-
men. Dit resulteert in een percentage arbeidsongeschiktheid (het verlies 
aan verdiencapaciteit). Het begrip «ter plaatse waar» komt in het nieuwe 
arbeidsongeschiktheidscriterium alleen nog voor aan de maatmankant. 
Dit is noodzakelijk om het maatmaninkomen zo juist mogelijk vast te 
stellen. 

De hoogte van het maatmaninkomen wordt derhalve door regionale 
factoren bepaald. Indien vervolgens ter bepaling van de resterende 
verdiencapaciteit bij de arbeidsongeschiktheidsschatting functies kunnen 
worden aangegeven die binnen de regio voorkomen, dan is de hoogte van 
de beloningen van die functies door die regionale factoren bepaald. Het 
verlies aan verdiencapaciteit wordt dan zo evenwichtig mogelijk vastge-
steld. 

Pas wanneer in de regio geen functies voorkomen krijgt de wijziging 
van het arbeidsongeschiktheidscriterium betekenis. De schatting zal dan 
moeten plaatsvinden aan de hand van functies van buiten de regio met de 
daarbij behorende beloningen. Naar mijn oordeel wordt het verlies aan 
verdiencapaciteit zo evenwichtig mogelijk vastgesteld. De mening van 
een deel van de SER en SVr op dit punt, waarnaar deze leden verwijzen, 
deel ik derhalve niet. 
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Naar aanleiding van de opmerking van deze leden dat, wanneer iemand 
arbeid in billijkheid kan worden opgedragen, niet buiten beschouwing kan 
worden gelaten of de verzekerde de arbeid feitelijk kan verkrijgen, kan het 
volgende worden opgemerkt. 

Arbeid die in billijkheid kan worden opgedragen betekent niet meer dan 
arbeid ten aanzien waarvan in het kader van de arbeidsongeschiktheids-
schatting van betrokkene kan worden gevergd dat hij die arbeid eventueel 
gaat verrichten. Hierbij spelen derhalve opleiding en vroeger beroep een 
rol, alsmede de krachten en bekwaamheden, maar niet het verkrijgbaar 
zijn van de arbeid. Immers, strekking van het onderhavige wetsvoorstel is 
juist te bewerkstelligen dat de arbeidsongeschiktheidsschatting plaatsvindt 
zonder dat daarbij arbeidsmarktfactoren een rol spelen. 

De leden van deze fractie vragen nog of de verwachtingen ten aanzien 
van het arrest van de Hoge Raad van 8 november 1985 niet te hoog 
gespannen zijn. In antwoord hierop zij medegedeeld dat vanzelfsprekend 
nog moet worden afgewacht wat de gevolgen van dit arrest in de praktijk 
zullen zijn. Dat het een belangrijke wijziging aanbrengt in de positie van 
de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer ten opzichte van zijn 
werkgever lijkt buiten twijfel. 

Wat betreft de vraag van de leden van de CD.A-fractie over de schul-
denproblematiek bij arbeidsongeschikten kan worden verwezen naar 
paragraaf 1.8 van de memorie van antwoord bij de nWW. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. zijn van oordeel dat het arbeids-
ongeschiktheidscriterium niet duidelijker is geworden. Ook de definiëring 
van «arbeid» in een afzonderlijk lid heeft volgens deze leden niet bijgedragen 
aan de duidelijkheid. 

Deze leden vragen of de criteria, die gelden voor passende arbeid in de 
zin van de nWW en die expliciet zijn omschreven in artikel 24 van die wet, 
impliciet bij de AAW en WAO worden toegepast. 

Naar aanleiding hiervan merk ik allereerst op dat de nieuwe formulering 
van het arbeidsongeschiktheidscriterium naar mijn mening wel degelijk 
de toegankelijkheid en leesbaarheid van dit begrip heeft vergroot. Blijkens 
zijn advies over het onderhavige wetsvoorstel is ook de SVr die mening 
toegedaan. Vervolgens kan erop worden gewezen dat met de definiëring 
in een afzonderlijk lid van wat onder arbeid dient te worden verstaan 
geenszins is beoogd dit begrip een andere inhoud te geven. Tijdens de 
schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer is daar reeds verscheidene 
malen nadrukkelijk de aandacht op gevestigd. 

Zo is in de memorie van antwoord bij de nWW uiteengezet dat het 
begrip «passende arbeid» in de arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt 
gehanteerd om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Een 
uitgebreide jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep heeft nader 
inhoud gegeven aan dit begrip; het wetsvoorstel brengt hierin geen 
verandering. Het in de nWW opnemen van enkele criteria van het begrip 
passende arbeid in de zin van die wet heeft dan ook geen enkele invloed 
op de betekenis van dit begrip in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. 

In antwoord op de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie met 
betrekking tot het eventueel opnemen in de WAO van een regeling 
analoog aan hoofdstuk K van de ABP-wet inzake de herplaatsbaar 
verklaarde ambtenaar moge het volgende worden meegedeeld. 

Na zijn ontslag heeft de ambtenaar op grond van de ABP-wet recht op 
invaliditeitspensioen, indien hij op het tijdstip van ingang van het ontslag 
uit hoofde van ziekten of gebreken blijvend ongeschikt is zijn betrekking 
te vervullen. In eerste instantie wordt het invaliditeitspensioen berekend 
naar rato van diensttijd en eindloon. 
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Voor de definitie van «algemeen invalide» is een omschrijving gebruikt 
die gelijk is aan het arbeidsongeschiktheidscriterium in de AAW en de 
WAO. Daarnaast is er in hoofdstuk K van de ABP-wet een regeling 
getroffen inzake herplaatsbaarverklaring van de ambtenaar die wegens 
ziekten of gebreken blijvend ongeschikt is zijn betrekking te vervullen. 

De herplaatsbaar verklaarde ambtenaar heeft na zijn ontslag geen recht 
op invaliditeitspensioen. Wel heeft hij ten laste van zijn vroegere werkgever 
recht op wachtgeld. De duur van het wachtgeld is maximaal vijf jaren, 
voor het overige zijn de bepalingen van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 
van toepassing. Wanneer hij daadwerkelijk is herplaatst heeft hij recht op 
een herplaatsingstoelage ten laste van het ABP-fonds. 

Eerst op de dag na afloop van het recht op wachtgeld heeft de her-
plaatsbaar verklaarde ambtenaar recht op invaliditeitspensioen, dan wel 
wanneer hij op dat tijdstip nog is herplaatst, met ingang van de dag 
volgende op die waarop hij is ontslagen uit die betrekking. 

Naast overeenkomsten zijn er ook kenmerkende verschillen met de 
regelingen voor de werknemers in de marktsector. Die verschillen 
betreffen bijvoorbeeld de volgende punten: de WAO kent niet als voor-
waarde voor het recht op uitkering dat men ontslagen moet zijn; blijvende 
ongeschiktheid voor de eigen betrekking leidt na afloop van de ZW-termijn 
van één jaar niet altijd tot arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO; 
de werkloosheidsregelingen geven aanspraken tegenover bedrijfsvereni-
gingen en niet tegenover de vroegere werkgevers. Uit het vorenstaande 
blijkt, dat de regeling in de ABP-wet inzake de herplaatsbaarverklaring 
ingebed is in de totale ambtelijke rechtspositie. Opneming van een 
analoge regeling in de WAO ligt dan ook niet in de rede. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen naar de afstemming 
tussen enerzijds de artikelen 33a van de AAW en 44a van de WAO, die 
het zogenaamde «opstapje» regelen, en anderzijds de artikelen 7, 8 en 9 
van de WAGW, die de beloning van gehandicapte werknemers regelen. 

Wat het onderlinge verband tussen deze artikelen betreft het volgende. 
Indien een opstapje wordt verleend en tegelijkertijd het loon beneden het 
voor de betreffende functie geldende loon wordt vastgesteld, ligt verlening 
van loondispensatie door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid in de rede. In de toelichting bij genoemde artikelen is hier uitvoerig 
op ingegaan. Om fricties in de uitvoering te voorkomen is, overeenkomstig 
een terzake recent uitgebracht SVr-advies, de tekst van artikel 8 van de 
WAGW op dit punt verduidelijkt. Dit is gebeurd bij nota van wijzigingen 
op het thans in de Tweede Kamer aan de orde zijnde wijzigingsvoorstel 
(Kamerstukken II, 1985-1986, 19 606). Artikel 8 van de WAGW bepaalt 
thans dat alleen loondispensatie kan worden verleend wanneer sprake is 
van een verminderde arbeidsprestatie. Wanneer een opstapje wordt 
verleend hoeft hiervan echter geen sprake te zijn. In de voorgestelde 
wijziging wordt nu expliciet bepaald dat ook wanneer sprake is van een 
opstapje loondispensatie mag worden verleend. De onderlinge afstem-
ming, waarover deze leden spreken, is hierdoor gewaarborgd. 

De loondispensatie is in beginsel een tijdelijke zaak. Zodra de toepassing 
ervan is afgelopen, moet het volle functieloon worden betaald. Van de 
werkgever mag worden verwacht, dat hij dat ook betaalt en niet tot 
ontslag overgaat. Over het algemeen zal na de tijd, waarover deze 
maatregel wordt toegepast, in voldoende mate kunnen vaststaan in 
hoevere betrokkene, gelet op zijn arbeidsprestatie voor het volle functieloon 
in aanmerking komt. Verlenging van loondispensatie is overigens mogelijk 
wanneer als gevolg van de handicap nog sprake is van een verminderde 
arbeidsprestatie. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vragen of nog eens de opvatting 
kan worden verduidelijkt inzake het laten meewegen van arbeidsmarkt-
factoren en de strikt theoretische schatting van de arbeidsongeschiktheid. 
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Voorts vragen deze leden of er rekening mee wordt gehouden dat 
arbeidsmarktfactoren straks toch weer «sluipend» zullen gaan meewegen. 

In antwoord op de eerste vraag moge ik deze leden verwijzen naar de 
uitgebreide schriftelijke behandeling op dit punt van het wetsvoorstel, 
zoals die in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden. Onder andere in 
hoofdstuk 4 van de memorie van toelichting bij het onderhavige wets-
voorstel (Kamerstukken II, 1985-1986, 19 256, nr. 3), alsmede in 
paragraaf 4.1.3. van de memorie van antwoord (nr. 6) zijn de opvattingen 
terzake uitgebreid uiteengezet. Hieraan kunnen geen nieuwe aspecten 
worden toegevoegd. Wel wil ik hier nogmaals de overtuiging uitspreken 
dat met het voorstel een sluitende definitie van het arbeidsongeschikt-
heidscriterium tot stand is gekomen zonder dat overigens sprake is van 
een theoretische schatting. Ik zie dan ook geen aanleiding voor de vrees 
dat arbeidsmarktfactoren straks toch «sluipend» weer een rol gaan 
spelen bij de arbeidsongeschiktheidsschatting. In dit verband zij er nog 
op gewezen dat bij de evaluatie van de effecten van het wetsvoorstel na 
een termijn van drie jaar de wijze waarop artikel 18 WAO en artikel 5 van 
de AAW worden uitgevoerd uiteraard onderwerp van onderzoek zal zijn. 

Op de vragen van de leden van de V.V.D.-fractie over een verregaande 
vereenvoudiging van de collecterende sector van het stelsel wordt in 
paragraaf 1.10.3. van de memorie van antwoord bij de nWW ingegaan. 

De leden van de fractie van de P.S.P. merken op dat het onderhavige 
wetsvoorstel grote financiële consequenties kan hebben voor arbeidson-
geschikten en daarnaast veel onzekerheid kan teweegbrengen. Zo delen 
deze leden mee dat uit publikaties van het ministerie blijkt dat ook voor 
personen tussen de 35 en 50 jaar een herbeoordeling wordt overwogen. 

Dit moet op een misverstand berusten. Artikel 52 van de Invoeringswet 
stelselherziening sociale zekerheid laat hierover geen twijfel: alleen de 
arbeidsongeschikten jonger dan 35 jaar zullen worden herbeoordeeld. 
Van de groep jonger dan 35 jaar wordt bovendien de categorie vroegge-
handicapten niet herbeoordeeld. 

Dit betekent dus dat de huidige bepalingen van toepassing blijven op 
de arbeidsongeschikten van 35 jaar en ouder die op het tijdstip van de 
afschaffing van de verdiscontering reeds een arbeidsongeschiktheidsuit-
kering ontvangen, alsmede op de vroeggehandicapten ongeacht hun 
leeftijd. 

De verdere vragen van deze leden, die op de door hen gemaakte 
onjuiste veronderstelling zijn gebaseerd, behoeven dan ook geen beant-
woording meer. 

In de algemene inleiding van het voorlopig verslag bij de nWW vragen 
deze leden tenslotte naar de beleidsvoornemens ten aanzien van verschillen 
tussen mannen en vrouwen bij de uitvoering van de WAO. Het geconsta-
teerde verschil in behandeling zou blijken uit onderzoeken van de SVr en 
de Stichting Landelijke Ombudsvrouw. 

Zoals ik reeds bij de schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer van 
het onderhavige wetsvoorstel (zie Kamerstukken II, 1985-1986, 19 256, 
nr. 6 en nr. 9) heb opgemerkt wordt de vermeende afwijkende behandeling 
van vrouwen in de WAO thans nog onderzocht door de SVr. 

Bij brief van 6 juni 1984 heb ik de Tweede Kamer het interimrapport 
van de SVr aangeboden. Het interimrapport was voor de SVr aanleiding 
op een aantal gebieden nadere (onderzoeks-)activiteiten te ontplooien. 
Ten aanzien van deze nadere onderzoeksactiviteiten heeft de SVr nog 
geen rapport uitgebracht. Naar alle waarschijnlijkheid zal in de raadsver-
gadering van oktober a.s. het onderzoeksrapport «beëindiging van de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering bij mannen en vrouwen», het resultaat 
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van één van de nadere onderzoeksactiviteiten van de Raad, worden 
vastgesteld. Zodra dit rapport is ontvangen zal dit uiteraard uitvoerig 
worden bestudeerd. 

Het parlement zal vervolgens van dit rapport en van de (eventuele) 
beleidsvoornemens terzake zo spoedig mogelijk op de hoogte worden 
gesteld. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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