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1. INLEIDING 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de reacties van de 
leden van de verschillende fracties op de memorie van antwoord. Deze 
reacties zijn zeer verschillend van aard. Zij lopen uiteen van waardering 
en erkentelijkheid voor de uitvoerige beantwoording (de leden van de 
C.D.A.- en V.V.D. fractie) tot teleurstelling over de inhoud van de reactie 
van het kabinet (de leden van de P.v.d.A.-fractie) en verwondering over 
het feit dat slechts summier en soms zelfs geheel niet op vragen is 
geantwoord (de leden van de P.P.R. fractie). 

De leden van de C.P.N.- en P.S.P.-fractie tenslotte vinden dat het 
kabinet zijn stellingen tot nu toe onvoldoende heeft onderbouwd. 

Ingaand op de hiervoor geformuleerde kritiek heb ik er allereerst 
behoefte aan op te merken dat met het verwijt dat de beantwoording te 
summier was, geen recht wordt gedaan aan de veelal zeer uitvoerige 
beantwoording van tal van vragen in de memorie van antwoord. Ik 
vermoed dat de teleurstelling die de leden van een aantal fracties direct 
dan wel indirect uitspreken eerder het gevolg is van het feit dat deze 
leden het kabinet er niet van hebben kunnen overtuigen dat de verdiscon-
teringsbepalingen niet zouden moeten worden afgeschaft dan het gevolg 
van een gebrek aan informatie van de zijde van het kabinet. 

In deze nota wordt slechts ingegaan op de concrete vragen en opmer-
kingen van de leden van de verschillende fracties. Het kabinet heeft ervan 
afgezien om nogmaals uitvoerig uiteen te zetten waarom het vindt dat de 
verdisconteringsbepalingen dienen te worden afgeschaft. 

Dan zou mijns inziens met recht gesproken kunnen worden van een 
herhaling van de memorie van toelichting, zoals de leden van de P.v.d.A.-
fractie in hun bijdrage opmerken. Voor de uitvoerige onderbouwing van 
het voorstel op hoofdlijnen zij verwezen naar de memories van toelichting 
en antwoord op het onderhavige wetsvoorstel. Aan deze onderbouwing 
op hoofdlijnen heb ik thans geen overwegingen of argumenten toe te 
voegen. 

Voor de beantwoording van de verschillende nadere, concrete vragen 
en opmerkingen van de leden van de verschillende fracties is in deze nota 
in verband met de inzichtelijkheid gekozen voor dezelfde indeling als in 
de memorie van antwoord. 
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Eén loondervingswet 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen op welke termijn plannen in de 
richting van een integratie van de uitvoeringsorganisatie en in relatie 
daarmee het ontwerpen van één loondervingswet te verwachten zijn. De 
leden van de V.V.D.-fractie herhalen hun vraag omtrent het ineenschuiven 
van de Ziektewet, de AAW en de WAO tot één loondervingsregeling voor 
arbeidsongeschiktheid en het eventueel overlaten van de eerste helft van 
de ziektewetperiode aan de sociale partners. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de C.D.A. fractie merk 
ik op dat de prioriteit bij de reorganisatie van de uitvoeringsorganen bij de 
organisatie aan de top ligt. Zoals ook reeds in de memorie van antwoord 
op het onderhavige wetsvoorstel is aangegeven is het streven erop 
gericht nog deze kabinetsperiode een concept-voorstel voor een nieuwe 
Organisatiewet sociale verzekering af te ronden en hierover gericht 
advies te vragen aan de SVr. Een herziening van de uitvoeringsorganisatie 
aan de voet is in ieder geval een zaak voor de langere termijn; terzake zal 
dit kabinet geen initiatieven nemen. 

De relatie die door de leden van de C.D.A.-fractie wordt gelegd tussen 
de integratie van de uitvoeringsorganisatie enerzijds en de realisatie van 
één loondervingswet is mij niet geheel duidelijk. Overigens heb ik met 
betrekking tot de wenselijkheid te komen tot één loondervingswet thans 
niets toe te voegen aan mijn opmerkingen hierover in de memorie van 
antwoord bij het onderhavige voorstel. 

Met betrekking tot het overlaten van de eerste helft van de ziektewet-
periode aan de sociale partners waar de leden van de V.V.D.-fractie naar 
vragen, wil ik op dit moment volstaan met op te merken dat ook in mijn 
visie de sociale partners primair verantwoordelijkheid dragen voor de 
loondervingsverzekeringen. Gelet op de verantwoordelijkheid van 
regering en parlement kan de overheid zich echter niet afzijdig opstellen. 
In de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag 
bij de nieuwe Werkloosheidswet (nWW) is reeds uitvoerig ingegaan op 
de positie van de overheid en de sociale partners in de sociale zekerheid. 
Graag verwijs ik daarnaar. 

Invoeringsdatum 

Met betrekking tot de invoeringsdatum merken de leden van de 
C.D.A.-fractie op dat het hen nog niet duidelijk is hoeveel tijd de uitvoe-
ringsorganisaties ongeveer nodig denken te hebben ter voorbereiding van 
een zorgvuldige uitvoering van de voorgestelde wijziging van de AAW/ 
WAO. Hiernaast vragen deze leden hoe de «flexibele inwerkingstredings-
bepaling» genoemd in de Invoeringswet dient te worden uitgelegd. In 
dit verband vragen zij het kabinet om een «termijn-tabel». 

Allereerst wil ik deze leden verwijzen naar hetgeen omtrent de invoe-
ringsdatum van de verschillende wetsvoorstellen in het kader van de 
stelselherziening in de memorie van antwoord bij de Invoeringswet, die 
de inbreng van de fracties voor dit Eindverslag juist heeft gekruist, is 
opgemerkt. Aangegeven is dat in het technisch overleg met de Federatie 
van Bedrijfsverenigingen (FBV) en de Sociale Verzekeringsraad (SVr) naar 
voren is gekomen, dat na afronding van de politieke besluitvorming in de 
Tweede Kamer, een voorbereidingstermijn voor de bedrijfsverenigingen 
van ongeveer 6 maanden gewenst is. 

Dit zou inhouden dat, uitgaande van afronding van de politieke besluit-
vorming in de Tweede Kamer voor het begin van het reces in verband met 
de kamerverkiezingen, inwerkingtreding na aanvaarding door de Eerste 
Kamer vanaf ongeveer 1 oktober 1 986 mogelijk is. Dit in antwoord op de 
eerste vraag van de leden van de C.D.A.-fractie. 
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Met betrekking tot de zogenaamde «termijnen-tabel» merk ik op, dat in 
principe ervan uit kan worden gegaan dat alle voorstellen in het kader van 
de stelselherziening gelijktijdig in werking treden. Eerst indien vanwege 
grote uitvoeringstechnische bezwaren latere inwerkingtreding van 
onderdelen van de wetsvoorstellen gewenst zou zijn, ware dit te overwegen. 
Zo is reeds eerder met het oog op de belasting van de uitvoering besloten 
de herziene dagloonbepalingen pas op een later tijdstip te effectueren. 

In het hiervoor reeds gememoreerde technisch overleg met de uitvoe-
ringsorganen is van dergelijke uitvoeringstechnische bezwaren niet 
gebleken. Een termijnen-tabel waarom deze leden verzoeken is op dit 
moment dan ook niet aan de orde. 

2. DE TOTSTANDKOMING EN DE TOEPASSING VAN DE VERDIS 
CONTERINGSBEPALINGEN 

De leden van verschillende fracties hebben gereageerd op de nadere 
uiteenzetting in de memorie van antwoord over de totstandkoming en de 
toepassing van de verdisconteringsbepalingen. 

Tot een nadere historische uiteenzetting, waarnaar de leden van de 
fracties van de C.P.N, en de P.S.P. opnieuw vragen, zien wij ook thans 
geen aanleiding. Terzake zij verwezen naar de memories van toelichting 
en antwoord. 

De in de memorie van antwoord opgenomen passage over de tussen 
het kabinet en de SVr gevoerde correspondentie over de toepassing van 
de verdisconteringsbepalingen na 1973 heeft de leden van de V.V.D.-fractie 
aanleiding gegeven tot enige nadere vragen. 

Zo vernemen zij graag, of uit de brief van 30 januari 1 981 van de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken aan de SVr moet worden afgeleid, dat 
het bestuur van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) de brief 
van 16 oktober 1980 naast zich heeft neergelegd. 

Naar aanleiding hiervan merk ik op, dat de SVr nog voor hij tot behan-
deling van het verzoek van de staatssecretaris, neergelegd in de brieven 
van 16 oktober 1980 en 30 januari 1981, was overgegaan, begin 1981 
een verzoek ontving van de GMD. De GMD verzocht de SVr een oordeel 
te geven over het binnen het GMD-bestuur gerezen verschil van mening 
over de vraag of de bij het termijnstellingsexperiment gevolgde werkwijze 
wel in overeenstemming was met de uitgangspunten, neergelegd in de 
circulaire van de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV) van 25 mei 
1973. Omdat het resultaat van de oordeelsvorming over dit geschil mede 
van invloed zou kunnen zijn op het aan de staatssecretaris te geven 
antwoord op zijn vragen met betrekking tot de verdisconteringsproblema-
tiek, is de behandeling hiervan pas ter hand genomen, nadat de Raad in 
het GMD-geschil een standpunt had bepaald. Uit de brief van 30 januari 
1981 kan dan ook niet worden afgeleid, dat er sprake was van het naast 
zich neerleggen door de GMD van de brief van 16 oktober 1980. 

Het vorenstaande geeft overigens wel een indicatie voor het antwoord 
op de vraag van deze leden, hoe het te verklaren is dat ondanks pogingen 
van eerdere kabinetten om de toepassing van de verdisconteringsbepalin-
gen te corrigeren, zulks niet is gelukt. 

In dit verband wil ik nog eens benadrukken, dat de problematiek rond 
de toepassing van de verdisconteringsbepalingen uiterst complex is en 
onderwerp van intensief overleg is geweest binnen het GMD-bestuur, de 
SVr en ook tussen beiden. Daar komt nog bij, dat de SVr het noodzakelijk 
achtte de samenhang tussen de maatregelen in het kader van het Wet 
Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW)-pakket en de toepassing van 
de verdisconteringsbepalingen aan een zorgvuldige oordeelsvorming te 
onderwerpen. 
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Op hun verzoek is ter informatie van de leden van deze fractie bij deze 
nota een afschrift gevoegd van de circulaire van de FBV van 25 mei 1 973, 
alsmede van de door hen genoemde brieven. In dit verband zij tenslotte 
nog opgemerkt dat in de op 9 juni 1976 door de toenmal ige minister-president 
Den Uyl aan de Kamer gezonden Nota over het te voeren beleid terzake 
van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid (Kamerstukken 
II, 1 9 7 5 - 1 9 7 6 , 13 951) ook reeds aandacht is geschonken aan de 
verdisconteringsbepal ingen in de W A O . Daarin constateert het toenmal ige 
kabinet onder andere dat door de interpretatie van artikel 2 1 , tweede l id, 
onder a de W A O meer en meer het karakter heeft gekregen van een 
regeling voor vervroegde pensionering en van een werkloosheidsvoorzie-
ning. Daaruit werd de conclusie getrokken dat werd overwogen de 
verdisconter ing van de werkloosheid te beperken. Het vorenstaande 
il lustreert nog eens de lange voorgeschiedenis van het huidige wetsvoor-
stel. 

Voorts vragen de leden van de V.V.D. f rac t ie , wat in tabel 2.4 precies 
word t bedoeld met «begeleiding onmogel i jk», wat voor soorten onmoge-
li jkheden het betrof en wat daarbij de oorzaken waren. Als voorbeeld kan 
ik deze leden noemen de situatie dat een uitkeringsgerechtigde zich in 
het buitenland vestigt. 

4 . S T A N D P U N T K A B I N E T 

4 . 1 . V o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n 

4 . 1 . 1 . Afschaffen verdiscontering 

In de memories van toel icht ing en antwoord zijn wij reeds uitvoerig 
ingegaan op de drie hoofdredenen waarom naar het oordeel van het 
kabinet de verdisconteringsbepal ingen in de A A W / W A O dienen te 
worden afgeschaft, nameli jk: 

- het grote verschil in uitkeringsposit ie tussen gedeelteli jk arbeidson-
geschikten voor het deel dat zij als werkloos zijn aan te merken enerzijds 
en geheel arbeidsgeschikte werklozen anderzi jds; 

- de aanzuigende werking van de betere uitkeringsrechten in het kader 
van de arbeidsongeschiktheidsregel ingen; 

- de antirevaliderende werking van de verdisconteringsbepal ingen. 
Deze drie hoofdredenen moeten uitdrukkeli jk in onderl ing verband 

worden gezien. In het onderstaande gaan wi j nader in op de vragen met 
betrekking tot de drie hoofdredenen; daarbij moet rekening worden 
gehouden met het genoemde onderl inge verband. 

Verschil in uitkeringspositie gedeeltelijk arbeidsongeschikte en geheel 
arbeidsongeschikte werkloze 

De leden van de P.v.d.A-fract ie blijven van mening dat de gedeelteli jk 
arbeidsongeschikte werknemer voor het deel dat hij arbeidsgeschikt en 
werkloos is in een andere positie verkeert dan een gezonde werkloze 
werknemer. Deze leden verwijzen vervolgens naar de inleiding van drs. 
W. Boersma van 2 4 januari j . l , waarin deze spreekt over een zeer moeili jk 
toegankeli jke markt voor gedeelteli jk arbeidsongeschikten. 

Allereerst wi l ik opmerken dat het kabinet zich bewust is van de 
moeil i jke posit ie op de arbeidsmarkt van de gedeelteli jk arbeidsongeschik-
te. In alle stukken waarin de afschaffing van de verdisconteringsart ikelen 
tot nu toe aan de orde is geweest heeft het kabinet er ook op gewezen 
zich die moeil i jke posit ie bewust te zijn. In tegenstel l ing tot de leden van 
de P.v.d.A. trekt het kabinet hieruit echter niet de conclusie dat het 
verschil in uitkeringsrechten moet worden gehandhaafd. Wel zijn ook naar 
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mijn oordeel aanvullende maatregelen nodig die de positie op de arbeids-
markt van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte versterken. 

Het valt mij op dat de leden van de P.v.d.A.fractie niet ingaan op dit 
grote verschil in uitkeringspositie. 

Tot slot wil ik nog opmerken dat, juist ook na afschaffing van de 
verdisconteringsbepalingen, de discussie voort moet blijven gaan over de 
vraag hoe de WAO/AAW kan bijdragen tot herstel van het arbeidsvermogen 
van betrokkenen en de bevordering van de feitelijke plaatsing op de 
arbeidsmarkt. Deze problematiek blijft van belang zowel voor de geheel 
arbeidsongeschikte als voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikte. Reïnte-
gratie moet, ook na afschaffing van de verdisconteringsbepalingen, één 
van de doelstellingen van de WAO/AAW blijven. 

De aanzuigende werking 

De leden van de P.v.d.A. fractie kunnen zich niet vinden in het betoog 
van het kabinet omtrent de aanzuigende werking van de arbeidsonge-
schiktheidsregelingen. De leden van de V.V.D.-fractie daarentegen 
kunnen zich in dit betoog zeer wel vinden. De leden van de CDA. fractie 
tenslotte wensen een duidelijker motivering omtrent de aanzuigende 
werking. Allereerst zij opgemerkt dat deze aanzuigende werking reeds in 
1976 werd ondertekend. Ik verwijs hierbij naar de hiervoor genoemde 
nota van het toenmalige kabinet-Den Uyl. 

In de memorie van antwoord is de volume-ontwikkeling in de WAO/AAW 
verklaard door te wijzen op een complex van factoren. Slechts één van 
die factoren is de betere uitkeringsrechten in vergelijking met de werk-
loosheidsregelingen. De andere genoemde factoren, zijn de ruime 
interoretatie van de begrippen ziekte en gebrek, sommige specifieke 
arbeidsomstandigheden en de ruimer wordende arbeidsmarkt. Deze 
blijven om een eigen benadering vragen. Dit ook in antwoord op het 
betoog van de leden van de D'66-f ractie in hun bijdrage voor het eindverslag 
op de nWW waar deze leden verwijzen naar het recente proefschrift van 
Van 't Hullenaar en van Koningsveld. 

De leden van de P.v.d. A-fractie zijn in hun bijdrage nog ingegaan op de 
opmerking in de memorie van antwoord over het mogelijk gebruik van de 
WAO/AAW als pseudo-VUT of afvloeiingsregeling. Allereerst wil ik naar 
aanleiding hiervan opmerken dat zulks mijns inziens tevens mogelijk is 
geweest door de medewerking van de werknemers zelf. In die zin moet 
dan ook de zinsnede in de memorie van antwoord begrepen worden over 
de door de werknemers begrijpelijkerwijs geprefereerde lijn ZW-WAO 
boven de lijn WW-WWV-bijstand. 

Ten aanzien van de door de leden van de C.D.A.-fractie gevraagde 
duidelijkere motivering voor de aanzuigende werking van de WAO zij het 
volgende opgemerkt. 

Cijfermatig is het onderbouwen van de aanzuigende werking, anders 
dan door de cijfers betreffende de ontwikkeling van het totaal volume-
bestand in de tijd moeilijk. Immers een vergelijking tussen de ontwikkeling 
van het volume in de arbeidsongeschiktheidsregelingen en dat in de 
werkloosheidsregelingen in het kader van de ontwikkeling van de totale 
geregistreerde werkloosheid is niet mogelijk, omdat het recht op uitkering 
in de WAO/AAW niet is gekoppeld aan een registratieplicht bij het 
arbeidsbureau. Wel kan worden gesteld dat in tijden van flink oplopende 
werkloosheid ook het volume in de arbeidsongeschiktheidsregelingen 
oploopt en dat die oplopende tendens zich voortzet ook in tijden dat de 
werkloosheidsontwikkeling enigszins gematigd is. Zowel in jaarverslagen 
van de GMD als in diverse studies en publicaties' op dit gebied wordt 
gesteld dat de mate van verdiscontering en de duur in de arbeidsonge-
schiktheidsregelingen hiermee verband houden. Ook kan erop worden 
gewezen dat in de beginjaren tachtig , toen de VUT-regelingen en de 
verlengde WWV-uitkering voorzagen in betere uitkeringsvoorwaarden 
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voor ouderen, niet alleen de instroom in de W A O / A A W van boven 
55- jar igen, afnam, maar dat ook de totale volume-ontwikkel ing minder 
sterk was dan in de jaren daarvoor. 

Dat een verschuiving in de premie W A O van werknemers naar werkgevers 
de verantwoordel i jkheid van de werkgevers voor de groei van het W A O / 
A A W volume meer zal benadrukken, zoals de leden van de P.v.d.A.-fractie 
stel len, vermag ik niet in te zien. Immers de werkgevers zullen zich van de 
toenemende last van het aantal arbeidsongeschikten ook nu al terdege 
bewust zijn, omdat de AAW-premie geheel voor hun rekening komt en de 
laatste jaren een steeds grotere lastenverschuiving is opgetreden van de 
W A O naar de A A W . Zoals bekend heeft het kabinet het voornemen, juist 
met het oog op die lastenverschuivingen en op grond van het streven 
naar eenvoudiger verdeelsleutels bij de f inanciering van de arbeidsonge-
schiktheidsuitkeringen, om de W A O geheel ten laste van de werknemers 
te doen komen. Het weer invoeren van een werkgeversdeel in de premie 
W A O wordt dan ook momenteel niet overwogen. 

De antirevaliderende werking 

Ook in dit derde motief voor de afschaffing van de verdisconteringsbe-
palingen kunnen de leden van de P.v.d.A.-fractie zich niet vinden. Zij 
vinden dat andere maatregelen getroffen zouden moeten worden gericht 
op het opheffen van het onbegr ip bij betrokkenen en gericht op verduide-
Iijking van de bedoeling van de W A O . 

De leden van de V.V.D.-fract ie daarentegen kunnen zich volledig vinden 
in het in de memorie van antwoord gevoerde betoog. Vooral de daar 
aangehaalde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 1973 vinden 
zij zeer il lustratief. De leden van de fract ie van de C.P.N, en de P.S.P. 
menen dat de antirevaliderende werking niet veroorzaakt word t door de 
bepaling zelf maar door het gebrek aan mogel i jkheden. 

Op dit punt blijf ik van mening verschil len met de leden van de P.v.d.A.-
fract ie. Voorkomen moet toch worden dat een uitkering op grond van 
gedeelteli jke arbeidsongeschiktheid ertoe leidt dat bij betrokkene de 
indruk wordt gewekt, dat hij niet meer in staat is aan het arbeidsproces 
deel te nemen. Ik volsta in dit verband met te verwijzen naar de reeds 
genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 1973. 

Ik kan het niet met de leden van de C.P.N.- en P.S.P. fract ie eens zijn, 
wanneer zij opmerken dat de antirevaliderende werking niet veroorzaakt 
word t door de verdisconter ingsbepal ingen zelf. Niet ontkend kan worden 
dat het feit dat iemand een vol ledige uitkering ontvangt, ook indien hij 
gedeelteli jk arbeidsongeschikt is, op zich geen st imulans betekent om 
zich ook zelf actief naar de arbeidsmarkt toe op te stellen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wijzen op de st igmatiserende 
werking van de W A O / A A W en vragen om informatie over de mate waarin 
bij de overheid als werkgever de WAO/AAW-per ioden in het arbeidsver-
leden een rol spelen bij de aanstell ing en opname in het Abp-fonds. 
Hierover kan worden opgemerkt dat het kabinet geen aanwijzingen heeft 
op grond waarvan zou kunnen worden verondersteld dat in het aanstel-
l ingsbeleid van de overheid een periode van arbeidsongeschiktheid uit 
het verleden een rol speelt. 

4.1.2. Het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid 

De leden van de V.V.D.-fract ie betogen in hun bijdrage dat het percentage 
arbeidsongeschiktheid feiteli jk een volstrekt verkeerd woordgebruik is, 
omdat het immers niet gaat om de mate van invaliditeit maar om het 
percentage verlies aan verdiencapacitei t . Zij hadden in het voorlopig 
verslag geenszins wil len pleiten voor terugkeer naar een barema of 
soortgeli jk systeem, maar hadden alleen «het beestje bij de juiste naam 
wil len noemen» hetgeen voor betrokkenen veel duideli jker zou zijn. 
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De leden van de P.v.d. A - f r ac t i e zijn bereid mee te denken over nieuwe 
definit ies en wettel i jke omschri jv ingen van de begrippen arbeids-
ongeschiktheid en verlies van arbeidsinkomen. Zij wijzen hierbij op de 
definit ies opgesteld en ui tgewerkt in België in het kader van de hervorming 
van de sociale zekerheid. Zij wijzen er nogmaals op dat door de theoret ische 
benadering van het herstel van de verdiencapaciteit de indruk ontstaat 
dat de arbeidsongeschiktheid voorwerp van de verzekering is, terwi j l de 
loonschade die betrokkene lijdt als gevolg van de arbeidsongeschiktheid 
voorwerp van verzekering is. 

Zij concluderen aan het slot van hun betoog dat het slechts realistisch 
is ervan uit te gaan dat iemand in de gelegenheid is een nieuw arbeidsin-
komen te verdienen wanneer in de regio passende arbeid beschikbaar is 
en wanneer anderen met soortgeli jke ziekten of gebreken wel voor die 
funct ies in aanmerking blijken te komen. 

Daar waar de leden van de V.V.D. fract ie in hun bijdrage aan het 
voor lopig verslag aan het slot van hun betoog inzake vraagpunten en 
onduidel i jkheden met betrekking tot het systeem, de vraag stelden of 
wel l icht in verband met de afschaffing van de verdiscontering ooit 
overwogen is om binnen c.q. naast het huidige systeem tevens te werken 
met barema's, heb ik wel l icht ten onrechte de conclusie getrokken dat 
deze leden wi lden terugkeren naar dit systeem. 

Ik begri jp nu dat ook de leden van de V.V.D.-fractie het systeem van 
verlies aan verdiencapacitei t als voorwerp van de arbeidsongeschiktheids-
verzekering niet wi l len loslaten. Zoals ik ook reeds in de memor ie van 
antwoord heb aangegeven wi l ook ik aan dit systeem vasthouden. Ik ben 
het dan ook niet met het betoog van de leden van de P.v.d.A.-fractie 
eens. Ook bij afschaffing van de verdisconteringsbepal ingen blijft het 
verlies aan verdiencapaciteit en dus de loonschade en niet de arbeids-
ongeschiktheid voorwerp van verzekering. 

Deze leden beseffen wel l icht onvoldoende dat de loonschade die 
ontstaat ten gevolge van ziekte of gebrek voorwerp van verzekering is en 
niet de loonschade die ontstaat ten gevolge van werkloosheid. Juist door 
het afschaffen van de verdisconteringsbepal ingen wordt mijns inziens dit 
onderscheid duideli jker dan in het huidige systeem. Een en ander wi l niet 
zeggen dat geheel geabstraheerd word t van de maatschappel i jke 
werkel i jkheid. Reeds meermalen heb ik betoogd dat de reële verdienca-
paciteit ui tgangspunt blijft bij de arbeidsongeschiktheidsschatt ing; ik wi l 
deze leden dan ook naar de betreffende passages in de memor ies van 
toel icht ing en antwoord verwijzen. 

Het betoog van deze leden zou zo gelezen kunnen worden dat het 
eigenli jk pas tot afschatt ing kan komen wanneer betrokkene daadwerkel i jk 
een baan heeft gevonden. Het moge inmiddels duidelijk zijn dat dit niet 
mijn visie is. Arbeidsmarkt factoren zullen dan een zeer grote rol blijven 
spelen en het verschil in uitkeringsposit ie tussen gedeelteli jk arbeidson-
geschikten en werklozen zal bli jven bestaan, terwij l daarnaast ook de 
aanzuigende en antirevaliderende werking die van de desbetreffende 
artikelen uitgaat niet word t opgeheven. 

4.1.3. Het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium: de reële verdien-
capaciteit 

Ten aanzien van het vraagstuk van de reële verdiencapaciteit hebben 
de leden van een aantal fracties nog nadere vragen gesteld. Zo vragen de 
leden van de C.D.A.-fractie naar de betekenis van het cr i ter ium funct ionele 
leeft i jdsgrens. De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen op welke gronden 
het kabinet tot de overtuiging is gekomen dat de onduidel i jkheid ter zake 
bij de SVr en de GMD is weggenomen. Hiernaast vragen deze leden 
welke van de drie model len, zoals aangegeven door de GMD, als mogeli jke 
ui twerking de juiste zou zijn. Bovendien betogen deze leden dat het zeer 
relevant is dat wel word t aangetoond dat werkgevers bereid zijn eventueel 
arbeidsongeschikten voor een vacature aan te nemen. 
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In antwoora op ae vraag van de leden van de CDA.f ract ie merk ik op 
dat onder functionele leeftijdsgrens die grens wordt verstaan, waarboven 
het desbetreffende beroep of de functie niet meer wordt uitgeoefend. 
Uitdrukkelijk wordt hiermee dus niet bedoeld een leeftijdsgrens waarboven 
het beleid van sommige werkgevers erop gericht is om werknemers niet 
meer aan te nemen. Het moge derhalve duidelijk zijn dat het voorbeeld 
zoals genoemd door deze leden in hun bijdrage voor het eindverslag niet 
valt onder de functionele leeftijdsgrens. Wel bijvoorbeeld de functie van 
piloot. Hierbij geldt een functionele leeftijdsgrens van 56 jaar. Indien men 
ouder is mag men deze functie niet meer uitoefenen. 

In antwoord op de vraag van de leden van de P.v.d.A.fractie merk ik op 
dat ik, zoals ook reeds in de memorie van antwoord werd vermeld, op 
basis van gevoerd overleg tot de overtuiging ben gekomen dat de 
onduidelijkheid is weggenomen. In antwoord op de hierboven geformu-
leerde tweede vraag van deze leden merk ik het volgende op. In de 
memorie van toelichting is mede op basis van de nota van de GMD 
«Juridische beschouwingen over de voorgestelde wijzigingen in WAO en 
AAW», nader op het vraagstuk van de reële verdiencapaciteit ingegaan. 

Elementen van de modellen die de GMD noemt, zijn terug te vinden in 
de criteria die bij de aan te geven functies in ieder geval in aanmerking 
dienen te worden genomen. Maar het is niet zo dat deze criteria een 
nadere uitwerking zijn van één van de door de GMD genoemde modellen. 
Deze modellen zijn ofwel te beperkt van opzet, in welk geval er naar mijn 
oordeel geen sprake is van reële verdiencapaciteit, ofwel ze zijn te ruim, 
in welk geval mijns inziens arbeidsmarktfactoren een rol zouden blijven 
spelen. Op de specifieke vraag van de leden van de P.v.d.A. fractie kan 
derhalve niet nader worden ingegaan, omdat geen van de door de GMD 
aangegeven modellen als mogelijke uitwerking naar mijn oordeel de juiste 
zou zijn. 

Tenslotte wil ik nog ingaan op de opmerking van deze leden die 
betogen dat het zeer relevant is dat wél wordt aangetoond dat werkgevers 
bereid zijn eventueel arbeidsongeschikten voor een vacature aan te 
nemen. Ik deel de visie van deze leden niet. Arbeidsmarktfactoren zouden 
dan immers weer een belangrijke rol gaan spelen bij de arbeidsonge-
schiktheidsschatting. 

Hieruit mag vervolgens niet geconcludeerd worden dat werkgevers alle 
voorkeuren mogen uiten die hun lief zijn zodat de werknemers vervolgens 
naar de bijstand worden geschoven, zoals deze leden betogen. Ik wil deze 
leden tevens wijzen op de werking van de WAGW. Voorts kan worden 
gewezen op het arrest van de Hoge Raad van november 1985, waarop in 
paragraaf 4.2.3 van de memorie van antwoord nader is ingegaan. 
Werkgevers zijn derhalve niet geheel en al vrij in hun keuze. 

De leden van de CD.A-fractie geven er de voorkeur aan dat de 
beoordelingscriteria in de wet worden opgenomen in verband met de 
rechtszekerheid. Zoals ook reeds in de memorie van antwoord is aange-
geven, heb ik ervan afgezien om de beoordelingscriteria in de wet of een 
algemene maatregel van bestuur vast te leggen. Naar mijn idee zouden 
de uitvoeringsorganen dan onnodig worden ingeperkt in hun bevoegdhe-
den. Het moet immers niet uitgesloten worden geacht dat zich in de 
toekomst een situatie voordoet die thans niet is voorzien en die tot gevolg 
heeft dat de beoordelingscriteria zouden moeten worden uitgebreid. 

Nu de beoordelingscriteria niet in de wet of in een algemene maatregel 
van bestuur worden vastgelegd, wil dit niet zeggen dat hiermee de 
rechtszekerheid voor betrokkenen wordt geschaad. Ik ben van oordeel dat 
het arbeidsongeschiktheidscriterium in het wetsvoorstel in combinatie 
met de overige schriftelijke stukken voldoende is aangegeven. Wel heb ik 
toegezegd om de ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk af te wachten 
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en aan de hand daarvan te bezien of het noodzakelijk of gewenst is om de 
criteria alsnog wettelijk vast te leggen. 

Het lid van de R.P.F.-fractie vraagt welke beoordelingscriteria zullen 
worden gehanteerd om de ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk te 
beoordelen. 

Het toepassen van de beoordelingscriteria is een zaak van de uitvoe-
ringsorganen. Ik laat dan ook in eerste instantie de verantwoordelijkheid 
bij de beoordeling van het toepassen van deze criteria bij deze uitvoe-
ringsorganen. De uitvoeringsorganen zullen mij signalen moeten doen 
toekomen indien de criteria zouden moeten worden uitgebreid dan wel 
indien zij met deze criteria niet meer volledig uit de voeten zouden 
kunnen. Hierbij zie ik een duidelijke taak voor de SVr. 

Overigens zij opgemerkt dat van dergelijke signalen nu niets is gebleken. 
In ieder geval zal dit vraagstuk een grote rol spelen bij de evaluatie van de 
uitvoeringspraktijk, die ik in de memorie van toelichting heb aangekondigd. 
Aan de hand van welke criteria de ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk 
zullen worden beoordeeld, zal op dat moment moeten worden bezien. 

4.1.4. Het begrip «ter plaatse waar» 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achten de verkrijgbaarheid van 
passende arbeid relevant en achten derhalve handhaving van het begrip 
«ter plaatse waar» gewenst. 

Ter zake van de door hen gewenste handhaving van het begrip «ter 
plaatse waar» zij nogmaals opgemerkt dat in het door mij voorgestane 
systeem van arbeidsongeschiktheidsschatting voor dat begrip geen plaats 
meer is. In de memories van toelichting en antwoord bij het onderhavige 
wetsvoorstel is daarop reeds uitgebreid ingegaan. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben voorts ernstige bedenkingen 
tegen het feit dat de arbeidsongeschiktheidsschatting van buitenlandse 
werknemers dient plaats te vinden aan de hand van functies die voorkomen 
op de Nederlandse arbeidsmarkt. In dit verband vragen deze leden of bij 
arbeidsdeskundigen in het land van herkomst de kennis daarvoor aanwezig 
is. Tevens hebben deze leden de indruk dat keuringsartsen in het land van 
herkomst geneigd zijn een andere opvatting over «beperkingen als gevolg 
van ziekte of gebrek» te hanteren. 

In antwoord hierop zij medegedeeld dat de GMD bij arbeidsongeschikt-
heidsschattingen van mensen, die in het buitenland verblijven, gebruik 
maakt van de diensten van medici ter plaatse. De buitenlandse arts 
verricht uitsluitend het geneeskundig onderzoek en vermeldt de resultaten 
daarvan op een daartoe door de GMD verstrekte uitgebreide vragenlijst. 

Aan de hand van deze ingevulde vragenlijst wordt vervolgens door de 
GMD bezien welke de mate van arbeidsongeschiktheid is. Arbeidsdeskun-
digen in het verblijfsland spelen geen enkele rol in deze procedure. 
Eventuele beperkingen worden alleen door de GMD beoordeeld. 

4.1.5. Relatie met de Algemene Bijstandswet 

Leden van verschillende fracties gaan in op de volledige middelentoets 
van de Algemene Bijstandswet (ABW), waarmee de gedeeltelijk arbeids-
ongeschikten zullen worden geconfronteerd na het verstrijken van de 
uitkering ingevolge de nWW. 

Het komt de leden van de P.v.d.A.-fractie niet onredelijk voor per 
definitie een deel van de WAO-uitkering volgens de nevenverdiensten-
regeling permanent bij de aanvullende bijstand buiten beschouwing te 
laten. Zij verzoeken om een reactie naar de budgettaire gevolgen hiervan. 

De leden van de C.D.A.-fractie blijven van oordeel dat de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten niet moeten terugvallen op de ABW gelet op de 
vermogenstoets die daarbij plaats vindt. Zij zijn van mening dat in de IOW 
voor deze groep een voorziening opgenomen zou moeten worden. 
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Ook de leden van de V.V.D. f rac t ie zijn van oordeel dat de gedeelteli jk 
arbeidsongeschikten buiten de werkingssfeer van de A B W moeten 
bli jven. Daarbij hebben deze leden twee mogeli jkheden in beschouwing 
genomen: het niet laten «verdwijnen» van de arbeidsongeschiktheidsuit-
kering in de middelentoets van de ABW dan wel het op deze groep van 
toepassing verklaren van de IOW. 

De ti jdeli jke vri j lating bij de bijstandsverlening van een deel van de 
inkomsten uit arbeid heeft tot doel de betrokkene te st imuleren tot het 
zelf verwerven van inkomsten. Een deel van de WAO-ui tker ing blijvend 
vrij laten, zoals door de leden van de P.v.d.A-fract ie geopperd, heeft niet 
zo'n stimulans tot doel , maar richt zich op het verbeteren van de inkomens-
positie van de gedeelteli jk arbeidsongeschikten die zijn aangewezen op 
aanvullende bijstand ten opzichte van de andere bijstandsontvangers. Nog 
afgezien van de in zo'n voorstel opgesloten ongelijke behandeling van 
verschil lende groepen bi jstandsontvangers, kan het niet in overeenstem-
ming worden gebracht met het complementaire karakter van de ABW 
betrokkenen bli jvend een hoger inkomen te verschaffen. Bij de A B W staat 
immers als uitgangspunt voorop dat aanwezige inkomsten worden 
aangevuld tot het bi jstandsniveau. Dit uitgangspunt zou bij overnemen 
van dit voorstel ten aanzien van de gedeelteli jk arbeidsongeschikten 
worden verlaten. 

Deze bezwaren ten aanzien van het blijvend buiten beschouwing laten 
van een deel van de arbeidsongeschiktheidsuitkering gelden in versterkte 
mate voor het geheel vri j laten van deze uitkering bij de bijstandsverlening, 
zoals door de leden van de V.V.D. fractie als een mogeli jke methodiek 
worden aangedragen. Dat zou immers een nog groter verschil betekenen 
in behandeling tussen groepen bijstandsontvangers. Daarmee zou nog 
wezenli jker een inbreuk worden gemaakt op het beginsel dat de ABW 
voor ieder gelijk van toepassing is ongeacht de oorzaak van het ontbreken 
van voldoende eigen inkomsten. Voor de groep gedeelteli jk arbeidsonge-
schikten zou de ABW bovendien de funct ie krijgen van een inkomens-
onafhankeli jke basisuitkering. 

De leden van de P.v.d.A. fractie informeren naar de budgettaire 
gevolgen van een permanente vri j latingsregeling in de A B W voor een 
deel van de WAO-ui tker ing. In deze vraagstell ing is niet exact het niveau 
van de door deze leden beoogde vrij lating weergegeven. Daardoor kan 
hier slechts een indicatie worden gegeven op basis van een dezerzijds 
gemaakte veronderstel l ing. Als technische veronderstel l ing is daarbij 
aangenomen dat de door deze leden beoogde vri j latingsregeling in de 
A B W het gezinsinkomen met ongeveer 100 gulden per maand doet 
toenemen. Uitgaande van 9 0 0 0 0 arbeidsongeschikten (mensjaren; zie 
memorie van antwoord n W W blz. 142) in de Rww bedragen de budgettaire 
kosten zo'n 110 mil joen. 

De leden van de V.V.D. fract ie stellen tevens de vraag of het bij de 
middelentoets buiten beschouwing laten van de arbeidsongeschiktheids-
uitkering leidt tot een recht op een gedeelteli jke bi jstandsuitkering. De 
hoogte van de alsdan te verstrekken bijstandsuitkering is afhankelijk van 
de overige binnen de leefeenheid aanwezige middelen. Als bi jvoorbeeld 
de partner van de betrokkene eigen inkomsten heeft, zullen deze met een 
gedeeltel i jke bi jstandsuitkering tot het bijstandsniveau worden aangevuld. 
Zijn deze inkomsten gelijk aan of hoger dan de bi jstandsnorm, dan zal 
geen recht op bijstand bestaan. Een volledige bijstandsuitkering zal in het 
door deze leden bedoelde systeem over het algemeen worden verstrekt 
als de partner geen eigen inkomsten heeft of als de betrokkene alleenstaand 
is. 

De bezwaren tegen het opnemen van fundamenteel afwijkende 
regelingen binnen het kader van de ABW ten behoeve van de categorie 
van gedeelteli jk arbeidsongeschikte werklozen, zijn van gelijke aard als de 
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bezwaren tegen het geheel achterwege laten van de vermogenstoets voor 
de categorie oudere, langdurig werkloze werknemers binnen het kader 
van die wet. Om die reden is ook voor de Inkomensvoorziening voor 
oudere werkloze werknemers (IOW) als een aparte regeling gekozen. In 
de verschil lende stukken betreffende de voorgestelde IOW zijn wi j op 
deze problematiek reeds meerdere malen ingegaan (Tweede Kamer, 
1985 -1986 , nr. 19 260). Wi j menen te mogen volstaan met een verwijzing 
naar onze argumenten in die discussie. 

Het lid van de G.P. V - f rac t ie berekent in het eindverslag dat arbeidson-
geschikten met een werkloosheidscomponent van 50 procent na het 
verstri jken van de uitkeringsduur inzake werkloosheidwet in de bijstand 
kunnen geraken indien het voorheen genoten netto loon lager is dan 
38500 gulden per jaar. In dit verband vraag dit lid of niet ongeveer 80 
procent van de werknemers een inkomen heeft dat onder dit niveau ligt. 

In antwoord op deze vraag merken wi j op dat deze berekening aansluit 
bij onze beci j feringen, alhoewel daarbij wordt uitgegaan van bruto 
bedragen. In het inkomens-traject van het bruto min imumloon tot 
ongeveer 7 0 0 0 0 per jaar zal een gedeelteli jk arbeidsongeschikte met een 
werkloosheidscomponent van 50 procent inderdaad kunnen zijn aange-
wezen op aanvullende bi jstandsverlening, nadat de uitkeringsduur inzake 
de werkloosheidswet is verstreken. De gedeelteli jke AAW/WAO-u i t ke r ing 
bedraagt dan immers maximaal 24500 gulden per jaar. Uit een bestudering 
van de inkomensverdeling voor werknemers blijkt voorts dat ruim 80 
procent van de werknemers een inkomen heeft onder dit niveau. 

Het lid van de G.P.V.-fractie vraagt voorts of dan niet het overgrote deel 
van de inkomensgenieters in ons land de kans loopt bij gedeeltel i jke 
arbeidsongeschiktheid met de bijstand te maken kri jgen. 

Naar onze mening moet hierbij echter niet aan een percentage in de 
orde van grootte van 80 worden gedacht. Een aantal categorieën van 
gedeelteli jk arbeidsongeschikten met een werkloosheidscomponent zal 
immers bij voortdurende werkloosheid niet in aanmerking kunnen komen 
voor aanvullende bijstandsverlening. Dit zijn in ieder geval de oudere 
ui tker ingsgerecht igden; deze zullen dan immers recht hebben op een 
gedeelteli jke lOW-uitker ing in plaats van op aanvullende bi jstand. In de 
tweede plaats is de min imumbescherming voor bepaalde categorieën van 
uitkeringsgerechtigden (alleenstaanden en tweeverdieners) lager dan 100 
procent van het min imumloon Deze uitkeringsgerechtigden zullen om 
deze reden ook minder snel in aanmerking kunnen komen voor aanvullende 
bijstandsverlening. 

In de derde plaats is de berekening alleen correct voor uitkeringsge-
recht igden, die voor 50 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard. Bij een 
hoger percentage zal in dat geval ook een geringer deel zijn aangewezen 
op aanvullende bijstand. 

Naar onze mening kan derhalve niet gesteld worden dat 80 procent van 
de werknemers bij gedeelteli jke arbeidsongeschiktheid in aanmerking kan 
komen voor aanvullende bi jstandsverlening. Hierbij gaat het naar onze 
mening om aanzienlijk lagere aantallen, zonder dat wi j op dit moment 
exact kunnen aangeven hoeveel dit er zullen zijn. Hierbij zij overigens 
bedacht dat ook volledig werklozen uiteindelijk in de bijstand kunnen 
geraken. 

Ook het opnemen van de gedeelteli jk arbeidsongeschikten in de IOW 
- ook wanneer zij nog geen 50 jaar zijn - , zoals voorgesteld door de leden 
van de fracties van C.D.A. en V.V.D. is bezwaarlijk. Hierbij is immers de 
gelijke behandeling in het geding van arbeidsongeschikten voorzover 
dezen als werkloos moeten worden aangemerkt en de geheel arbeidsge-
schikte werklozen. Zoals hiervoor al opgemerkt naar aanleiding van een 
vraag van de leden van de P.v.d.A. fract ie, zijn wij van oordeel dat beide 
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groepen wat betreft hun werkloosheid in een vergeli jkbare posit ie 
verkeren, waaraan ook gelijke uitkeringsrechten verbonden dienen te zijn. 

Hoewel met het opstel len van de IOW voor de jongere gedeeltel i jk 
arbeidsongeschikte werklozen geen wezenli jke inbreuk word t gedaan op 
de systematiek in de opbouw van deze regel ing, word t daarmee de 
bedoeling van de IOW wel verlaten. De IOW zou, zoals ook blijkt uit de 
desbetreffende vragen, geen inkomensvoorziening voor oudere werkloze 
werknemers meer zijn, maar ook voor andere groepen gaan gelden. 

Overigens kan bevestigd worden dat bij de berekening van het 
bedrag van 11 5 min., verbonden aan het in de IOW opnemen van de 
gedeelteli jk arbeidsongeschikten jonger dan 50 jaar (de «IOAW») 
rekening is gehouden met het feit dat gedeeltel i jk arbeidsongeschikten 
boven de 50 jaar reeds in de IOW kunnen komen. 

De leden van de V.V.D.-fract ie betrekken hierbij het budgettair voordeel 
dat zou ontstaan bij het afschaffen van de laatste arbeidsongeschiktheids-
klasse. In paragraaf 4.2.3 van deze nota ga ik nader in op mijn bezwaren 
tegen het afschaffen van deze klasse. 

Voor de goede orde merk ik hier reeds op dat-de besparing uit hoofde 
van het afschaffen van de laagste arbeidsongeschiktheidsklasse uitgaande 
van de kabinetsplannen 120 min. zou bedragen. 

In de «lOAW-var iant» word t echter de posit ie van gedeeltel i jk werkloze 
arbeidsongeschikten, dus ook die van degenen met een arbeidsongeschikt-
heidspercentage tussen 1 5 en 25%, verbeterd. Wanneer die klasse 
vervolgens word t afgeschaft, levert dat een groter bedrag aan besparingen 
op. Uitgaande van de ir lOAW-variant» leidt het afschaffen van de laagste 
arbeidsongeschiktheidsklasse dan ook tot een besparing van 160 min. 
gulden. Dit is derhalve 4 0 mil joen meer dan de besparing die bij afschaffing 
van deze klasse resulteert indien vanuit de kabinetsplannen word t 
geredeneerd. 

4.1.6. Modernisering arbeidsongeschiktheidscriterium: passende arbeid 

De leden van de C.D.A.-fractie zijn er geen voorstander van om het 
begrip «passende arbeid» te vervangen door «arbeid». Zij menen dat 
thans uit de memor ie van toel icht ing en de memorie van antwoord op het 
onderhavige wetsvoorstel voldoende blijkt wat de bedoeling van de 
wetgever is en dat met de wijziging geen inhoudeli jke wijziging is beoogd. 
Zij betreuren dan ook dat ter zake reeds een nota van wijziging is ingediend. 
De leden van de V.V.D.-fract ie achten het indienen van de nota van 
wijziging op het punt van passende arbeid in de arbeidsongeschiktheids-
wetten nogal prematuur, daar de discussie over deze begrippen nog niet 
zou zijn uitgekristal l iseerd. Zo vragen zij zich af of de criteria die in de 
n W W genoemd zijn, niet dan wel impl iciet ook gelden voor het begrip 
(passende) arbeid in de W A O . 

De opmerking van de leden van de C.D.A.-fractie roept bij mij enige 
verbazing op. Reeds in het algemeen deel van de memorie van antwoord 
op de n W W betreffende de stelselherziening als geheel is, met name ook 
naar aanleiding van opmerkingen van deze leden, een nadere toel icht ing 
op het begrip passende arbeid gegeven. In deze memor ie is een nota van 
wijziging aangekondigd indien de indruk zou blijven bestaan dat met de 
herdefiniëring een inhoudeli jke wijziging zou zijn beoogd. 

Uit de bi jdragen voor het voorlopig verslag op het onderhavige wets-
voorstel kan inderdaad afgeleid worden dat bij veel fract ies deze verkeerde 
indruk, ondanks de nadere toel icht ing in de memorie van antwoord op de 
nWW, nog steeds bestond. Een nota van wi jz iging op dit punt lag dan ook 
geheel in de lijn van hetgeen in de memor ie van antwoord op de n W W 
was aangekondigd. 

Ook de opmerking van de leden van de V.V.D.-fract ie, dat de discussie 
over deze begrippen nog niet was uitgekristal l iseerd, kan ik niet geheel 
plaatsen. 
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Voor de vergelijking van het begrip passende arbeid in de nWW en in 
de WAO/AAW moge ik deze leden verwijzen naar paragraaf 3.5 van de 
memorie van antwoord bij de nWW, waar onder het kopje «passende 
arbeid» nader ingegaan wordt op de relatie tussen deze begrippen in de 
nWW en de WAO/AAW. 

De leden van de G.P.V.-fractie zijn niet gerustgesteld over het antwoord 
in de memorie van antwoord bij het onderhavige wetsvoorstel naar de 
reikwijdte van het begrip passende arbeid in het geval van gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten. De nadere vragen van deze leden op dit punt 
hebben betrekking op de toepassing van het begrip passende arbeid in de 
nWW. Voor een nader antwoord moge ik deze leden dan ook verwijzen 
naar paragraaf 3.5 van de nota naar aanleiding van het eindverslag nWW. 

4.2. Verbetering van de arbeidsmarktpositie van arbeidsonge-
schikten 

4.2.1. De Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW) en artikel 57 
AAW 

De leden van de fracties van de C.P.N, en van de PSP. zijn van mening 
dat het gebrek aan arbeidsmarktmogelijkheden voor gedeeltelijk arbeids-
ongeschikten een antirevaliderende werking in zich heeft en dat derhalve 
deze mogelijkheden verbeterd dienen te worden. 

Ik merk op dat juist de WAGW beoogt een verbetering van de arbeids-
marktpositie tot stand te brengen. 

Ik stem niet in met de visie van deze leden, dat de antirevaliderende 
werking niet veroorzaakt wordt door de verdisconteringsbepalingen zelf. 
Zoals ik reeds eerder heb opgemerkt bevatten de huidige bepalingen 
namelijk één van de meest de invaliditeit bevestigende aspecten, namelijk 
de vertaling van gedeeltelijke werkloosheid en gedeeltelijke arbeids-
ongeschiktheid in volledige arbeidsongeschiktheid. 

Ik blijf gezien het vorenstaande bij mijn opvatting dat beide voorstellen 
in dezelfde richting werken. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stellen, dat een goed werkende 
WAGW in eerste instantie eerder een negatief dan een positief effect zal 
hebben op de mogelijkheid tot reïntegratie van de huidige WAO/AAW-
gerechtigden in het arbeidsproces. In dat licht menen zij dat het voorlig-
gende wijzigingsvoorstel WAO/AAW moet worden ingetrokken en dat 
eerst de werking van de WAGW moet worden geëvalueerd na bij voorbeeld 
drie jaar. 

Allereerst merk ik op, dat de WAGW in de eerste jaren dat zij van 
kracht is naar verwachting vooral van invloed zal zijn op het tegengaan 
van de uitstroom van gehandicapten uit het arbeidsproces. Dat betekent 
uiteraard niet dat van een negatief effect op de reïntegratie sprake zal 
zijn. 

Voorts merk ik op, dat beide wetsvoorstellen op zichzelf staan. Er is 
derhalve geen reden om de inwerkingtreding van het ene voorstel af te 
laten hangen van de evaluatie van het andere voorstel. 

In antwoord op een betreffende vraag van deze leden kan worden 
opgemerkt dat voor de begeleiding bij de herintreding op de arbeidsmarkt 
zowel een beroep op het Gewestelijke Arbeidsbureau (GAB) als op de 
GMD kan worden gedaan. 

De leden van de fractie van het C D A . vragen of wij van oordeel zijn 
dat op langere termijn een integratie van de diensten van de GMD en het 
GAB dient te worden nagestreefd. 

Ik ben met deze leden van oordeel, dat een intensieve samenwerking 
vereist is; integratie van diensten lijkt mij evenwel gelet op de verschillende 
takenpakketten nog een te vergaande stap. 
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4.2.2. Wet onbeloonde arbeid door uitkeringsgerechtigden 

Door de leden van de P.v.d.A.-fractie is gevraagd of aan gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten stringentere eisen worden gesteld dan aan werklozen 
waar het betreft vrijwilligerswerk en andere maatschappelijk zinvolle 
activiteiten, gezien het vereiste van toetsing door een regionale toetsings-
commissie. 

Wij hechten eraan te benadrukken dat zulks niet het geval is. Het 
vereiste van toetsing door een regionale toetsingscommissie betekent 
juist dat de positie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten die tevens 
gedeeltelijk werkloos zijn hetzelfde is als die van volledig werklozen. 

Het vereiste van toetsing door regionale toetsingscommissies van 
arbeidsplaatsen waarop door uitkeringsgerechtigden in verband met 
werkloosheid onbeloonde arbeid mag worden verricht, vloeit voort uit de 
bestaande uitkeringsvoorwaarden en de circulaire van 22 juli 1983 In het 
voorstel van Wet onbeloonde arbeid door uitkeringsgerechtigden 
(WOAU) wordt deze verplichting nader wettelijk vastgelegd. Dit voorstel 
van wet, hetwelk naar verwachting nog deze kabinetsperiode aan de 
kamer zal kunnen worden aangeboden, bevat een verwijzing naar de 
nWW die het mogelijk maakt met behoud van uitkering activiteiten te 
verrichten op in het kader van de WOAU toegestane arbeidsplaatsen. 

Artikel 79 van de nWW regelt de verplichting van de geheel of gedeeltelijk 
werkloze die onbeloonde arbeid wenst te verrichten - behoudens traditio-
neel vrijwilligerswerk - om individueel daarvan mededeling te doen aan 
de uitkeringsinstantie, in casu de bedrijfsvereniging. 

4.2.3. Aanvullende maatregelen 

Het zogenaamde «opstapje» 

In de memorie van antwoord bij het onderhavige wetsvoorstel is in het 
kader van de verschillende mogelijke aanvullende maatregelen om de 
positie van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer op de 
arbeidsmarkt te verbeteren, onder meer aandacht besteed aan het 
zogenaamde «opstapje». 

De leden van de C.D.A.-fractie kunnen instemmen met de overwegingen 
van het kabinet om niet over te gaan tot de invoering van een «algemeen 
opstapje». Deze leden zijn wel van oordeel dat een «opstapje» in de vorm 
van een specifieke reïntegratie-maatregel een positief effect zal hebben 
op de arbeidsmarktpositie van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten. 

Ook de leden van de fracties van de V.V.D. en het G.P.V. zijn voorstander 
van een «opstapje» in laatstgenoemde zin. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn van oordeel dat de mogelijkheid 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers door middel van het «opstap-
je» één of meer arbeidsongeschiktheidsklassen hoger in te delen in de 
AAW en WAO thuis hoort bij een mogelijke uitwerking van de verdiscon-
tering. Deze leden zijn van mening dat het «opstapje» daarmee ook 
reïntegratie instrument is om de inspanning van de gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte werknemer om weer aan de arbeid te geraken letterlijk te 
belonen. 

Een «opstapje» in de vorm die deze leden voorstaan, zou echter een 
gedeeltelijke voortzetting van de verdiscontering betekenen, hetgeen ik, 
zoals eerder gezegd, ten zeerste ongewenst acht. 

Ten aanzien van de mogelijkheid van een opstapje in de vorm van een 
specifieke reïntegratie-maatregel wil ik nog het volgende opmerken. 

In de memorie van antwoord is bij de beschouwing over de vorm waar-
in een dergelijke tijdelijke toelage op de arbeidsongeschiktheidsuitkering 
in situaties van feitelijke reïntegratie verstrekt zou kunnen worden, als 
mogelijkheid genoemd een verhoging van de uitkering met maximaal één 
klasse. 
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Daarbij zouden dan bij betrokkenen mogelijke misverstanden ten 
aanzien van de mate van arbeidsongeschiktheid moeten worden voorko-
men. Dit zou kunnen worden gerealiseerd door aan betrokkene expliciet 
duidelijk te maken dat niet de mate van arbeidsongeschiktheid wijzigt, 
doch dat tijdelijk een hogere arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt 
verstrekt, waardoor reïntegratie kan worden gerealiseerd. 

Ten aanzien van de tijdelijkheid van een reïntegratie-opstapje merk ik 
nogmaals op dat plaatsing van zo'n opstapje in het kader van de reïntegratie 
zonder meer met zich brengt dat de duur van de periode, waarover een 
dergelijk instrument toepassing kan vinden, beperkt zou dienen te blijven. 
Naar mijn mening zou een periode van een half jaar hiervoor toereikend 
kunnen zijn. In deze periode moet duidelijk kunnen worden in hoeverre 
betrokkene ook daadwerkelijk in staat is de functie naar behoren te 
vervullen. 

Toepassing van het reïntegratie-opstapje over een langere periode dan 
in het kader van de reïntegratie noodzakelijk is, komt mij dan ook ongewenst 
voor. 

Naar mijn oordeel zou het wel mogelijk moeten zijn dat het reïntegra-
tie-opstapje meerdere malen ten aanzien van dezelfde persoon zou 
moeten kunnen worden toegepast. 

Het lid van de G.P.V. fractie ziet graag een reactie op zijn suggestie het 
reïntegratie-opstapje alleen te hanteren gedurende de periode dat de 
omvang van de werkloosheid in Nederland een zeker percentage over-
schrijdt. In zijn algemeenheid lijkt hiervoor iets te zeggen. Echter ook bij 
een geringere werkloosheid is het denkbaar dat voor bepaalde categorieën 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten de mogelijkheid van een opstapje niet 
gemist zou kunnen worden. Bovendien zou het bijzonder moeilijk, zo niet 
onmogelijk, zijn argumenten te vinden om te kiezen voor een bepaald 
percentage. Ik ben het echter met het lid van genoemde fractie eens 
indien hij met zijn suggestie tot uitdrukking wil brengen dat een reïntegra-
tie-opstapje alleen dient te worden toegepast als de situatie dat vereist. 

Naast deze beschouwing over de mogelijke vorm van een «reïntegratie-
opstapje» is in de memorie van antwoord tevens aangegeven dat ik eerst 
in een later stadium invoering van zo'n opstapje zou willen overwegen. 

De leden van de V.V.D.-fractie geven naar aanleiding daarvan te 
kennen de argumenten om deze overweging eerst in een later stadium te 
laten plaatsvinden niet te hebben begrepen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achten het zelfs onaanvaardbaar. 
Met de passage in de memorie van antwoord, waarop deze leden 

doelen, heb ik beoogd te stellen dat het mij onjuist voorkomt om reeds nu 
dit extra integratie instrument in te voeren, zonder dat de noodzaak 
daartoe voldoende is komen vast te staan. 

In dat verband heb ik verwezen naar de recent tot stand gekomen 
WAGW. Bij een evaluatie van die nieuwe wet, die juist beoogt de deelname 
van gedeeltelijke arbeidsongeschikten aan het arbeidsproces te vergroten, 
zou eveneens de vraag kunnen worden betrokken, in hoeverre een 
«opstapje» wenselijk en noodzakelijk is. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen naar een aanduiding van de 
kosten van een «opstapje» als vorm van specifieke reïntegratiemaatregel. 
Genoemde leden veronderstellen dat de kosten bepaald niet hoog zullen 
zijn terwijl zij bovendien er van uitgaan dat op wat langere termijn zo'n 
reïntegratiemaatregel een besparing zou kunnen opleveren. 

In de memorie van antwoord heb ik al aangegeven dat ik geen moge-
lijkheden zie een onderbouwde raming te presenteren van de financiële 
consequenties van een tijdelijk «opstapje». Van de factoren die hiervoor 
bepalend zouden kunnen zijn, is onmogelijk vast te stellen of en zo ja in 
welke mate deze van invloed zijn. Naast besparende factoren heb ik in dat 
verband gewezen op de mogelijkheid dat een «opstapje» wordt toegekend 
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in gevallen waarin ook zonder «opstapje» reïntegratie zou hebben 
plaatsgevonden en op het gevaar van verdringingsverschijnselen. 
Kennelijk achten de leden van de fract ie van de V.V.D. het niet waarschijnli jk 
dat dit zich zal voordoen gezien hun veronderstel l ingen op dit punt. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensen nog een nadere beschouwing 
over een tweetal voorbeelden. Het eerste voorbeeld dat deze leden 
noemen betreft een volledig arbeidsongeschikte werknemer met een 
dagloon van f 2 0 0 , die niet-passende arbeid gaat verrichten met een 
dagloon van f 100. 

In deze situatie, waarin inkomsten worden genoten die meer bedragen 
dan evenredig is aan de bestaande arbeidsongeschiktheid terwi j l er geen 
gronden zijn om de arbeidsongeschiktheidsuitkering te herzien, is de 
anticumulat ieregel ing van artikel 45 van de WAO van toepassing. Een 
reïntegratie-opstapje is in deze situatie niet op zijn plaats. 

Het tweede voorbeeld betreft een gedeelteli jk arbeidsongeschikte 
werknemer (25 -35% arbeidsongeschikt) met een dagloon van f 2 0 0 , die 
passende arbeid kan gaan verr ichten met een dagloon van f 100. 

In deze situatie zou het reïntegratie-opstapje toepassing kunnen 
vinden, wat zou leiden to t indeling in de klasse 3 5 - 4 5 % gedurende een 
half jaar. De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt ti jdelijk verhoogd van 
2 1 % van 100/107,5 x f 2 0 0 = f 39,07 tot 28% van 100/107,5 x f 2 0 0 
= f 5 2 , 0 9 per dag. 

4 . 3 . Over ige punten m e t b e t r e k k i n g to t de voorgeste lde m a a t r e -
ge len 

Premievrijstelling pensioen 

Door de leden van de P.v.d.A.-fractie word t naar aanleiding van het 
gestelde in de memorie van antwoord nader ingegaan op de gevolgen 
van werkloosheid en gedeelteli jke arbeidsongeschiktheid voor de opbouw 
van het aanvullend pensioen. In dit verband kan mede als reactie op 
nadere vragen van het lid van de R.P.F.-fractie het volgende worden 
opgemerkt. Veel pensioenregelingen voorzien in voortzett ing van de 
pensioenopbouw ti jdens arbeidsongeschiktheid (de betrokkene blijft dan 
meestal deelnemen zonder premie te hoeven betalen). Voortzett ing van 
pensioenopbouw ti jdens werkloosheid behoort tot de uitzonderingen (het 
betreft meestal vri jwi l l ige voortzett ing door oudere werklozen tegen een 
gereduceerde premie). 

Zoals bekend heeft de Sticht ing van de Arbeid in het kader van haar 
aanbeveling van 25 oktober 1985 inzake aanvullende oplossingen voor de 
pensioenbreuk gewezen op haar plannen om de mogeli jkheid te openen 
om ten laste van de rentebaten van het Fonds Voorheffing Pensioenverze-
kering subsidies te verlenen in de pensioenopbouw van werklozen. De 
Sociaal-Economische Raad (SER) heeft zich op diezelfde datum in zijn 
advies over de pensioenbreuk achter die plannen gesteld. Door de 
St icht ing van de Arbeid worden die plannen thans nader ui tgewerkt en 
wordt met name bezien welke wetgeving er in dit verband nodig is. 

Tot het bevorderen van deze wetgeving heb ik mij , zoals bekend, 
inmiddels al bereid verklaard. Naar het zich laat aanzien zal de Sticht ing 
op korte termijn kunnen komen tot afronding van de nadere uitwerking van 
haar plannen. Men is er overigens door de ministeriële vertegenwoordigers 
op geattendeerd dat de afschaffing van de verdiscontering gevolgen kan 
hebben voor de voortzett ing voor de pensioenopbouw ti jdens arbeids-
ongeschiktheid. 

Tot een standpuntbepal ing is de Sticht ing echter nog niet gekomen. 
Voor de goede orde zij hierbij nog vermeld dat een wetsvoorstel inzake de 
pensioenbreuk, gebaseerd op het SER-advies, thans op zeer korte 
termijn tegemoet kan worden gezien. De maatregelen ter realisering van 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985 -1986 , 19 256, nr. 9 16 



subsidies als boven bedoeld in de voortzetting van de pensioenopbouw 
tijdens werkloosheid zullen in een afzonderlijk wetsvoorstel worden 
opgenomen. 

De leden van de V.V.D. fractie willen in dit verband weten of bij de 
voortzetting van de pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid 
uitgegaan wordt van zuiver medische arbeidsongeschiktheid dan wel van 
verlies van verdiencapaciteit. 

Hierop kan worden geantwoord dat, zoals door de Stichting in 1978 is 
aanbevolen, in de praktijk als regel de WAO-beslissing wordt gevolgd. In 
veel gevallen vindt volledige pensioenopbouw plaats bij een arbeidsonge-
schiktheidspercentage groter dan 65 en vindt halve pensioenopbouw 
plaats bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen 45 en 65. Bij een 
geringere arbeidsongeschiktheid wordt de pensioenopbouw vaak niet 
voortgezet. 

Tenslotte zij nog opgemerkt dat er, zoals tijdens de behandeling van de 
begroting voor 1986 naar aanleiding van een desbetreffend verzoek van 
de zijde van de V.V.D.-fractie reeds is opgemerkt, geen plannen bestaan 
een veelomvattende nota te concipiëren over de pensioenproblematiek. 
Aan diverse pensioenproblemen zal wel aandacht worden besteed in de 
meermalen aangekondigde adviesaanvrage aan de SER over een pensi-
oenplicht. 

Discriminerende werking wijzigingsvoorstellen 
Discriminerende werking ten aanzien van buitenlandse werknemers 

De leden van de P.v.d.A-fractie wensen meer duidelijkheid over de 
opmerking in de memorie van antwoord bij het onderhavige wetsvoorstel 
dat diegene die met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is geremigreerd 
niet zou worden herbeoordeeld. In de memorie van antwoord is aangegeven 
dat indien een buitenlandse werknemer zich blijvend in het buitenland 
vestigt over het algemeen het werkloosheidsdeel uit de arbeidsonge-
schiktheidsuitkering wordt gehaald, omdat betrokkene niet meer beschik-
baar is voor de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Hetzelfde geldt overigens voor Nederlandse werknemers die zich 
blijvend in het buitenland vestigen. Herbeoordeling ten gevolge van het 
onderhavige wetsvoorstel is voor deze betrokkenen derhalve niet aan de 
orde. Men zou kunnen zeggen dat zij immers reeds op het moment van 
blijvende vestiging in het buitenland zijn herbeoordeeld op het aanwezig 
zijn van een werkloosheidscomponent. 

Hiermee wil niet gezegd zijn dat de hier bedoelde personen nooit meer 
herkeurd zouden kunnen worden. Ook ten aanzien van hen kan er immers 
sprake zijn van een toeneming of een vermindering van de mate van 
arbeidsongeschiktheid. De discussie gevoerd tijdens de UCV van 6 juni 
1985 met betrekking tot remigrerende werknemers, waar de leden van de 
P.v.d.A.fractie naar verwijzen, heeft betrekking op deze problematiek. Dit 
staat echter los van de problematiek van de herbeoordelingen zoals dit in 
het onderhavige wetsvoorstel aan de orde komt. 

De leden van de P.P.R. fractie vragen of het kabinet nader wil ingaan 
op het aspect van de export van de WAO-uitkering in samenhang met de 
afschaffing van de verdiscontering. Ook de leden van de fractie van D'66 
gaan in het eindverslag bij de nWW nader in op de wenselijkheid dat bij 
remigratie de WAO-uitkering behouden moet blijven. 

In antwoord hierop kan ik meedelen dat het onderhavige wetsvoorstel 
geen enkele invloed heeft op het exporteren van de WAO-uitkering. De 
WAO-uitkering blijft exportabel ook als het onderhavige wetsvoorstel is 
doorgevoerd. 

De leden van de P.v.d.A. fractie uiten in hun bijdrage het vermoeden 
dat buitenlandse werknemers eerder nog dan anderen bij een beoordeling 
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weer gedeelteli jk arbeidsgeschikt worden verklaard zonder ooit weer aan 
de arbeidsmarkt deel te kunnen nemen. De leden van de P.PR. f rac t ie 
wi jzen erop dat in ieder geval c i j fermatig is aangetoond dat buitenlanders 
in hogere aantallen arbeidsongeschikt en werkloos zijn dan Nederlanders. 
Volgens deze leden maakt de hogere werkloosheid voor deze groep dat 
de afschaffing van de verdisconter ing in veel meer gevallen zal leiden to t 
een afgli jden tot het bi jstandsniveau. 

Zoals uit de door de leden van de P.P.R. fract ie aangehaalde cijfers 
bli jkt, is het werkloosheidspercentage in ieder geval voor de groep Turken 
en Marokkanen hoger in vergeli jking met het werkloosheidspercentage 
voor Nederlanders. Hierbij wi l ik allereerst aantekenen dat dit verschil in 
belangri jke mate gemit igeerd wordt , indien men deze groep vergeli jkt met 
een qua opleidingsniveau vergeli jkbare groep Nederlanders. Hiermee wi l 
niet gezegd zijn dat de terugkeer naar de arbeidsmarkt voor deze groep niet 
moeil i jk zou zijn. Integendeel, ik erken dat de reïntegratie voor gedeelteli jke 
arbeidsongeschikte buitenlanders niet eenvoudig zal zijn. Allereerst wil ik 
erop wijzen dat voor deze groep uiteraard dezelfde aanvullende maatre-
gelen ter verbetering van hun arbeidsmarktposit ie gelden als voor 
Nederlanders. Voorts kan erop worden gewezen dat de overheid een 
specifiek beleid voor minderheden heeft ontwikkeld, waarvan de coördinatie 
berust bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ten behoeve van de 
reïntegratie van de gedeeltel i jk arbeidsongeschikte buitenlander wordt 
derhalve vanuit twee invalshoeken gewerkt namelijk de aanvullende 
maatregelen in de sfeer van de sociale zekerheid en het specifieke beleid 
ten aanzien van minderheden. 

De leden van de P.v.d.A-fract ie wijzen op de specifieke problematiek 
van de bijstand voor de in Nederland wonende buitenlandse werknemer, 
waarvan het gezin woont in het land van herkomst. 

Inderdaad wordt bij het verlenen van bijstand de hoogte van deze 
bijstand afgestemd op de feitel i jke situatie. Het terr i torial i teitsbeginsel 
van de A B W beperkt de bijstandsverlening tot diegenen, die zich daad-
werkeli jk op het Nederlandse grondgebied bevinden. Dit betekent dat 
- conform de huidige bijstandsprakti jk - aan de buitenlander, waarvan het 
gezin in het land van herkomst verbli jft, niet de volledige gezinsnorm 
word t verstrekt, maar doorgaans 70% daarvan. 

Voor die buitenlanders, die beschikken over een vergunning tot 
vest ig ing, levert het hebben van een bijstandsuitkering als zodanig geen 
belemmering op om tot gezinshereniging over te gaan, mits het niet 
kunnen beschikken over voldoende middelen van bestaan om in hun 
levensonderhoud te voorzien niet aan hen zelf te wi j ten is. Dit in tegen-
stell ing tot hetgeen de leden van de P.v.d.A. fractie menen. Vanzelfspre-
kend moet dan ook worden voldaan aan de verdere in het kader van het 
vreemdel ingenbeleid van het Ministerie van Justit ie gestelde vereisten met 
betrekking tot gezinshereniging. 

Als het gezin daadwerkeli jk is overgegaan tot vestiging in Nederland 
ontstaat wat betreft de bijstandsverlening een nieuwe situatie en zal de 
bijstand daaraan worden aangepast, met andere woorden dan word t in 
beginsel in voorkomende gevallen overgegaan tot het verstrekken van de 
vol ledige gezinsnorm. 

De leden van de C.D.A.-fractie wensen nadere inl icht ingen omtrent de 
omvang van de groep gedeelteli jk arbeidsongeschikten behorende tot de 
etnische minderheden. 

Het CBS heeft onlangs een onderzoeksrapport gepubl iceerd met 
betrekking tot de leefsituatie van Turken en Marokkanen in Nederland 
(1984). Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer 10% van beide groepen 
arbeidsongeschikt is. Gegeven de grootte voor de groep Turken en 
Marokken van 261 700 personen in Nederland, gaat het om ruim 2 6 0 0 0 
arbeidsongeschikten. 
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Indien voor de totale groep van in Nederland aanwezige etnische 
minderheden, waaronder hier is begrepen de gehele groep van in 
Nederland aanwezige niet-Nederlanders en personen zonder land van 
nationali teit van Zuid-Molukse afkomst, wordt uitgegaan van gelijke 
arbeidsongeschiktheidspercentage van 10 procent betreft het hier ca. 
57 0 0 0 personen. 

Er is niet aan te geven hoeveel van deze personen resterende verdien-
capaciteit hebben, zodat het onmogeli jk is het aantal gedeelteli jk arbeids-
ongeschikten te bepalen. 

Discriminerende werking ten aanzien van vrouwen 

De leden van de P.P.R. fractie vragen van het kabinet een ci j fermatige 
reactie op de stel l ing, dat vrouwen vaker worden ingedeeld in een lagere 
arbeidsongeschiktheidsklasse gegeven het feit , dat vrouwen relatief 
vaken dan mannen laagbetaald, eenvoudig werk verr ichten. 

In maart 1984 is het inter imrapport «Klachten van vrouwen in de 
A A W / W A O » verschenen. Hierin word t op basis van gegevens van de 
GMD verslag gedaan van een onderzoek door de SVr naar de positie van 
vrouwen in de arbeidsongeschiktheidsregel ingen. Ten aanzien van de 
indeling in arbeidsongeschiktheidsklassen op het moment dat de ziekte-
wetper iode (wachtt i jd) is verstreken, presenteert het rapport twee 
tabel len, die hierna zijn weergegeven. Tabel 1 geeft een overzicht van de 
kans, dat men niet voor een uitkering in aanmerking komt op grond van 
een te laag arbeidsongeschiktheidspercentage. Tabel 2 geeft een overzicht 
van de indeling in andere arbeidsongeschiktheidsklassen dan de hoogste, 
indien men wel voor een uitkering in aanmerking komt. 

Tabel 1. Percentage arbeidsongeschiktheidsschattingen lager dan 15%, bij einde-
wachttijd, naar leeftijd en geslacht 

Leeftijd Mannen Vrouwen 

Tot 25 16,7 16,8 
2 5 - 3 4 10,8 10,1 
3 5 - 4 4 8,1 8,8 
4 5 - 5 4 5,4 6,5 
5 5 - 6 4 2,5 3,9 

Totaal 6,9 8.7 

Tabel 2. 
1 5 - 8 0 , 

Percentage gedeeltelijke WAO uitkeringen in 
bij einde-wachttijd, naar leeftijd en geslacht 

de arbeidsongeschiktheidsklassen 

Leeftijd Mannen Vrouwen 

Tot 25 4,7 3,5 
2 5 - 3 4 8,0 4,3 
3 5 - 4 4 11,4 4,6 
4 5 - 5 4 13,6 6,9 
5 5 - 6 4 13,0 11,7 

Totaal 11,4 6,2 

Uit tabel 1 blijkt, dat vrouwen in beperkte mate relatief vaker niet in 
aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond 
van een arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 15. Uit tabel 2 is af 
te leiden, dat vrouwen die in aanmerking komen voor een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering vaker een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering 
ontvangen dan mannen. Dit blijkt ook uit de cijfers die de GMD in zijn 
jaarverslag presenteert. In tabel 3 is het percentage mannen en vrouwen 
aangegeven dat een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. 
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Tabel 3. Percentage volledig WAO uitkeringen (80-100%) bij einde-wachttijd, naar 
leeftijd en geslacht 

Leeftijd Mannen Vrouwen 

Tot 25 95,3 96,5 
2 5 - 3 4 92,0 95,7 
3 5 - 4 4 88,6 95,4 
4 5 - 5 4 06,4 93,1 
55 -64 87,0 88,3 

Totaal 88,6 93,8 

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat geenszins kan worden gesteld dat 
vrouwen per definitie in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse worden 
ingedeeld dan mannen. 

In hoeverre de verdiscontering meespeelt bij de indeling in de hoogste 
arbeidsongeschiktheidsklasse en wat de gevolgen zullen zijn van het 
onderhavige wetsvoorstel voor zowel mannen als vrouwen is vanwege het 
ontbreken van voldoende statistisch materiaal op dit gebied cijfermatig 
niet weer te geven. 

De leden van de P.P.R. fractie herhalen hun vraag waarom niet tegelijk 
met de huidige voorstellen een einde wordt gemaakt aan de ongelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in de AAW/WAO. 

Mijns inziens is er geen sprake van een ongelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de AAW/WAO. Immers ongelijke behandeling 
houdt in dat hetzij direct, hetzij indirect door verwijzing naar met name 
echtelijke staat of gezinssituatie, onderscheid wordt gemaakt tussen 
mannen en vrouwen. In de AAW/WAO wordt noch in de werkingssfeer, 
noch in de voorwaarden inzake toelating, noch in de verplichting tot 
premiebetaling of premietoerekening, noch in de berekening van de 
prestaties, noch in de voorwaarden inzake duur en behoud van het recht 
op prestaties, onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Wat 
betreft de concrete voorbeelden die zijn genoemd door deze leden moge 
ik voor het eerste voorbeeld verwijzen naar de inleiding van de memorie 
van antwoord Invoeringswet stelselherziening. Wat het tweede voorbeeld 
betreft naar mijn besluit van 23 augustus 1985, nr. SZ/SV/WV/85/101 
(Stcrt. 1985, 173) en wat het derde en vierde voorbeeld betreft naar 
paragraaf 3.3.4 van de memorie van antwoord op de nWW. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen in dit verband nog wanneer het 
onderzoek over de ongelijke behandeling van vrouwen in de WAO/AAW 
zal zijn afgerond. Bij mijn brief van 6 juni 1984 heb ik aan de Tweede 
Kamer het interimrapport van de SVr over klachten van vrouwen in de 
AAW/WAO aangeboden. 

Zoals ik de Kamer toen heb meegedeeld waren de resultaten van het 
vooronderzoek aanleiding voor de SVr om op een aantal gebieden nadere 
(onderzoeks-)activiteiten te ondernemen dan wel te bevorderen. Over de 
precieze termijn, waarbinnen het onderzoek zal zijn afgerond kon destijds 
geen nadere mededeling worden gedaan. Uit contact met het secretariaat 
van de SVr is in ieder geval wel gebleken dat in de loop van dit jaar een 
nieuwe interimrapportage valt te verwachten. 

Ik ben het overigens niet met deze leden eens dat het wenselijk zou zijn 
eerst te weten welke effecten de huidige wetgeving heeft voor vrouwen, 
met name gehuwde vrouwen, en daar verbetering in te brengen. Het nu 
aan de orde zijnde wetsvoorstel heeft een rechtvaardigheidsgrond in 
zichzelf. 

Berekening werkloosheidscomponent 

Ik heb nota genomen van de opvatting van de leden van de V.V.D.-fractie 
dat zij vooralsnog niet overtuigd zijn door de argumentatie van het 
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kabinet om de maximum door de SVr voorgestelde andere staffel voor de 
uitkeringspercentages af te wijzen. 

Kennelijk worden de met de staffeling samenhangende voor- en 
nadelen door deze leden anders gewogen dan door het kabinet. Waar 
voor het kabinet ten aanzien van het uitkeringsniveau de gelijke behan-
deling van gedeeltelijk arbeidsongeschikten onderling en van volledig 
werklozen en gedeeltelijk werkloze arbeidsongeschikten voorop staat, 
kennen de genoemde leden vooralsnog de grootste betekenis toe aan de 
eenvoud van de staffel. Dat het voor de uitvoeringsorganen die over 
geavanceerde computerapparatuur beschikken eenvoudiger zou zijn te 
werken met op veelvouden van 10 afgeronde uitkeringspercentages dan 
met de door het kabinet voorgestelde staffel betwijfel ik. Bovendien acht 
ik de prijs van de eenvoud - 250 a 300 min. - , in de afweging niet zonder 
belang. 

De beweegredenen van het kabinet terzake van de voorgestelde staffel 
zijn zowel in de schriftelijke stukken bij het onderhavige voorstel van wet 
als bij die van de Invoeringswet stelselherziening uitvoering aan de orde 
geweest. Aan de bij die gelegenheden aangevoerde argumenten heb 
ik thans geen nieuwe toe te voegen. 

Eén voorzieningenwet 

De leden van de P.v.d.A.-fractie delen mede al vele malen te hebben 
verzocht om een betere afstemming van voorzieningen en meer helderheid 
over de vraag welke voorziening middels welke wet is geregeld. In dit 
verband vragen deze leden hoe het staat met de adviesaanvrage aan de 
SVr dan wel de Ziekenfondsraad. Naar aanleiding hiervan merk ik het 
volgende op. 

Op 22 november 1984 heeft de Ziekenfondsraad advies uitgebracht 
inzake beperking van de subsidiering van AAW-voorzieningen waarvan 
een regeling met betrekking tot de financiering van de ringleiding 
onderdeel uitmaakt. Voorgesteld werd vooralsnog de desbetreffende 
AAW-gezondheidszorgvoorzieningen krachtens artikel 73, eerste lid, 
onder d, van de Ziekenfondswet te subsidiëren om na verloop van tijd, 
nadat meer inzicht in gebruik en toekenning van deze voorzieningen is 
ontstaan, nader te bezien of deze in het verstrekkingenpakket van de 
Ziekenfondsverzekering dienen te worden opgenomen. De staatssecretaris 
van WVC heeft hiermee ingestemd op 29 mei 1985. 

De advisering van de SVr over de afbakening van voorzieningen nog 
niet afgerond. Naar het zich thans laat aanzien zal dit medio 1986 zijn 
beslag krijgen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie willen graag op de hoogte worden 
gesteld van de budgettaire consequenties van het uitbreiden van de 
leefvoorzieningen in de AAW naar alle Nederlandse ingezetenen. Indien 
ook ingezetenen boven 65 jaar recht verwerven op een voorziening in het 
kader van de AAW, bedragen de bijkomende kosten ongeveer 110 min 
gulden. 

De franchise in de WA O 

De leden van de fracties van de P.v.d.A. en V.V.D. maken opmerkingen 
over het meerdere malen in aanmerking nemen van de WAO-franchise. 
Ook wordt door deze leden nog eens gewezen op de onbevredigende 
situatie met betrekking tot de verplichte ziekenfondsverzekering van 
uitkeringsgerechtigden die naast de uitkering een I0W of een aanvulling 
op de uitkering genieten. 

In de memorie van antwoord bij de Invoeringswet hebben wij uitgebreid 
geantwoord op soortgelijke vragen, zodat wij daarnaar menen te mogen 
verwijzen. 
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Verhoging toelatingsdrempel 

De leden van de V.V.D. fractie merken op niet goed te begrijpen 
waarom het kabinet niet voornemens is voorstellen te doen om de laagste 
arbeidsongeschiktheidsklasse in de WAO af te schaffen, terwijl dit 
voornemen er in het verleden wel is geweest. 

Het is inderdaad juist dat in het verleden wel van een dergelijk voornemen 
sprake is geweest. Met name in het voorontwerp-WAGW werd destijds 
voorgesteld de laagste arbeidsongeschiktheidsklasse in de WAO af te 
schaffen. Met betrekking tot de motieven die tot dit voornemen hebben 
geleid en voor de reden waarom het kabinet uiteindeijk heeft besloten om 
in het kader van de WAGW terzake geen voorstel te doen, moge ik deze 
leden verwijzen naar paragraaf 3.7.4 van de memorie van toelichting op 
de WAGW. Ik ben het met de leden van de V.V.D. fractie eens dat het 
afschaffen van de laagste arbeidsongeschiktheidsklasse in de WAO op 
zich tot vereenvoudiging van regelgeving zou leiden, daar de AAW deze 
klasse niet kent. Destijds heeft dit geen rol gespeeld in de motivering om 
de laagste arbeidsongeschiktheidsklasse in de WAO af te schaffen. 

Wat betreft de barema-lijsten, zoals die in België en Duitsland worden 
gehanteerd, waarnaar deze leden vragen kan ik meedelen dat deze 
lijsten nu nog niet beschikbaar zijn. 

Deze leden vragen nog naar het budgettaire gevolg van het afschaffen 
van de laagste arbeidsongeschiktheidsklasse in de WAO. 

Momenteel bevindt zich ongeveer 3% van het totaal aantal WAO-uitke-
ringsgerechtigden in de arbeidsongeschiktheidsklasse van 15-25%. Na 
doorvoering van de stelselherzieningsvoornemens zal dit percentage 
toenemen. In de door het kabinet gehanteerde ramingen is uitgegaan van 
een verdrievoudiging van ongeveer 16000 tot 48000 arbeidsongeschikten 
in deze klasse. 

Het afschaffen van de laagste arbeidsongeschiktheidsklasse zou in 
hoofdzaak leiden tot een verschuiving van uitkeringslasten tussen de 
WAO en de werkloosheidsregelingen. In de structurele situatie, dat wil 
zeggen nadat de overgangsregelingen met betrekkng tot de verdiscontering 
volledig zijn uitgewerkt, zouden de lasten van de WAO met ongeveer 255 
miljoen gulden afnemen. De uitkeringslasten van de werkloosheidswet, 
inclusief de vervolguitkering, zouden daarentegen een toename laten zien 
van ca. 50 miljoen. Voorts zou het overheidsbudget met ongeveer 85 
miljoen gulden extra worden belast in verband met hogere (aanvullende) 
uitkeringen vanuit de IOW respectievelijk de Rww. Aldus zou per saldo 
sprake zijn van een vermindering van lasten voor de gehele sociale 
zekerheid van rond 120 miljoen in hoofdzaak als gevolg van de in 
beschouwing te nemen middelentoets in verband met ander (partner) 
inkomen (TW, IOW) en vermogen (Rww). 

Uitwerking wijzigingsvoorstellen op het burgerlijk recht 

De leden van de P.v.d.A-fractie zeggen niet geheel overtuigd te zijn 
door het antwoord op de door deze leden in het voorlopig verslag over dit 
onderwerp gestelde vragen. 

Deze leden herhalen hun vraag welke mogelijkheden de werknemer 
heeft tot verhaal van de schade waar, als gevolg van het onderhavige 
wetsvoorstel, de feitelijke loonschade in voorkomende gevallen niet meer 
door de AAW/WAO wordt gedekt. Zij vragen voorts of het beroep op 
artikel 1401 BW niet aanzienlijk zou kunnen toenemen. Naar aanleiding 
hiervan zij medegedeeld dat, zoals in de memorie van antwoord reeds is 
aangegeven, de werknemer die inkomensschade lijdt de mogelijkheid 
heeft veroorzaker aan te spreken conform de regels van het BW. 

Hierbij dient te worden bedacht dat schadevergoeding terzake van 
inkomensschade in civiele zin meer kan omvatten dan de «schadevergoe-
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ding» die in het kader van de WAO plaatsvindt. De maximale «schadever-
goeding» in de WAO is immers beperkt tot 70% van het dagloon. Voorts 
kan in het burgerlijk recht bij de schadevaststelling onder meer rekening 
worden gehouden met toekomstverwachtingen, terwijl dit in de WAO in 
de regel niet het geval is. 

Als gevolg van het huidige wetsvoorstel zal wel de aanspraak op grond 
van artikel 89 WAO waarmee de rechter bij de vaststelling van de 
schadevergoeding naar burgerlijk recht rekening houdt, lager kunnen zijn. 
Naar mijn mening kan echter niet worden gesteld dat het beroep op 
artikel 1401 BW door het laten vervallen van de verdisconteringsbepalingen 
zal toenemen. 

Anticumulatie 

De leden van de P.v.d.A. fractie wensen nader te worden geïnformeerd 
over de reden waarom bij een WAO-gerechtigde met een vroeger 
inkomen boven het maximumdagloon wel wordt geanticumuleerd uitgaan^ 
de van het maatman-inkomen en bij een zelfstandige met AAW-uitkering 
de AAW-grondslag als uitgangspunt voor anticumulatie wordt gehanteerd. 

Het gaat hierbij om de thans in de WAO en AAW bestaande verschillende 
regeling van de anticumulatie. 

Het is naar mijn mening niet wenselijk in deze nota naar aanleiding van 
het eindverslag in te gaan op de vraag waarom in de AAW inkomsten uit 
niet passende arbeid op een andere wijze worden geanticumuleerd dan in 
de WAO. Deze problematiek valt buiten het kader van de stelselherziening. 
Daarmee is echter niet gezegd dat deze kwestie geen aandacht heeft. Na 
afronding van het onderhavige wetsvoorstel zal worden bezien in hoeverre 
de bepalingen ten aanzien van anticumulatie in de arbeidsongeschiktheids-
regelingen aanpassing behoeven. 

Het lid van de R.P.F.-fractie vraag in hoeverre het thans in de uitvoe-
ringspraktijk voorkomt dat ten behoeve van de reïntegratie van een 
arbeidsongeschikte de arbeidsongeschiktheidsuitkering nog enige tijd 
wordt doorbetaald. Naar aanleiding hiervan zij medegedeeld dat met 
betrekking tot de toepassing van de artikelen 33 AAW en 44 WAO, waar 
dit lid naar ik aanneem op doelt, slechts gegevens beschikbaar zijn over 
het aantal adviezen, dat de GMD inzake de toepassing van deze artikelen 
heeft uitgebracht. In 1984 heeft de GMD 36 923 van dergelijke adviezen 
uitgebracht (bron: Jaarverslag GMD 1984). 

Onder verwijzing naar de passage over dit onderwerp op pagina 31 van 
de memorie van antwoord kan nog worden medegedeeld dat de SVr in 
1984 in 21 gevallen goedkeuring heeft verleend om de toepassingstermijn 
van 18 maanden te verlengen. In één geval heeft de SVr de gevraagde 
goedkeuring onthouden (bron: Jaarverslag SVr 1984). 

5. UITVOERINGSASPECTEN EN OVERGANGSBEPALINGEN 

5.1. Overgangsregeling 

Leeftijdsgrens herbeoordeling 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. spreken het vermoeden uit dat 
het feit dat bij jongeren eerder sprake zal zijn van een zich herstellend 
arbeidsvermogen, samenhangt met de oorzaak van het gebrek of ziekte. 
In dit verband verzoeken deze leden om een overzicht van oorzaken van 
instroom, uitgesplitst naar leeftijdscategorieën. 

De volgende tabel geeft een beeld van de belangrijkste oorzaken van 
instroom. 
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Tabel 4. Nieuwe toekenningen in de AAW/WAO naar diagnose en leeftijd op 1 januari van het boekjaar (in percentage van het aantal) 

Diagnose Totaal 
bestand 

1983 

Leeftijd 

15-34 3 5 - 5 4 55 -64 

Totaal 
bestand 

1984 

Leeftijd 

15-34 35-54 5 5 - 6 4 

Psyche 
Zenuwstelsel 
Hart en vaat 
Bewegingsstelsel 
Symptomen 
Overig 

24,6 35,2 22,4 17,6 25,9 36,0 23,9 18,4 
5,0 6,6 4,5 4,1 5,1 7,0 4,5 4,0 

12,5 2,0 12,4 23,5 11,9 1,7 11,8 24,6 
30,0 24,4 33,9 28,8 30,3 24,1 34,4 28,6 

5,4 5,7 5,4 4,9 4,9 5,9 5,1 3,1 
22,5 26,1 21,4 21,1 21,9 25,3 20,5 21,3 

Bron: GMD-jaarverslagen 1983-1984. 

Uit deze tabel blijkt, dat bij arbeidsongeschikten jonger dan 35 jaar 
relatief meer psychische klachten voorkomen in vergelijking met oudere 
categorieën. Bij deze laatste groepen spelen hart- en vaatziekten en 
klachten ten aanzien van het bewegingsstelsel een grotere rol dan bij de 
jongere arbeidsongeschikten. Bij oudere arbeidsongeschikten staan 
vooral lichamelijke beperkingen een terugkeer naar de arbeidsmarkt in de 
weg, bij jongeren vooral psychische beperkingen. 

Vooral bij deze jongeren kan de gedachte ontstaan dat men «volledig is 
afgekeurd», hetgeen extra psychische druk kan geven, daar men ook voor 
de toekomst geen mogelijkheden meer verwacht om deel te nemen aan 
het arbeidsproces. Zeker voor deze groep biedt de herbeoordeling een 
juister beeld van hun resterende verdiencapaciteit. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vragen eveneens om een overzicht van 
de uitstroom uit de WAO. 

In de memorie van antwoord is in het kader van de administratieve 
termijninstellingsproblematiek reeds een overzicht gegeven van de 
uitstroom naar oorzaak over de jaren 1979 en 1980 (tabel 2.2). Deze 
tabel kan worden aangevuld met gegevens over 1981, 1982 en 1983. 
Deze weergave is terug te vinden in de volgende tabel: 

Tabel 5. Uitstroom uit de WAO naar oorzaak 

Jaar lotaal Herstel Terug- Bereiken Over- Overig 
of 
minder 
dan 
15% a.o. 

gang 
tot 
15-25% 
a.o. 

65-jarige 
leeftijd 

lijden 

1981 71 466 36,6% 4,0% 43,0% 13,5% 3,2% 
1982 69 066 35,9% 2,4% 44,1% 14,1% 3,4% 
1983 67 553 36,5% 2,5% 43,4% 15,3% 2,3% 

Bron: AAF-jaarverslagen. 

Hoogte en duur van de aanvullende uitkeringen 

De leden van de P.v.d.A. fractie geven te kennen reeds uitgebreid te 
zijn ingegaan op de hoogte en duur van de aanvullende uitkeringen bij het 
voorlopig verslag met betrekking tot de Invoeringswet. Deze leden 
herhalen hun mening dat voor de overgang naar de nWW de perioden, 
doorgebracht in de AAW/WAO als «arbeidsverleden» behoren te gelden. 

In hoofdstuk 3 van genoemde memorie is reeds aangekondigd dat 
terzake van de nWW een nota van wijziging zal worden ingediend, 
waardoor perioden, gedurende welke uitkering op grond van de WAO 
wordt ontvangen, in aanmerking worden genomen bij de arbeidsverledeneis 
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van de nWW. In de bij de nota naar aanleiding van het eindverslag op de 
nWW gevoegde tweede nota van wijziging is artikel 42, vierde lid 
aangepast. 

In verband met de positie vroeggehandicapten en zelfstandigen vragen 
de leden van de C.D.A.-fractie zich af hoe de regering de positie zelf ziet 
van zelfstandigen in de AAW, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en 
derhalve hun bedrijf dienen te beëindigen. Zijn deze ex-ondernemers dan 
wel aangewezen op de ABW, zo vragen deze leden. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. achten het onaanvaardbaar dat 
bijvoorbeeld vroeggehandicapten, wanneer bij een herbeoordeling 
restcapaciteit is geconstateerd, aanvullend een beroep zullen kunnen 
doen op de ABW. 

In antwoord hierop moge ik deze leden verwijzen naar de memorie van 
antwoord bij de Invoeringswet. In het artikelsgewijze gedeelte is bij artikel 
47 ingegaan op de positie van vroeggehandicapten en zelfstandigen in 
relatie tot de toelatingsvoorwaarden voor de aanvullende uitkeringen. 

Wat betreft de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie merk ik op dat 
van de zelfstandigen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden een 
aantal het bedrijf, ondanks de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zal 
voortzetten. De inkomensderving als gevolg van de gedeeltelijke arbeids-
ongeschiktheid wordt dan opgevangen door de gedeeltelijke AAW-uitke-
ring. 

De zelfstandige, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en als gevolg 
daarvan zijn bedrijf dient te beëindigen kan echter in aanmerking komen 
voor bedrijfsbeëindigingshulp, indien hij voldoet aan de voorwaarden 
zoals neergelegd in de Hoofdlijnen bedrijfsbeëindigingshulp 1986 (Stcrt. 
1985, 250). In dat geval zal betrokkene geen beroep op de ABW behoeven 
te doen. 

5.2. Uitvoeringsaspecten 

Herbeoordelingstermijn 

Het verheugt mij te constateren dat de leden van de V.V.D. fractie 
gerustgesteld zijn door hetgeen in de memorie van antwoord ten aanzien 
van de herbeoordelingstermijn is gesteld. Naar de mening van deze leden 
zijn de voorwaarden geschapen voor een zorgvuldige herbeoordeling, 
hetgeen zij vanuit het belang van de betrokkenen een absoluut vereiste 
achten. 

Wijze van beoordeling 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben met belangstelling en grote zorg 
kennis genomen van tabel 5.3 uit de memorie van antwoord. Uit deze 
tabel blijkt dat van de arbeidsongschikten onder de 35 jaar een hoog 
percentage arbeidsongeschikt is vanwege psychische redenen. Genoemde 
leden vragen zich af wat de ontwikkelingen hieromtrent de laatste tien 
jaar zijn geweest. 

Als gevolg van de invoering van de AAW in 1976 en de hierdoor 
veranderde statistische verwerking van gegevens van arbeidsongeschikten, 
is een volledige indeling naar diagnose en leeftijd in de jaren tot 1983 niet 
mogelijk. Van vele groepen arbeidsongeschikten is de diagnose in deze 
jaren onbekend. Vanaf 1983 presenteert de GMD in zijn jaarverslag een 
tabel uitgesplitst naar diagnose en leeftijd. Deze cijfers zijn, gevoegd bij 
de informatie uit het AAF-jaarverslag, vermeld in tabel 5.3 van de 
memorie van antwoord en gelden voor 1983 en 1 984. Een beeld voor 
eerdere jaren is niet weer te geven bij gebrek aan betrouwbare statistische 
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informatie. Overigens wordt verwezen naar de in tabel 4 van deze nota 
weergegeven diagnose van de nieuwe toekenningen in de AAW/WAO in 
1983 en 1984. 

Voorts vragen de leden van de CD.A-fractie zich af hoe de GMD deze 
categorie arbeidsongeschikten benadert. Deze leden achten het ont-
werpen van een aparte benadering respectievelijk instrument hierbij 
wenselijk, waarbij wellicht een en ander in samenwerking met het 
ministerie van WVC zou kunnen geschieden.. 

Naar aanleiding hiervan merk ik op dat de GMD geen aparte benadering 
kent van deze categorie arbeidsongeschikten in vergelijking met overige 
categorieën arbeidsongeschikten. 

De vraag of het ontwerpen van een aparte benadering respectievelijk 
instrument wenselijk zou zijn gaat naar mijn mening het kader van het 
onderhavige wetsvoorstel te buiten; overigens zal de GMD de wenselijk-
heid van een dergelijke aparte benadering het best kunnen beoordelen. 

De leden van de P.v.d. A-fractie vragen naar aanleiding van het artikel 
van Hermans, Sas en Schraven in Sociaal Maandblad Arbeid (1986, nr. 2) 
om een reactie met betrekking tot zowel de veronderstellingen met 
betrekking tot de werkloosheidscomponent en de financiële gevolgen 
daarvan voor de fondsen als de wijze van herbeoordeling als gevolg van 
het onderhavige wetsvoorstel. Voor de eerstgevraagde reactie verwijs ik 
deze leden naar de nota naar aanleiding van het eindverslag bij de nWW 
waar uitgebreid is ingegaan op de dezerzijds gehanteerde berekenings-
methodiek. 

Ten aanzien van de tweede vraag wil ik deze leden erop wijzen dat 
blijkens een voetnoot het genoemde artikel is afgesloten in september 
1985, waardoor de auteurs zich hebben moeten baseren op het concept-
wetsvoorstel zoals dat in april 1985 ter advisering is voorgelegd aan de 
SVr. In de memories van toelichting en antwoord bij het onderhavige 
wetsvoorstel, zoals dat op 17 oktober 1985 bij de Kamer is ingediend, is 
uitgebreid aandacht besteed aan de wijze waarop de arbeidsongeschikt-
heidsschatting naar mijn mening zal dienen plaats te vinden. Het moge 
de leden van de P.v.d.A.-fractie daaruit duidelijk zijn dat deze wijze zal 
verschillen van de huidige uitvoeringspraktijk, doch ook dat een strikt 
individuele beoordeling is gewaarborgd. Ik meen hier dan ook te kunnen 
volstaan met een verwijzing naar hoofdstuk 4 van beide memories. 

In tegenstelling tot wat de leden van de P.v.d.A.-fractie kennelijk 
menen betekent het feit dat van de lopende gevallen de categorie 
beneden de 35 jaar onder de nieuwe bepalingen gaat vallen, niet dat ten 
aanzien van deze groep een categorale herbeoordeling zal plaatsvinden. 
Een ieder uit deze categorie zal strikt individueel worden herbeoordeeld. 
Van een categorale benadering ter zake van de arbeidsongeschiktheids-
schatting in de zin als door deze leden genoemd, is derhalve geen sprake. 

Afstemming uitvoeringsorganen 

Naar aanleiding van de vraag van het lid van de fractie van de R.P.F, of 
het mij bekend is in hoeverre er op dit moment al procedure-afspraken 
ter zake van actieve ondersteuning van uitkeringsgerechtigden bestaan, 
zij medegedeeld dat het bestaan van dergelijke afspraken mij nog niet 
bekend is. 

6. FINANCIËLE EFFECTEN 

Door de leden van de fracties van de V.V.D. en de P.v.d.A. zijn nog 
enkele aanvullende vragen gesteld met betrekking tot de financiële 
effecten. 

De leden van de V.V.D. fractie vragen of het niet te overwegen valt om 
de duur van de AAW/WAO uitkering niet te bepalen tot aan maximaal het 
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65e levensjaar, doch tot aan het feitelijke pensioen. In verband hiermee 
informeren de leden naar het budgettaire voordeel. 

De problematiek die de leden van de fractie hier aan het woord 
aansnijden is er een met vele facetten. In geval van functioneel leeftijds-
ontslag vóór het bereiken van het 65e levensjaar heeft de pensioenuitke-
ring in het algemeen een aanvullend karakter wanneer sprake is van 
volledige arbeidsongeschiktheid. De financiering van deze pensioenen is 
gebaseerd op het kapitaaldekkingssysteem. Bij wijzigingen in de door de 
genoemde leden bedoelde zin zullen back-service problemen ontstaan 
voor de betrokken pensioenfondsen. Bij de bepaling van hun toekomstige 
verplichtingen houden zij immers rekening met de invalideringskansen 
van de deelnemers. 

Met betrekking tot de VUT-regelingen zijn andere problemen aan de 
orde. Als voornaamste probleem kan worden genoemd de omstandigheid 
dat VUT-regelingen geen toepassing vinden op niet-actieve werknemers. 
In de VVD-gedachte dreigen arbeidsongeschikten tussen de wal en het 
schip te geraken, tenzij van de kant van de wetgever de deelname van 
niet-actieve werknemers aan de bestaande VUT-regelingen zou worden 
afgedwongen. Hiermee zou de overheid zich mengen in door sociale 
partners opgezette en gefinancierde regelingen, hetgeen mij ongewenst 
voorkomt. 

Een ander aspect dat in dit verband de aandacht verdient is het 
vrijwillige karakter van de VUT. Moeten hieraan ook consequenties voor 
arbeidsongeschikte VUT-gerechtigden worden verbonden? 

Het komt mij voor dat een beantwoording van de vraag of een wijziging 
van de maximale duur van de WAO/AWW-uitkering overweging verdient, 
niet dan na zorgvuldige analyse mogelijk is. Ik acht het onderhavige 
wetsontwerp hiertoe niet het geëigende kader, waar het gaat om een 
voorstel van wet dat een wijziging van de verdisconteringsbepalingen 
beoogt aan te brengen. 

Met betrekking tot de budgettaire consequenties zal veel afhangen van 
de praktische uitwerking die aan de door de leden van de V.V.D.-fractie 
geopperde gedachte wordt gegeven. Dat de lastenontwikkeling van de 
WAO/AAW hierdoor positief zou worden beïnvloed staat buiten kijf. Dit 
zou echter grotendeels neerslaan in een premieverhoging van particuliere 
en (semi-)collectieve regelingen zoals VUT en FLO. Een bijzonder probleem 
wordt, zoals eerder gesteld, gevormd door het gat dat gaat ontstaan in de 
middels kapitaaldekking gefinancierde fondsen. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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BIJLAGEN - Brief FBV aan de bedrijfsverenigingen, 25 mei 1983; de invloed van 
de verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid op de schatting 
van de arbeidsongeschiktheid. 

- Brief Staatssecretaris van Sociale Zaken aan de SVr, 28 mei 1976; 
adviezen verband houdende met a.m.v.b. artikel 5, lid 3, AAW. 

- Brief Staatssecretaris van Sociale Zaken aan de SVr, 26 maart 1979; 
toepassing artikelen 12, derde lid van de AAW en 21 , derde lid, van de 
WAO. 

- Brief Staatssecretaris van Sociale Zaken aan de SVr, 16 oktober 
1980; toepassing artikelen 12, lid 2, onder a, AAW en 21 , lid 2, onder a, 
WAO. 

- Brief Staatssecretaris van Sociale Zaken aan de SVr, 30 januari 
1981; wet arbeid gehandicapte werknemers. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 256, nr. 9 2 8 



FEDERATIE VAN BEDRIJFSVERENIGINGEN 

Aan de bedrijfsverenigingen 

Amsterdam, 25 mei 1973 

Mijne heren, 

Het criterium, dat dient te worden gehanteerd bij de beantwoording 
van de vraag of en zo ja, in welke mate arbeidsongeschiktheid aanwezig 
is, is neergelegd in artikel 18 van de WAO. Artikel 21 lid 2 aanhef en sub 
a van deze wet gebiedt - wellicht ten overvloede - uitdrukkelijk dat bij de 
vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid zoveel doenlijk 
rekening moet worden gehouden met de door deze arbeidsongeschiktheid 
veroorzaakte verminderde gelegenheid arbeid te verkrijgen. 

Beide bepalingen te zamen beschouwende mag men stellen dat de 
WAO populair gesproken de mate van arbeidsongeschiktheid relateert 
aan de mate, waarin door ziekte of gebreken het vermogen om met de in 
artikel 18 bedoelde arbeid een inkomen te verwerven («te verdienen») 
verloren is gegaan. Bij de schatting zal men op grond van medische en 
arbeidskundige bevindingen komen tot bepaalde functies, die de minder-
valide nog kan vervullen en die in aanmerking zouden kunnen worden 
genomen bij het bepalen van de mate, waarin hij met arbeid nog kan 
verdienen. Het komt echter voor dat de realiteit zodanig is dat een 
minder-valide - als er voor dergelijke functies vacatures zijn - daarvoor 
toch niet wordt aangenomen, ondanks het feit dat medicus en arbeids-
deskundige vinden dat hij deze functies wel kan vervullen. Zijn kans om 
aan de slag te komen wordt nadelig beïnvloed door het feit dat hij 
minder-valide is. Deze realiteit, namelijk dat de gelegenheid arbeid te 
verkrijgen door de arbeidsongeschiktheid wordt verminderd, dient op 
grond van de wet bij de schatting van de arbeidsongeschiktheid mede in 
aanmerking te worden genomen. 

Over de vraag op welke wijze in de praktijk uitvoering kan worden 
gegeven aan de in artikel 21 lid 2 sub a van de WAO neergelegde 
opdracht heeft diepgaand beraad plaatsgevonden in de besturen van de 
Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) en van de Federatie. Voorts 
hebben delegaties uit deze besturen met elkaar van gedachten gewisseld. 
In een lager stadium vond ook overleg plaats tussen delegaties van GMD 
en Federatie met de commissie «toezicht op de uitvoeringsorganen» van 
de Sociale Verzekeringsraad (SVR). 

Bij deze discussie stond centraal het in het onderhavige artikel vervatte 
causaliteitsvraagstuk: wanneer is de verminderde gelegenheid arbeid te 
verkrijgen het gevolg van de handicap en wanneer van andere oorzaken? 
Men kan daarbij uitgaan van twee «vertrekpunten». Deze «vertrekpunten» 
laten zich globaal als volgt omschrijven: 

- als een in zekere mate arbeidsongeschikte werkloos is, moet deze 
werkloosheid steeds worden beschouwd als «door de arbeidsongeschikt-
heid verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid», waarmede 
bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid rekening moet 
worden gehouden, tenzij blijkt dat de werkloosheid andere oorzaken 
heeft; 

- als een in zekere mate arbeidsongeschikte werkloos is, wordt deze 
werkloosheid niet zonder meer beschouwd als «door de arbeidsongeschikt -
heid verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid»; er wordt bij 
de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid geen rekening mede 
gehouden, tenzij blijkt dat het werkloos zijn van betrokkene zijn oorzaak 
vindt in het feit dat hij een arbeidsongeschikte is. 

Over deze principiële kant van de zaak kan men verschillend denken. 
Aanbeveling verdient een pragmatische benadering, waarbij het streven 
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naar een optimale begeleiding van belanghebbenden voorop zal moeten 
staan. In het hiervoor bedoelde overleg met de SVR-commissie «toezicht 
op de uitvoeringsorganen» hebben GMD en Federatie zich dan ook bereid 
verklaard om - wat er ook zij van de uiteenlopende principiële benade-
ringswijzen - in de praktijk uit te gaan van de leidende gedachte, welke 
werd ontwikkeld door een werkgroep uit eerdergenoemde SVR-commissie. 
Deze gedachte zou aldus kunnen worden vertaald dat men bij werkloosheid 
van de gehandicapte primair uitgaat van het vermoeden dat er in het 
algemeen een oorzakelijk verband is tussen de aanwezige werkloosheid 
en de handicap. Slechts in bepaalde gevallen - wanneer objectief 
aantoonbare feiten in tegengestelde richting wijzen - zal dit vermoeden 
moeten wijken. 

Overeenkomstig de met de SVR gemaakte afspraken hebben de GMD 
en de Federatie vervolgens een op de praktijk gerichte uitwerking van 
vorenomschreven benaderingswijze opgesteld. 

Inmiddels hebben de besturen van beide organen zich verenigd met de 
inhoud van een nota, waarin aan die uitwerking vorm is gegeven. 

Teneinde u zo volledig mogelijk te informeren, doen wij u bijgaand een 
exemplaar van bedoelde nota toekomen. 

De in de nota omschreven werkwijze brengt met zich mee dat de 
begeleiding in vele gevallen intensiever moet zijn dan voorheen. Het feit 
dat de voor deze begeleiding noodzakelijke mankracht vooralsnog niet in 
voldoende mate aanwezig zal zijn noopt tot een gefaseerde invoering van 
de nieuwe werkwijze. Ook over dit aspect bevat de nota enkele beschou-
wingen. 

Nu zowel het bestuur van de Federatie als het bestuur van de GMD zich 
verenigd hebben met de in bovenbedoelde nota weergegeven visie over 
de wijze, waarop artikel 18 jo. artikel 21 , lid 2 sub a van de WAO dient te 
worden toegepast, zal voortaan de GMD bij nieuw uit te brengen 
adviezen inzake schattingen overeenkomstig handelen. Een zekere 
aanlooptijd is echter nodig. Een aantal onderzoeken in verband met de 
schatting was reeds in een vergevorderd stadium toen de nieuwe 
richtlijnen bekend werden. 

Aangenomen kan worden dat omstreeks 1 juni 1973 de adviezen van 
de GMD gebaseerd zullen zijn op de in de nota omschreven wijze van 
toepassing van de onderhavige artikelen. 

Het bestuur vertrouwt dat ook de bedrijfsverenigingen zich - bij het 
nemen van beslissingen met betrekking tot de (mate van) arbeidsonge-
schiktheid - in voorkomende gevallen zoveel mogelijk zullen richten naar 
de in bijgaande nota omschreven benaderingswijze. 

Zoals reeds werd opgemerkt, vraagt de in de nota bedoelde benade-
ringswijze een zeer intensieve begeleiding van degenen, die nog over 
enige arbeidscapaciteit beschikken. Met de GMD is het bestuur van 
oordeel dat een zodanige begeleiding alleen verwezenlijkt kan worden 
indien deze Dienst de bevoegdheid krijgt tot arbeidsbemiddeling van 
personen, die de in de WAO bedoelde wachttijd doormaken dan wel in 
het genot zijn van een uitkering ingevolge die wet. Het bestuur heeft dan 
ook gemeend bij de Minister van Sociale Zaken adhesie te moeten 
betuigen met een verzoek van de GMD om een vergunning tot arbeidsbe-
middeling van bedoelde personen. 

Hoogachtend, 
Voor de Federatie van Bedrijfsverenigingen 
de secretaris 
H. J. vanderWerff 
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Bijlage 1a Toepassing van artikel 2 1 , 2e lid, sub a wao 

I. Inleiding 

Artikel 21 , 2a wao stelt dat bij het bepalen van de mate van arbeids-
ongeschiktheid, zoals dat volgens art. 18 wao dient te geschieden, 
rekening gehouden moet worden met de tengevolge van de handicap 
verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van werk. 

Eenstemmigheid bestaat over de gedachte dat een en ander betekent 
dat er een zekere mate van verband moet bestaan tussen de handicap en 
het voortduren van de werkloosheid, wil toepassing van art. 2 1 , 2a 
betekenen dat de uitkering geschiedt naar het hoogste percentage 
arbeidsongeschiktheid. 

De Centrale Raad van Beroep heeft deze bepaling aldus geïnterpreteerd 
dat geen voldoende verband aanwezig wordt geacht indien er voldoende 
arbeidsplaatsen zijn waarop de gehandicapte kan fungeren, terwijl hij 
voor die plaatsen op dezelfde wijze wordt aangenomen als niet-gehandi-
capte personen. 

Het in de praktijk vaststellen of aan de gestelde voorwaarden kan 
worden voldaan is geen eenvoudige zaak. 

De werkgroep uit de Sociale Verzekeringsraad heeft er de nadruk op 
gelegd dat het voor de hand ligt naar de hoogste klasse van arbeids-
ongeschiktheid uit te keren indien in concreto wordt geconstateerd dat 
geen arbeid wordt verricht, tenzij uiteraard de oorzaak van het niet 
verkrijgen van werk ligt bij de onwerkwilligheid van belanghebbende. 

In de bespreking met de Sociale Verzekeringsraad is er zowel van de 
zijde van de Federatie van Bedrijfsverenigingen als van de zijde van de 
Gemeenschappelijke Medische Dienst op gewezen dat het niet verrichten 
van arbeid weliswaar een aanwijzing kan zijn voor het bestaan van 
voldoende verband tussen niet-werken en de handicap, maar dat in de 
praktijk voor verschillende gevallen toch toetsing zal moeten plaatsvinden. 
Hierover bestond eenstemmigheid van opvatting. De nadere uitwerking 
gericht op de praktijk zou door de GMD en de Federatie nader aangeduid 
worden. 

Een en ander betekent dat er in beginsel van zou kunnen worden 
uitgegaan dat het verband tussen de handicap en het niet verkrijgen van 
werk in voldoende mate aanwezig is, tenzij er omstandigheden zijn die 
doen blijken dat dit verband niet in voldoende mate aanwezig is. 

Of evenbedoelde bijzondere omstandigheden blijken zal in het algemeen 
afhangen van de individuele benadering van het geval. Een intensieve 
begeleiding zal in het algemeen duidelijk maken, hoe het werkloos blijven 
wordt veroorzaakt, waarna eventueel herziening naar een lagere klasse 
van arbeidsongeschiktheid kan volgen. 

Echter, er zullen zich uiteraard ook categorieën van gevallen voordoen, 
waarin in het algemeen het uitgangspunt dat er voldoende verband is 
juist niet voor de hand ligt en waarbij omgekeerd slechts bijzondere 
omstandigheden aanleiding kunnen geven, dat verband aanwezig te 
achten. 

Ook in zulke gevallen zal een individuele benadering de juiste uitkomst 
geven. Het heeft echter zin deze categorieën apart te benoemen, omdat 
daar de adstructie van de bijzonderheden moet wijzen in de richting van 
het verlenen van de hoogste uitkering, terwijl bij de groep van de normale 
gevallen de hoogste uitkering wordt verleend, tenzij geadstrueerd wordt 
waarom in dit speciale geval daarvan geen sprake moet zijn. 

Er kunnen zich tenslotte ook categorieën van gevallen voordoen waarbij 
het verband tussen de handicap en het voortduren van de werkloosheid 
nog wel aanwezig is, doch waar het systeem van de wet zich verzet tegen 
het verlenen van de hoogste uitkering, dan wel de praktische mogelijkheden 
om de wet uit te voeren hun grenzen stellen. 
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De hiervoor bedoelde categorieën zijn hieronder nader uitgewerkt. 
Daarbij moet bedacht worden dat deze opsomming geen limitatieve 
betekenis heeft en wel in tweeërlei zin. Enerzijds staat voorop dat er een 
individuele benadering plaatsvindt die toeziet op mogelijke uitzonderingen 
op het algemene standpunt. Anderzijds kan in de toekomst uit praktijk-
voorbeelden duidelijk worden dat er meer categorieën van gevallen zijn, 
waarvoor het alemene uitgangspunt niet geldt. Een nauwkeurige begelei-
ding van deze materie moet na verloop van tijd tot uitkomst hebben dat 
hieromtrent meer duidelijkheid gaat ontstaan. 

I I . Categorieën van gevallen, waarin ervan wordt uitgegaan dat 
er geen voldoende verband is tussen de handicap en het niet 
verkrijgen van werk, tenzij van bijzondere omstandigheden blijkt 

1. Indien de ziekte, waarvoor belanghebbende is uitgevallen, volledig is 
genezen, kan er geen sprake meer zijn van verband tussen handicap en 
werkloosheid. Men mag aannemen dat zich in deze situaties, mits de 
genezing duidelijk vaststaat, uitzonderingen nauwelijks zullen voordoen. 

2. Indien het intreden van de arbeidsongeschiktheid plaatsvindt in een 
periode van langdurige werkloosheid, mag men ervan uitgaan dat het 
voortduren daarvan niet wordt veroorzaakt door de handicap, tenzij het 
tegendeel blijkt. 

Opmerking 
In de zojuist vermelde categorieën is sprake van duidelijke situaties, 

waarvoor een algemene regel kan gelden. Daarnaast zullen situaties 
optreden welke aspecten vertonen die in dezelfde richting wijzen. Zo'n 
aspect kan gelegen zijn in een arbeidsverleden waarin veelvuldig langdurige 
werkloosheid voorkomt, dan wel in het bestaan van een kleine handicap 
die de positie op de arbeidsmarkt slechts in geringe mate beïnvloedt. 

Deze en mogelijk andere aspecten zijn een signaal om - behoudens 
bijzondere omstandigheden - op voorhand aan te nemen, dat geen 
voldoende verband aanwezig is tussen de handicap en het verkrijgen van 
werk. 

I I I . Categorieën van gevallen, waarin het systeem der wet dan 
wel de praktische uitvoerbaarheid van de wet het algemene 
uitgangspunt moeten doorkruisen 

1. De werking van artikel 18, lid 2, wao zou uiteraard grotendeels 
illusoir worden, indien men ten aanzien van belanghebbenden die (weer) 
in dezelfde toestand verkeren als bij de aanvang van de verzekering, op 
grond van het algemene uitgangspunt naar de hoogste klasse van 
arbeidsongeschiktheid zou uitkeren. 

2. Een adequate uitvoering van de wet brengt met zich mee dat niet 
langer naar de hoogste klasse van arbeidsongeschiktheid wordt uitgekeerd, 
indien is gebleken dat de belanghebbende niet werkwillig is; alsdan dient 
hij een uitkering te ontvangen, die in overeenstemming is met zijn reële 
verdiencapaciteit, onafhankelijk van de vraag, of hij die realiseert. 

3. Een vergelijkbare situatie als sub 2 bedoeld doet zich voor, indien uit 
de omstandigheden blijkt dat belanghebbende niet meer is aangewezen 
op het realiseren van zijn verdiencapaciteit, bijvoorbeeld omdat hij zijn 
studie weer heeft opgevat. 

4. Nu een juiste begeleiding van de belanghebbende nodig is om de 
juiste toepassing te geven aan art. 21 , 2a in de hierboven ontwikkelde zin, 
moet aan die wijze van toepassing een einde komen indien de begeleiding 
onmogelijk wordt. Dit is met name het geval indien de belanghebbende 
zich in het buitenland vestigt. 

N.B. Het spreekt vanzelf dat in de sub 2, 3 en 4 bedoelde situatie 
slechts van schatting naar een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse 
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sprake kan zijn indien er een duidelijke restcapaciteit aanwezig is naar de 
maatstaven welke de Centrale Raad van Beroep tot nog toe aanlegt: zo 
zal een belanghebbende die niet tot arbeid in staat geacht wordt uiteraard 
zijn uitkering moeten behouden indien hij naar het buitenland vertrekt. 

Opmerking 
Ook in verband met de hier vermelde categorieën kan de opmerking 

geplaatst worden, dat zich in bepaalde gevallen aspecten kunnen voordoen, 
welke op dezelfde grond tot doorkruising van het algemene uitgangspunt 
kunnen leiden. Dit kan het geval zijn bij een belanghebbende die verzekerd 
is geworden op basis van een zeer marginale restcapaciteit, of op basis 
van werkzaamheden die slechts een gering aantal uren per week in 
beslag namen. In gevallen als deze zal de smalle basis, waarop de 
verzekering rustte, een reden zijn om ervan uit te gaan dat geen sprake is 
van voldoende verband tussen de handicap en het niet verkrijgen van 
werk. 

IV. Invoering van de nieuwe werkwijze 

Een juiste toepassing van de nieuwe werkwijze brengt met zich mee dat 
de begeleiding in vele gevallen intensiever moet zijn dan thans, hetgeen 
betekent een groter beroep op het corps arbeidsdeskundigen, waartoe 
uitbreiding van dit corps noodzakelijk is. Uiteraard heeft een en ander tijd 
nodig, zodat te dien opzichte een geleidelijke invoering onontkoombaar 
is. 

Dit kan niet anders betekenen dan dat de gevallen, voor welke het 
algemene uitgangspunt geldt, langer in de hoogste uitkering blijven lopen 
dan wellicht het geval zou zijn indien zij op de beoogde wijze zouden zijn 
begeleid. Het is namelijk wèl mogelijk om de begeleidingsactiviteiten in 
de tijd te faseren (door gebrek aan mankracht is het bovendien nodig), 
maar het is niet mogelijk de invoering van de nieuwe benaderingswijze, 
van de toepassing van art. 21, 2a gefaseerd in te voeren. 

Bij de gefaseerde invoering van de intensievere begeleiding dienen 
allereerst die categorieën de nodige begeleiding te krijgen bij wie de kans 
op reïntegratie het grootst is. In het algemeen zullen dat de groepen zijn 
met jeugdige leeftijd enerzijds en met een grotere restcapaciteit anderzijds. 

Opmerking verdient daarbij dan ook dat bij de huidige benaderingswijze 
van art. 21 , 2a begeleidingsactiviteiten plaatsvinden in allerlei gevallen 
waar zij a.h.w. een dwingend sluitstuk van de revalidatie zijn. In het kader 
daarvan mag erop vertrouwd worden dat, buiten evenbedoelde fasering 
om, die gevallen begeleid zullen worden waarbij dat voor de hand ligt en 
waarbij de kans op succes groot is. 

V. Voorlegging 

Wanneer zich in de praktijk de behoefte voordoet aan nadere nuancering 
in gevallen welke hierboven niet zijn aangeduid, zullen deze categorieën 
worden voorgelegd aan de Beoordelingscommissie uit het Bestuur van de 
GMD. Meent de Beoordelingscommissie dat uitbreiding aan de nuance-
ringen moet worden gegeven, dan wordt een en ander voorgelegd aan 
het Bestuur en na akkoordbevinding aan de Federatie van Bedrijfsvereni-
gingen met de vraag of men zich ook van die zijde met de uitbreiding kan 
verenigen. 
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BIJLAGE 2 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN 

Aan de Sociale Verzekeringsraad 

's-Gravenhage, 23 mei 1976 

Hierbij zeg ik u dank voor de belangrijke adviezen, welke u mij met 
bovenvermelde brieven deed toekomen. De inhoud daarvan geeft mij 
aanleiding het volgende op te merken. 

In het onderstaande is de indeling van de adviezen aangehouden. 

Advies d.d. 29.1.1976 

Onderdeel III (schattingsmethodiek A.A. W.) 

In onderdeel II van het advies is het arbeidsongeschiktheidscriterium 
van de W.A.O. als volgt samengevat «(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is 
degene die wegens ziekte of gebreken (gedeeltelijk) buiten staat is met in 
billijkheid op te dragen arbeid zich een inkomen te verzekeren, dat 
soortgelijke gezonde personen in een naburige of soortgelijke plaats 
gewoonlijk met arbeid verdienen». 

Artikel 5 van de A.A.W. gaat in principe uit van datzelfde criterium 
Met uw Raad ben ik van oordeel, dat voor loontrekkenden de thans in 

de W.A.O. gebezigde schattingsmethodiek voor die categorie tevens kan 
gelden in het kader van de A.A.W. 

A. Zelfstandigen 
Uit uw advies blijkt, dat het bijzonder moeilijk is dat criterium toe te 

passen ten aanzien van zelfstandigen. Het vaststellen van het arbeidsin-
komen van zelfstandigen en de inkomensvermindering als gevolg van 
ziekte of gebrek levert bij zelfstandigen een aantal specifieke problemen 
op. 

In verband daarmede is in het advies uitvoerig aandacht geschonken 
aan de mogelijkheid om bij het bepalen van de hoogte van de uitkering 
van die categorie AA.W-verzekerden meer het accent te leggen op de 
vaststelling van de verhoudingsgewijze achteruitgang van de verdienca-
paciteit, gepaard gaande met minder aandacht voor de feitelijke inko-
mensderving. 

Men zou zich volgens uw advies in feite kunnen beperken tot de 
toepassing van de - toch in alle gevallen onontbeerlijke - medisch-ar-
beidsdeskundige beoordeling. Uitgaande van een evenredigheid tussen 
de mate, waarin men geen arbeid meer kan verrichten en de achteruitgang 
in verdiencapaciteit zou men dan rechtstreeks tot vaststelling van het 
arbeidsongeschiktheidspercentage kunnen komen. 

Ik kan mij verenigen met de gedachte om in daartoe geëigende 
gevallen als praktische maatregel'via de vorenbedoelde methode de mate 
van arbeidsongeschiktheid te bepalen. De beoogde schattingsmethodiek 
blijft naar het mij voorkomt binnen het raam van het in artikel 5, eerste lid, 
van de A.A.W. neergelegde criterium. 

Voorts ga ik akkoord met uw voorstel om specifiek voor degenen, die 
nog in hun eigen bedrijf werkzaam zijn, respectievelijk die hun (zelfstandig) 
beroep nog uitoefenen, de vorenvermelde schattingsmethode te hanteren. 
Met de gedachte om daarbij als hulpmiddel gebruik te maken van de in 
uw advies omschreven professiogrammen stem ik eveneens in. 

In dit verband is van belang de noodzaak te onderstrepen om regelmatig 
via inkomensonderzoek te toetsen of de met gebruikmaking van het 
professiogram vastgestelde arbeidsongeschiktheid in een bepaald geval 
wel overeenstemt met de feitelijke toestand. Bij dat onderzoek ware ook 
na te gaan of betrokkene, nu hij wegens ziekte of gebrek bepaalde 
arbeidsverrichtingen niet meer kan doen, wellicht meer bekwaamheden 
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heeft verkregen in arbeidsverr icht ingen, welke hij nog wèl kan doen, zodat 
zijn mogel i jkheden tot het verwerven van een arbeidsinkomen meer in 
stand zijn gebleven dan uit de toetsing aan het professiogram is gebleken. 

Bij een aanmerkeli jk verschil tussen de inkomensvermindering welke 
volgens de mate van arbeidsongeschiktheid (bepaald via een professio-
gram) verwacht had mogen worden en de werkeli jke inkomensverminder ing 
zal er als regel reden zijn de uitkering in te trekken of te herzien, danwei 
toepassing te geven aan artikel 34 van de A.A.W. ( inkomsten uit arbeid 
met een kennelijk niet t i jdeli jk karakter, welke meer bedragen dan 
evenredig is aan de nog bestaande arbeidsgeschiktheid, terwi j l er geen 
gronden zijn de uitkering in te trekken of te herzien). 

Het zou immers niet stroken met de opzet van de A.A.W., indien 
degene, wiens mate van arbeidsongeschiktheid met behulp van een 
professiogram werd bepaald, f inancieel bevoordeeld of benadeeld zou 
worden t.o.v. degenen, wiens arbeidsongeschiktheid zonder dat hulpmiddel 
werd vastgesteld. 

Teneinde een goed beeld te kunnen verkrijgen over de werk ing van de 
professiogrammen verzoek ik u bijzondere aandacht te wi l lpn schenken 
aan de verslaglegging door de G.M.D. op dit punt. 

B. Vroeg-gehandicapten 
In de adviesaanvrage is het voornemen kenbaar gemaakt om de mate 

van arbeidsongeschiktheid van vroeg-gehandicapten in beginsel af te 
leiden van de mate, waarin zij ten gevolge van ziekte of gebreken buiten 
staat zijn om met arbeid een bruto- inkomen te verwerven, tenminste 
gelijk aan het bruto min imumloon. ' Daarbij is uw Raad gevraagd te bezien 
of het praktisch uitvoerbaar is in bepaalde gevallen rekening te houden 
met de door de vroeg-gehandicapte genoten opleiding, welke tot een 
grotere verdiencapaciteit heeft geleid. 

Ook in de Memor ie van Antwoord op het ontwerp-A.A.W. (gedrukte 
stukken zitt ing 1974 - 1975, nr. 7, blz. 1 5-16) is deze aangelegenheid 
aan de orde geweest. De betreffende passage is op blz. 8 van uw advies 
aangehaald. 

Het is gewenst eerst nog eens te bezien welke argumenten ertoe 
hebben geleid om op het punt van de maatman een aparte bepaling te 
creëren voor de categorie van vroeg-gehandicapten. 

Het ui tgangspunt van de A.A.W. is, dat vroeg-gehandicapten zoveel 
mogeli jk op gelijke wijze deelnemen aan de verzekering als andere 
verzekerden. Redenen van rechtsgeli jkheid en bill i jkheid vragen dan ook 
op zich toepassing van dezelfde regels t.a.v. vroeg-gehandicapten en 
anderen dan vroeg-gehandicapten. Het bestaande maatschappel i jke 
patroon laat zien, dat genoten opleiding doorgaans van betekenende in-
vloed is op de met arbeid te verkri jgen beloning. Het is evenwel voor 
personen, die nog niet aan het arbeidsproces hebben deelgenomen, niet 
mogeli jk rekening te houden met de precieze invloed van de opleiding. 
Dat zou voor vroeg-gehandicapten tot een scala van maatl ieden leiden 
zonder dat de zekerheid bestaat, dat dan wel de werkel i jkheid word t 
benaderd. Voor de uitvoering zou dat grote problemen opleveren. 

Mede ter voorkoming van grote problemen in het uitvoeringsvlak zal 
voor vroeg-gehandicapten in beginsel als maatman gekozen kunnen 
worden : de minimumloner. Ook de S.E.R. heeft daartoe geadviseerd in 
zijn advies van 26 mei 1972. Als aanvull ing op deze regel zou gezocht 
moeten worden naar een systeem, waarmede de maatschappel i jke 
werkel i jkheid zoveel mogeli jk word t benaderd zonder daarmede onover-
komeli jke uitvoeringstechnische problemen op te roepen. 

Deze benaderingswijze is anders dan in het advies van uw Raad het 
geval is. Voor het gros van de gevallen heeft deze benaderingswijze 
praktisch hetzelfde resultaat als bij de zienswijze van uw Raad. In de 

MrTdeze brief wordThier tevens onder gevallen namelijk, waarin er sprake is van volledige invaliditeit in de zin 
begrepen de bruto-minimumvakantiebijslag van artikel 5, eerste l id, van de A.A.W. De hoogte van het maatman- inkomen 
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speelt alsdan praktisch geen rol meer (Tot deze categorie behoren als 
regel de vroeg-gehandicapten, die in inrichtingen verblijven). 

Een verschil komt wel naar voren als het gaat om vroeg-gehandicapten 
met een restvaliditeit. 

Voor een vroeg-gehandicapte, die met zijn restvaliditeit nog aan het 
arbeidsproces deelneemt, is er naar mijn mening geen probleem op het 
punt van de juiste maatman. 

Aan de hand van de feitelijke werkzaamheden, welke betrokkene 
verricht kan de maatman worden bepaald. Het ligt voor de hand in die 
situatie als maatman te doen fungeren de niet-gehandicapte, die de 
arbeid gedurende de normale (volledige) werkweek of zonder beperkingen 
verricht. In het uitvoeringsvlak levert dit naar het mij voorkomt weinig 
problemen op. 

Voorbeeld: Een vroeg-gehandicapte kan als gevolg van z'n handicap 
slechts op halve dagen werken tegen een salaris van f 20.000,- per jaar. 
Het loon bij een volledige functie bedraagt f 40.000,- per jaar. Het is 
alleszins redelijk ervan uit te gaan dat deze vroeg-gehandicapte f 40.000,-
per jaar zou hebben verdiend als hij niet op jeugdige leeftijd een handicap 
had gekregen. 

Volgens het (normale) arbeidsongeschiktheidscriterium van de A.A.W. 
dient als maatman te fungeren degene, die gehele dagen werkzaam is. 
Het inkomen van de maatman is dus f 40.000,-. Betrokkene dient voor de 
A.A.W. ingedeeld te worden in de klasse 45% - 55%. 

Er is geen reden - zoals uw Raad voorstaat - om voor deze vroeg-
gehandicapte, in afwijking van het in artikel 5, eerste lid, van de A.A.W. 
neergelegde arbeidsongeschiktheidscriterium, het bruto-minimumloon 
als maatman-inkomen aan te wijzen. 

Zou daartoe worden overgegaan dan zou hij - aangezien zijn arbeidsin-
komen hoger is dan het bruto-minimumloon - in het geheel niet arbeids-
ongeschikt zijn in de zin van de A.A.W. Hij zou niet in aanmerking komen 
voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de A.A.W. 

Dit zou echter niet te rechtvaardigen zijn in vergelijking met een 
werknemer in dezelfde functie die eerst hele dagen werkte (salaris per 
jaar f 40.000,-) doch na intredende ziekte of gebrek vervolgens datzelfde 
werk nog slechts op Vi dagen kan verrichten tegen een salaris van 
f 20.000,- per jaar. Deze laatste werknemer wordt immers in het kader 
van de A.A.W. ook ingedeeld in de klasse 45% - 55%. 

Voorts zij in dit verband opgemerkt, dat het zich voordoet dat personen 
op jeugdige leeftijd een ziekte of gebrek hebben gekregen, doch desal-
niettemin in het vrije bedrijf een volledige betrekking vervullen. (Een op 
jeugdige leeftijd verkregen handicap behoeft niet altijd tot gevolg te 
hebben, dat men niet in staat is een opleiding te volgen en vervolgens een 
daarmede overeenkomend beroep uit te oefenen. Vervult betrokkene 
echter een volledige dienstbetrekking, welke kennelijk van een lager 
niveau is dan op grond van de genoten opleiding verwacht had kunnen 
worden, dan is er geen reden om een hoger maatman-inkomen in aanmer-
king te nemen dan het door betrokkene werkelijk verdiende arbeidsinko-
men. Evenmin als bij de W.A.O. kan in het kader van de A.A.W. worden 
geanticipeerd op de carrièrelijn.) Zij zijn niet als vroeg-gehandicapten in 
de zin van de A.A.W. aan te merken. Voor deze gevallen behoeven dan 
ook geen bijzondere maatregelen te worden getroffen op het punt van de 
maatman. 

Er blijft dus een relatief geringe categorie van vroeg-gehandicapten 
over, waarvoor aanwijzing van een hoger maatman-inkomen dan het 
bruto-minimumloon effect kan hebben. 

Dat betreft de vroeg-gehandicapten, die n/afin het vrije bedrijfs- en 
beroepsleven werkzaam zijn en gezien hun restvaliditeit daartoe wel in 
staat zijn. 

Is er in deze situatie een grote mate van waarschijnlijkheid dat de 
vroeggehandicapte - gelet op z'n opleiding - ware hij niet arbeidsonge-
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schikt geworden een aanmerkelijk hoger arbeidsinkomen had kunnen 
verdienen dan het bruto-minimumloon, dan is er in principe reden voor 
hem een hogere maatman in aanmerking te nemen dan de minimumloner. 
Met het oog op de diversiteit van de situaties, welke zich hier voor kunnen 
doen, stel ik mij voor op dit punt in de a.m.v.b. op grond van artikel 5, lid 
3, van de A.A.W. een bevoegdheid voor de bedrijfsverenigingen op te 
nemen om een hoger maatman-inkomen dan het bruto-minimumloon 
vast te stellen, indien er anders sprake zou zijn van een onredelijke 
uitkomst. 

Het vorenstaande samenvattende zijn er m.b.t. de maatman voor de 
categorie van vroeg-gehandicapten de volgende verschillen tussen 
hetgeen uw Raad voorstelt en hetgeen door mij wordt beoogd. 

Situatie SVR-advies Ontwe.p-a.m.v.b. 

Betrokkene kan wegens handicap 
slechts op S4 dagen werkzaam zijn. 
Loon f 20 000 

Restcapaciteit wordt benut met 
voor niveau-opleiding berekende 
arbeid 

Restcapaciteit wordt niet benut 
met arbeid 

Maatman-inkomen: bruto-
minimumloon. 
0% arbeidsongeschikt 

Een hardheidsclausule opnemen 
om in deze gevallen kennelijk 
onredelijke resultaten te 
voorkomen 

Maatman-inkomen: bruto-
minimumloon 

Maatman-inkomen: hetgeen bij hele dagen 
werken verdiend zou kunnen worden t.w. 
f 40 000. 
45—55% arbeidsongeschikt 

Er is geen hardheidsclausule nodig voor deze 
situatie. 
De maatman is zonder meer volgens de 
hoofdregel: degene, die hele dagen werkt 
in een zodanig beroep 

Indien er een grote mate van waarschijnlijk-
heid is dat betrokkene — gezien opleiding — 
aanmerkelijk meer had kunnen verdienen 
dan bruto-minimumloon ingeval er geen 
ziekte of gebrek zou zijn ingetreden, dan 
via een hardheidsclausule de mogelijkheid 
openen om een noger maatman-inkomen 
vast te stellen 

Uit het vorenstaande blijkt, dat op enkele punten in voor de vroeg-ge-
handicapten gunstige zin van uw advies zal worden afgeweken. 

C. Degenen, die geen inkomen uit arbeid plegen te verwerven 
Ik onderschrijf uw mening dat voor deze categorie - waartoe met name 

moeten worden gerekend renteniers en niet werkende vroeg-gepensio-
neerden - het bruto-minimumloon als maatman-inkomen dient te worden 
aangewezen. Teneinde te voorkomen, dat wellicht ook langdurig werklozen 
onder de omschrijving van deze categorie zouden vallen stel ik mij voor 
de categorie enigszins anders te omschrijven. Tot deze categorie behoort: 
degene, die vóór het intreden van de arbeidsongeschiktheid geen 
inkomen uit arbeid placht te verdienen, en voor de voorziening in het 
bestaan in hoofdzaak niet was aangewezen op een zodanig inkomen. 

D. Vroeg-gepensioneerden 
Het vermelde in uw advies met betrekking tot deze categorie geeft 

geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

£ Overigen 
Het gaat in dit onderdeel van het advies om degene, die arbeid verricht 

in een relatie welke in overwegende mate wordt beheerst door een 
familieverhouding, welke niet als dienstbetrekking is aan te merken. 

Als regel gaat het om kinderen, die in het bedrijf van hun ouders 
werken. Ten aanzien van deze kinderen ontbreken een aantal specifieke 
kenmerken welke een zelfstandig ondernemerschap kenmerken. 

Ik vraag mij af of voor deze categorie de professiogram-methodiek wel 
geschikt is ingeval er nog een restvaliditeit is, welke in het familiebedrijf 
wordt aangewend. Het ligt naar mijn mening alsdan meer voor de hand 
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om bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid een vergelijking 
te maken met personen, die dezelfde werkzaamheden in loondienst 
verrichten. 

Onderdeel IV (A. KI. v. B. -regelen) 

Met de in dit onderdeel neergelegde visie van uw Raad over de inhoud 
van de a.m.v.b. als bedoeld in het derde lid van artikel 5 van de A.A.W. 
kan ik mij verenigen. Dit echter met uitzondering van de passage over de 
vroeg-gehandicapten. Hieromtrent moge worden verwezen naar hetgeen 
hiervóór bij onderdeel III, onder B, is vermeld. 

Overigens zal ook de categorie van «degenen, die geen inkomen uit 
arbeid plegen te verwerven» enigszins anders worden omschreven in de 
a.m.v.b. Verwezen moge worden naar het vermelde daaromtrent bij 
onderdeel III, onder C. 

Ik stel mij voor op korte termijn een desbetreffende uitvoeringsmaatregel 
bij de ministerraad aanhangig te maken. 

Onderdeel V (A.M.v.B. ex. art. 18 W.A.O.) 

Uw mening dat er vooralsnog geen aanleiding is tot het treffen van een 
a.m.v.b. als hier bedoeld onderschrijf ik. Voor wat betreft de in de 
adviesaanvrage neergelegde suggestie om de thans gebruikelijke praktijk 
waarbij de werknemer zelf als maatman fungeert vast te leggen in de 
a.m.v.b. merkt uw Raad op, dat dit in een aantal gevallen kan leiden tot 
onbillijkheden. Uw Raad signaleert dan gevallen, «waarin geen sprake is 
van de normale gezags- en inkomensrelatie tussen werkgever en werkne-
mer, maar waarbij andere relaties de arbeidsverhouding beheersen, met 
name familierelaties». Deze argumentatie is niet zo overtuigend. Het is 
immers de vraag of er in de geschetste situatie wel sprake is van een 
dienstbetrekking ingevolge de W.A.O. 

Advies d.d. 10-3-1976 

Onderdelen I t/m III (uitgangspunten, uitwerking en toetsing uitgangs-
punten aan A.A. W-categorieën) 

Ik kan mij verenigen met de in deze onderdelen neergelegde visie van 
uw Raad inzake de toepassing van artikel 12, lid 2, sub a, van de A.A.W. 
Terecht wijst uw Raad in dit verband op de noodzaak van een intensieve 
begeleiding van de gehandicapten. 

Onderdeel IV (Beperking toepassing artikel 12, lid 2, sub a) 

In het derde lid van artikel 12 van de A.A.W. gaat het om de bevoegdheid 
van de bedrijfsvereniging om de toepassing van artikel 12, lid 2, sub a, 
van de A.A.W. te beperken tot een bepaalde termijn, welke te allen tijde 
kan worden herzien. 

Bij de totstandkoming van de A.A.W. is uitvoerig aandacht geschonken 
aan deze bepaling. Uit de parlementaire stukken zal u voldoende zijn 
gebleken dat ik grote betekenis hecht aan deze bepaling. 

Uw Raad is van oordeel dat in verband met de massaliteit van het 
aantal te verwachten stuwmeergevallen de hantering van deze bepaling 
zich vooralsnog noodgedwongen zal dienen te beperken tot individuele 
gevallen. 

Met begrip voor de vele problemen waarmede de uitvoeringsorganen 
worden geconfronteerd om dat stuwmeer te verwerken zou ik er toch bij 
uw Raad op willen aandringen om zo enigszins mogelijk reeds bij invoering 
van de A.A.W. naast een individueel gerichte toepassing tevens te komen 
tot een categorale toepassing van deze wetsbepaling. Mijn gedachten 
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gaan daarbij voorshands uit naar een integrale toepassing van die 
bepaling t.a.v. alle A.A W.-gerechtigden jonger dan 35 jaar met een 
uitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 45%. 

Ik nam er kennis van dat uw Raad nog nader advies zal uitbrengen ten 
aanzien van een eventueel achterwege laten van de toepassing van het 
tweede lid, sub a, van artikel 12, indien arbeid beschikbaar is uit hoofde 
van de Wet Sociale Werkvoorziening (artikel 12, lid 4, A.A.W.). 

In het ontwerp van wet tot aanpassing van het Wetboek van Koophandel 
en van een aantal wetten in verband met de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet alsmede nadere wijziging van enkele sociale verzekeringswetten 
(gedrukte stukken, zitting 1975-1976, nr. 13 847) is in artikel VII, onder 
D, voorgesteld, om aan artikel 21 van de W.A.O. een tweetal nieuwe 
leden toe te voegen met dezelfde inhoud als de leden 3 en 4 van artikel 
12 van de A.A.W. 

Ik ga ervan uit - gezien de gelijke geaardheid der bepalingen - dat aan 
de voorgestelde nieuwe bepalingen van de W.A.O. t.z.t. eenzelfde 
toepassing zal worden gegeven als in het kader van de A.A.W. het geval 
is t.a.v. de leden 3 en 4 van artikel 12 van de A.A.W. 

Tenslotte moge nog op het volgende aspect worden gewezen. 
Bij de parlementaire behandeling van de A.A.W. is ruime aandacht 

geschonken aan het arbeidsongeschiktheidscriterium. 
De Tweede Kamer heeft in dat kader ook een motie van mevrouw Van 

Leeuwen c.s. (gedrukte stukken, zitting 1974-1975, 13 231, nr. 33) 
aanvaard met betrekking tot een studie over het arbeidsongeschiktheids-
criterium van de W.A.O. 

Deze studie is inmiddels op het departement van Sociale Zaken 
aangevat. Aangezien de problematiek rondom de toepassing van artikel 
21 , lid 2, onder a, van de W.A.O. (rekening houden met de door de 
handicap verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van passende 
arbeid) ten nauwste verband houdt met het arbeidsongeschiktheidscrite-
rium wordt ook deze aangelegenheid bij de studie betrokken. 

Bij de studie zullen uiteraard ook de analoge bepalingen van de A.A.W. 
worden betrokken. 

Het ziet er echter niet naar uit dat de resultaten van de studie op korte 
termijn tegemoet zullen kunnen worden gezien. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
P. J. J. Mertens 
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BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN 

Aan de Sociale Verzekeringsraad 

's-Gravenhage, 26 maart 1979 

Bij schrijven van 20 november 1978, nr. 78/6938, hebt u mij toegezonden 
een door uw Raad uitgebracht rapport over de toepassing van de artikelen 
12, derde lid, van de A.A.W. en 21 , derde lid, van de W.A.O., volgens 
welke bepalingen de bedrijfsvereniging de bevoegdheid heeft om 
verdiscontering van werkloosheid in het arbeidsongeschiktheidspercenta-
ge te beperken tot een bepaalde termijn. 

Genoemd rapport was opgesteld door een onder auspiciën van uw Raad 
ingestelde overleggroep, waaraan vertegenwoordigers van de uitvoerings-
organen en medewerkers van dit departement deelnamen. Dit overleg 
werd nodig geacht naar aanleiding van de brief van mijn ambtsvoorganger 
van 28 mei 1976, waarin onder meer de toepassing van de bedoelde 
bepalingen ter sprake is gebracht. 

In deze brief van mijn ambtsvoorganger werd erop aangedrongen om 
zo enigszins mogelijk naast een individueel gerichte toepassing tevens te 
komen tot een categorale toepassing van deze wetsbepaling. Hierbij 
gingen de gedachten voorshands uit naar een integrale toepassing van 
die bepaling ten aanzien van alle A.A.W. gerechtigden jonger dan 35 jaar 
met een uitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder 
dan 45%. 

Bestudering van het rapport van uw Raad heeft ook mij de overtuiging 
gegeven, dat een categorale toepassing van de bedoelde wettelijke 
bepalingen tot juridische en administratieve moeilijkheden kan leiden. 

Met betrekking tot de discussie, die in de overleggroep en binnen uw 
Raad is gevoerd over de samenhang van de termijninstellingsbepalingen 
met de door de uitvoeringsorganen sedert 1973 gevolgde praktijk bij de 
verdiscontering van werkloosheid in het arbeidsongeschiktheidspercenta-
ge deel ik u mede, dat ik goede nota heb genomen van de op dit punt 
naar voren gekomen verschillen in inzicht. 

Ik ben mij ervan bewust, dat de indertijd in de W.A.O.-praktijk ingevoerde 
extensieve interpretatie van artikel 2 1 , tweede lid, onder a (verdisconteren, 
tenzij) plaatsvond in een vrij krappe arbeidsmarktsituatie, waarin het niet 
herkrijgen van werk redelijkerwijze kon worden toegeschreven aan de 
handicap. 

Gelet op de omvang van de huidige werkloosheid, die niet alleen 
partieel gehandicapten maar ook valide werklozen treft, dient te worden 
voorkomen, dat er onaanvaardbare ongelijkheid in aanspraken ontstaat 
binnen categorieën werklozen. 

Om bedoelde en ongewenste effecten op dit punt tegen te gaan zal er 
dan ook zoveel mogelijk voor moeten worden gewaakt, dat de A.A.W. en 
de W.A.O. oneigenlijk worden gebruikt. Voor de betrokkene zal het, 
vooral om psychologische redenen, duidelijk moeten zijn, dat hij weliswaar 
een A.A.W./W.A.O. uitkering heeft gekregen, omdat hij een zekere 
beperking ondervindt bij het verrichten van werk, maar dat het als gevolg 
van de bij hem aanwezige restcapaciteit geenszins vaststaat, dat hij min 
of meer blijvend een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering zal 
ontvangen. De toepassing van de verdisconteringsbepalingen dient 
derhalve met zorgvuldigheid plaats te vinden, waarbij voor een ieder 
individueel telkens opnieuw moet worden bezien of er objectieve factoren 
aanwijsbaar zijn, op grond waarvan kan worden aangenomen, dat de 
werkloosheid voornamelijk nog een gevolg is van de situatie op de 
arbeidsmarkt. In een aantal gevallen zal b.v. de structurele werkgelegen-
heidssituatie ter plaatse mede kunnen bijdragen aan het verkrijgen van 
inzicht hierin. 

Ten aanzien van de toepassing van de betreffende derde leden zou ik 
het volgende willen opmerken. 
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Het belang van een intensieve begeleiding van betrekkeli jk jonge 
uitkeringsgerechtigden met een aanzienlijke restcapaciteit vereist, dat er 
ter zake str ingente voorschriften gelden. Uit dien hoofde is een termi jn-
stelling gewenst. 

Een termijnstel l ing heeft echter alleen dan zin, wanneer deze effect kan 
hebben. Gelet op de in het rapport gesignaleerde bezwaren lijkt het mij 
gewenst, dat van de in de wet bedoelde termi jn slechts dan gebruik word t 
gemaakt, wanneer het uitvoeringsorgaan, op grond van opgedane 
ervaringen, met een voldoende mate van zekerheid kan beoordelen, dat 
de betrokkene vóór het verstri jken daarvan werk heeft dan wel de 
overtuiging heeft verkregen, dat het niet verkri jgen van werk niet zijn 
oorzaak vindt in de handicap, doch in hoofdzaak in de structurele werkge-
legenheidssituatie in de betreffende regie. Dus geen categorale maar een 
individuele benadering. 

Voorafgaande aan een wettel i jke op termijnstel l ing in de bovenbedoelde 
gevallen, zal de G.M.D. maar mijn mening als begeleider de taak hebben 
door het verr ichten van een zogenaamde dubbele schatt ing gedeeltel i jk 
arbeidsongeschikten ermee te confronteren dat zij medisch en loonkundig 
gezien over een aanmerkeli jke restcapaciteit beschikken. 

Er valt veel voor te zeggen om dan gel i jkt i jdig, in de daarvoor in 
aanmerking komende gevallen, in het administrat ieve vlak tot een zekere 
termijnstel l ing te komen. Tijdens de loop van deze administrat ieve termi jn 
kan de G.M.D. gegevens verzamelen, aan de hand waarvan hij kan 
beoordelen of het zinvol is de administrat ieve termi jn nog te verlengen. 
Bovendien kan op grond van de opgedane ervaringen wel l icht worden 
bezien, of er voldoende aanleiding is tot wettel i jke op termijnstel l ing. Ook 
kan uit de gegevens bli jken, dat direct to t afschaffing dient te worden 
overgegaan (b.v. als geen medewerking word t verleend). 

Voor wat betreft de groep, die mijn ambtsvoorganger op het oog had, 
t.w. de beneden 35-jar igen met een restcapaciteit van 55%, hecht ook ik 
eraan te benadrukken, dat deze groep uit een oogpunt van revalidatie bij 
uitstek belangrijk is. Mijn ambtsvoorganger heeft vooral de bedoeling 
gehad op dit aspect te wijzen. 

De in het overleg aangevoerde argumenten hebben bij mij het inzicht 
versterkt dat een termijnstel l ing, of dat nu een administrat ieve of wettel i jke 
termijn betreft, een individuele benadering behoeft. Dit betekent, dat het 
mijns inziens niet de meest aangewezen weg is om met toepassing van 
artikel 2 1 , lid 3, W.A.O. (en artikel 12, lid 3, A.A.W.) een categorale 
benadering te bevorderen van beneden 35- jar igen met een restcapaciteit 
van meer dan 55%. Wel zullen de uitvoeringsorganen wegens de leeftijd 
en de restcapaciteit bij de administratieve op termijnstel l ing in het 
bijzonder aan deze groep aandacht kunnen schenken, waarbi j uiteraard 
niet str ingent aan de leeftijdsgrens en het resterende percentage arbeids-
ongeschiktheid behoeft te worden vastgehouden. Deze geven slechts een 
indicatie. In fei te heeft iedere gedeelteli jk arbeidsongeschikte recht op 
intensieve begeleiding. Vooralsnog komt het mij voor, dat wanneer de 
termijnstel l ing wordt toegepast, zoals bovenvermeld, daarmee een 
belangrijke bi jdrage wordt geleverd om oneigenli jk gebruik van A A W . en 
W A O . op het terrein van verdiscontering van werkloosheid te bestri jden 
en om mogeli jk niet te rechtvaardigen ongeli jkheid tussen gedeelteli jk 
gehandicapten en andere werklozen tegen te gaan. 

Ik ben er mij terdege van bewust, dat een evenwicht ige toepassing van 
de verdisconterings- en termijnstel l ingsbepal ingen voor de G.M.D. en de 
bedri j fsverenigingen een grote verantwoordel i jkheid met zich brengt. 
Vanuit het parlement is al meermalen de toepassing van de verdisconte-
ringsbepalingen ter sprake gebracht. Van de kant van de regering is er 
dan ook veel aan gelegen, dat deze bepalingen zo goed mogeli jk funct io-
neren. Daarom zal ik het op prijs stel len, indien u wi l t bevorderen, dat de 
uitvoeringsorganen, te mijner informatie, periodiek gegevens aan uw 
Raad verstrekken over de effecten, die de procedure, zoals die in het 
vorenstaande is uiteengezet, in concrete gevallen heeft gehad. 
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Tenslotte wil ik mij van harte aansluiten bij de in het rapport geopperde 
wens van een stringentere toepassing van artikel 30 van de Ziektewet 
(verrichten van gedeeltelijke of andere passende arbeid bij eigen of 
andere werkgever) en de in artikel 71a van de W.A.0. en artikel 65 van de 
A.A.W. bedoelde spontane melding. Naar mijn mening zou deze stringen-
tere toepassing zich ook dienen uit te strekken tot de toepassing van 
artikel 44 van de W.A.0. en de overeenkomstige bepaling in de A.A.W. Ik 
zal het op prijs stellen, indien daarbij ter zake door uw Raad de nodige 
initiatieven worden ontwikkeld. Overigens verdient hierbij vermelding, dat 
over deze aangelegenheid binnenkort ook een gedachtenwisseling zal 
plaatsvinden met de vaste Commissie voor Sociale Zaken uit de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. Ik stel mij voor om, wanneer deze gedach-
tenwisseling of andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, nog 
nader op deze kwestie terug te komen. 

Verder deel ik u nog mee, dat ik voornemens ben mij binnenkort tot uw 
Raad te wenden met betrekking tot het weer effectief maken van de 
zogenaamde 13-weeksmeldingen in de W.A.0. en de A.A.W. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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BIJLAGE 4 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN 

Aan de Sociale Verzekeringsraad 

's-Gravenhage, 16 oktober 1980 

De huidige interpretatie van de artikelen 12, lid 2, onder a, van de 
A.A.W. en 2 1 , lid 2, onder a, van de W A O . , waarbij er van wordt 
uitgegaan, dat de bij gedeeltelijk arbeidsongeschikten bestaande werk-
loosheid een gevolg is van hun handicap, tenzij het tegendeel blijkt, heeft 
gestalte gekregen in een periode, waarin sprake was van een ruime 
werkgelegenheid. Zolang deze situatie geen wijziging onderging, leek de 
gevolgde interpretatie alleszins redelijk en bestond er geen aanleiding tot 
wijziging daarvan. 

Inmiddels is echter de situatie op de arbeidsmarkt drastisch gewijzigd 
en hebben we te maken gekregen met een grote werkloosheid. Onder die 
omstandigheden kan niet zonder meer gesteld worden, dat het werkloos 
zijn van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte door de handicap wordt 
veroorzaakt. Het ligt daarom voor de hand om de verdiscontering van 
werkloosheid uitsluitend nog te doen plaats vinden, indien het verband 
tussen de arbeidsongeschiktheid en de verminderde kans op het verkrijgen 
van werk aannemelijk is. 

Voor een dergelijke wijziging van de tot dusverre gevolgde interpretatie 
is des te meer reden wanneer in 1981 een onderling samenhangend 
pakket van maatregelen zal zijn ingevoerd, dat speciaal gericht is op een 
verbetering van de arbeidsmarkt-positie van gedeeltelijk arbeidsongeschik-
ten. 

In dat pakket neemt een herziening van de Wet plaatsing mindervalide 
arbeidskrachten een centrale plaats in. Daarbij wordt een verhoging van 
de z.g. quotumregeling beoogd tot 5%. Invoering hiervan voor minderge-
schikten zal in samenhang met enige andere, in bedoelde adviesaanvrage 
genoemde maatregelen, een belangrijke versterking van hun positie op de 
arbeidsmarkt betekenen. 

Mede door deze maatregel zal, naar mijn opvatting, het uitvoeringsorgaan 
in deze gevallen in de regel tot een verantwoorde beslissing hierover 
kunnen komen na een zekere periode van (administratieve) termijnstelling, 
waarin intensieve begeleiding heeft plaatsgevonden. 

Met deze toepassingswijze wordt tevens het - niet te rechtvaardigen -
verschil opgeheven tussen mindervalide werklozen, die in het algemeen 
hun werkloosheid verdisconteerd zien in het arbeidsongeschiktheidsper-
centage en de werklozen, die zijn aangewezen op de werkloosheidsrege-
lingen. In dit verband moge ook dienen hetgeen ik met betrekking tot 
deze kwestie heb gezegd in mijn brief aan uw Raad van 26 maart 1979. 
In dit kader acht ik van groot belang de op de G.M.D. kantoren Rotterdam 
en Tilburg gehouden experimenten met betrekking tot de termijnstelling 
als bedoeld in de artikelen 12, derde lid, van de A.A.W. en 21 , derde lid, 
van de W.A.O.. 

Wanneer deze experimenten worden beschouwd in relatie tot de in de 
u bekende adviesaanvrage aan de S.E.R. neergelegde opvatting, kan 
gesteld worden, dat de opvatting, dat verdiscontering van werkloosheid 
alleen mogelijk moet zijn, indien het aannemelijk is dat de verminderde 
kans tot het verkrijgen van werk verband houdt met de handicap, gezien 
kan worden als een consequente voortzetting van de met de experimenten 
ingeslagen weg. 

Immers, een intensieve en systematische begeleiding door de G.M.D. 
tijdens de gestelde termijn leidt ertoe, dat met meer zekerheid dan tot nu 
toe bij afloop van de termijn kan worden vastgesteld of er factoren 
aanwezig zijn, die het aannemelijk maken, dat de werkloosheid een 
gevolg is van de handicap. Ook de andere maatregelen met betrekking tot 
de re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten welke het kabinet 
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voor ogen staan, zoals de aangekondigde herziening van de Wet plaatsing 
mindervalide arbeidskrachten, zullen ertoe bijdragen, dat de bedrijfsvere-
niging in dezen een goed gefundeerd oordeel kan geven. 

Gezien het vorenstaande moge ik - er van uitgaande, dat de evaluatie 
van de experimenten positieve conclusies oplevert - uw Raad verzoeken 
te bevorderen dat aan de in Rotterdam en Tilburg gevolgde werkwijze op 
zo kort mogelijke termijn uitbreiding wordt gegeven, zodat mogelijk 
gelijktijdig met de invoering van de nieuwe Wet arbeid gehandicapten tot 
een landelijke toepassing kan worden gekomen. 

Daarbij zal, naar mijn opvatting, het uitgangspunt moeten zijn, dat na 
afloop van de gestelde termijn geen verdiscontering van werkloosheid 
meer plaatsvindt, tenzij het uitvoeringsorgaan factoren aanwezig acht, die 
het aannemelijk maken, dat de werkloosheid een gevolg is van de 
handicap. 

Voorts moge ik met verwijzing naar uw schrijven d.d. 18 juni 1979 
verzoeken, mij de resultaten van de door uw Raad genomen initiatieven 
met betrekking tot de in dat schrijven genoemde arbeidsinpassingsbe-
vorderende bepalingen in de Z.W., W.A.O. en A.A.W. mede te delen. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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BIJLAGE 5 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN 

Aan de Sociale Verzekeringsraad 

's-Gravenhage, 30 januari 1981 

Op 28 augustus 1980 heb ik aan de Sociaal-Economische Raad advies 
gevraagd over voorstellen van het kabinet om te komen tot een beperking 
van de groei van de uitgaven voor sociale zekerheid vanwege de moeilijke 
economische situatie. 

In het kader van het volumebeleid is in deze adviesaanvrage voorgesteld 
een onderling samenhangend pakket van maatregelen in te voeren, in het 
bijzonder gericht op een verbetering van de arbeidsmarktpositie van 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten. 

Om de Sociaal-Economische Raad de gelegenheid te bieden dit pakket 
van maatregelen in zijn totaliteit te kunnen beoordelen is, naar aanleiding 
van de daartoe strekkende passage in het advies van de Raad van 21 
november 1980, een ambtelijk concept-wetsontwerp arbeid gehandicapte 
werknemers aan de S.E.R. ter kennisneming toegezonden. Bijgaand doe 
ik u dit concept-wetsontwerp toekomen. Gaarne zal ik uw oordeel 
vernemen over de uitvoeringstechnische kant van de voorgenomen 
maatregelen. In de toelichting bij dit concept-wetsontwerp worden de 
onderscheiden maatregelen in onderlinge samenhang besproken. 

Met name vraag ik uw aandacht voor de onderdelen 3.8.2. en 3.8 3. 
betreffende de verbeterde toepassing van artikel 30 Ziektewet en de 
verdiscontering van de werkloosheid in het arbeidsongeschiktheidsper-
centage, welke maatregelen nog bij uw Raad in behandeling zijn. 

Wat betreft de verbetering van de toepassing van artikel 30 Ziektewet 
verzoek ik u, ten vervolge op eerdere correspondentie, op korte termijn te 
bezien op welke wijze de medewerking van de eigen werkgever bij de 
toepassing van dit artikel een meer verplichtend karakter kan krijgen. Ik 
zou het op prijs stellen indien u in dit verband tevens beziet op welke 
wijze een betere aansluiting met artikel 33 van de Algemene Arbeidson-
geschiktheidswet en artikel 44 van de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering kan worden gerealiseerd en op welke wijze de Gemeenschap-
pelijke Medische Dienst op systematische wijze bij de toepassing van 
artikel 30 Ziektewet kan worden betrokken. 

Ten aanzien van de verdiscontering van de werkloosheid, in het 
arbeidsongeschiktheidspercentage heb ik reeds bij brief van 16 oktober 
1980, nr. 54 754 te kennen gegeven, dat de uitvoeringsorganen er bij de 
toepassing van de verdisconteringsbepalingen toe dienen over te gaan de 
interpretatie «niet verdisconteren, tenzij het op grond van bepaalde feiten 
of omstandigheden aannemelijk is, dat de werkloosheid het gevolg is van 
de handicap» weer tot richtsnoer te nemen. 

Bij eerder genoemde brief verzocht ik u te bevorderen, dat de bij de 
experimenten in Tilburg en Rotterdam gevolgde gedragslijn algemeen 
toegepast wordt. 

Uit oogpunten van uniformiteit en rechtszekerheid lijkt mij voorshands 
wetswijziging de aangewezen weg om genoemde maatregelen te 
realiseren. 

Mocht u evenwel van oordeel zijn dat wetswijziging niet nodig is, dan 
verneem ik graag van u op welke andere wijze aan eerder genoemde 
maatregelen gestalte kan worden gegeven. 

Daar het in deze gaat om onderling samenhangende maatregelen, 
waarover naar verwachting de Sociaal-Economische Raad medio februari 
advies zal uitbrengen, zodat indiening van het wetsontwerp bij de Tweede 
Kamer zo spoedig mogelijk daarna kan geschieden, moge ik u verzoeken 
mij op korte termijn te adviseren. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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