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1. ALGEMEEN 

De leden van de P.v.d.A. fractie konden niet instemmen met de 
voorgestelde wijzigingen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
(AAW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidverzekering (WAO). Zij 
bleven van mening dat het een juist uitgangspunt is dat bij de bepaling 
van de mate van arbeidsongeschiktheid niet alleen wordt volstaan met 
een medische, arbeidstechnische, en loonkundige schatting maar dat ook 
rekening wordt gehouden met de, als gevolg van de handicap, verminderde 
mogelijkheid tot het verkrijgen van passende arbeid, zoals neergelegd in 
de thans vigerende wetten in artikel 21 , tweede lid onder a WAO en 
artikel 18, vijfde lid AAW. 

Deze leden meenden dat bij de beoordeling van mogelijke wijzigingen 
in de arbeidsongeschiktheidswetten de vraag centraal behoort te staan 
op welke wijze de voorgestelde veranderingen bijdragen tot de (her)inte-
gratie van de betrokkene in de arbeidswereld in het bijzonder en de 
verbetering van de mogelijkheden tot deelname aan de samenleving in 
het algemeen. Zij meenden dat de voorgestelde wijzigingen daartoe geen 
bijdrage leveren. Alvorens daarop nader in te gaan hechtten deze leden 
eraan nogmaals in te gaan op de meer algemene achtergronden van de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, te meer waar het kabinet in de 
algemene memorie van toelichting bij de nieuwe Werkloosheidswet zijn 
voornemen heeft uiteengezet om bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
over te willen gaan naar een soortgelijk uitkeringsregime als bij de 
werkloosheidswetten, namelijk een in duur beperkte loongerelateerde 
uitkering. Deze leden verwezen hierbij ook naar hun daar reeds gemaakte 
opmerkingen. 

Naar het oordeel van de leden van de P.v.d.A. fractie is het onjuist om 
bij de arbeidsongeschiktheid de causaliteitsgedachte los te laten. Het 
moge zo zijn dat de finale uitkomst van werkloosheid en arbeidsongeschikt-
heid gelijk is, namelijk het verlies van arbeidsinkomen, zij benadrukten 
echter nogmaals dat de oorzaak van het verlies van arbeidsinkomen 
zodanig verschillend is dat voor het herstel ook geheel andere maatregelen 
noodzakelijk zijn en alleen de aanwezigheid van arbeidsplaatsen geenszins 
voldoende zal blijken. 

Zelfs bij een integratie van alle loondervingsverzekeringen zou er, zo 
meenden deze leden, nog alle aanleiding toe zijn een apart regime daarbij 
te blijven onderkennen voor arbeidsongeschiktheid. Enerzijds omdat voor 
de toetreding tot de regeling arbeidsongeschiktheid als criterium moet 
worden gehanteerd om onderscheid te kunnen maken tussen degenen die 
vrijwillig niet aan het arbeidsproces deelnemen en zij die door «ziekte of 
gebreken» niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen en, anderzijds, 
omdat voor de «ontschadiging», het herstel en de reïntegratie van 
arbeidsongeschikte werknemers andere en meer maatregelen en aanpas-
singen noodzakelijk zijn dan voor werklozen. Deleden van de P.v.d.A. fractie 
pleitten wel voor een verdergaande integratie in die zin dat de uitkerings-
regimes van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid dichter bij elkaar 
worden gebracht, met name door het verlengen van de loongerelateerde 
uitkeringsduur bij werkloosheid. 

Op die wijze zou de problematiek van het al dan niet verdisconteren 
van gedeeltelijke werkloosheid in de arbeidsongeschiktheidsuitkering 
minder relevant zijn, daar zeker voor oudere werknemers het - grootste 
deel van het arbeidsongeschiktheidsbestand - de uitkering tot aan het 
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zou doorlopen. Edoch, ook dan 
vereist het arbeidsongeschikt zijn een eigen benadering, wat voor het 
onderbrengen in een daarop toegesneden sociale zekerheidswetgeving 
blijft pleiten. De leden van de P.v.d.A. fractie wensten nader onderbouwd 
te hebben waarom het kabinet, ondanks de constatering dat de opvattingen 
inzake een dichter bijeenbrengen van de arbeidsongeschiktheidsuitkering 
en de werkloosheidsuitkering door beperking van de loongerelateerde 
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uitkeringsduur ook bij de eerste te beperken geen gemeengoed zijn, die 
opvatting blijft uitdragen. Alleen de financiële onmogelijkheid van dit 
moment kan toch geen doorslaggevende reden zijn om niet ten principale 
van mening te kunnen zijn dat - zoals de FNV voorstelt - in alle gevallen 
van verlies van betaalde arbeid en arbeidsinkomen buiten de schuld van 
betrokkene de loongerelateerde uitkering zolang behoort te duren als de 
calamiteit zich voordoet? De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat, 
als er sprake zou moeten zijn van een verder terugdringen van de verdis-
contering van de werkloosheid in de arbeidsongeschiktheidsuitkering dit, 
noch onverlet hun overige opmerkingen, niet zou kunnen gebeuren tenzij 
de uitkeringen bij werkloosheid aanzienlijk verbeterd zouden worden. De 
leden van de P.v.d.A.-fractie wezen er op dat oo'; dan zij van mening 
zullen blijven dat de andere schade van de arbeidsongeschikte mens 
specifieke aandacht moet krijgen en met herstelmaatregelen moet 
worden omringd. 

Zij constateerden dat het hoofdargument voor het kabinet om de 
afschaffing van de mogelijkheid van de verdiscontering voor te stellen is 
gelegen in het feit dat onder de uitkeringsgerechtigden met een volledige 
arbeidsongeschiktheidsuitkering zich een groep personen bevindt die nog 
over een zekere «restcapaciteit» beschikken om arbeid te kunnen verrich-
ten. Deze leden ontkenden geenszins dat dit het geval kan zijn. Zij wezen 
erop dat destijds bij de behandeling van de AAW, bij de discussie over 
artikel 12, tweede lid in de Kamer door de toenmalige Staatssecretaris 
Mertens werd gesteld dat het om twee zaken gaat: «het eerste geval is 
dat van het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid aan de 
hand van de daarvoor geldende definitie. Het tweede punt is, of de 
resterende verdiencapaciteit ten nutte kan worden gemaakt». (Handelingen 
Tweede Kamer, 1974-1975, blz. 5912) De bedoeling van de wetgever 
was zeer uitdrukkelijk aldus om niet alleen de vraag of passende arbeid 
theoretisch mogelijk zou zijn, maar ook of de verzekerde de voor hem 
passend te achten arbeid feitelijk kan verkrijgen te betrekken bij de 
vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Blijkens de Memorie 
van Toelichting gaat het kabinet uit van een zeer groot percentage van 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten dat thans een volledige arbeidsonge-
schiktheidsuitkering krijgt. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen erop dat in de literatuur terzake 
in de afgelopen periode zeer verschillende prognoses daaromtrent 
worden gehanteerd, variërend van 20 tot 50 procent. Op grond van welke 
overwegingen en welke veronderstellingen komt het kabinet tot een 
percentage van 50 procent, zo vroegen deze leden. Welke criteria worden 
dan gehanteerd om het grijze veld tussen volledig arbeidsgeschikt en 
volledig arbeidsongeschikt af te bakenen? Zij wensten dat helder uiteen-
gezet te krijgen. De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden het vermoeden 
dat tussen verschillende categorieën arbeidsongeschikte werknemers 
grote verschillen zouden kunnen bestaan in de mate waarin hun een 
zekere restcapaciteit wordt toegedicht op oneigenlijke, wellicht zelfs 
discriminerende gronden. Zij vermoedden dat bij voorbeeld bij (getrouwde) 
vrouwen sprake zou kunnen zijn van verborgen werkloosheid omdat deze 
vrouwen nog zeer wel in staat zijn hun eigen huishouding te doen. Ook 
thans reeds, deze leden wezen hierop reeds eerder onder meer in 
schriftelijke vragen (2 jr. geleden), worden vrouwen eerder en in grotere 
mate afgeschat dan mannen. 

Ook bij buitenlandse werknemers doet het verschijnsel van relatief snelle 
afschatting zich voor. Welke argumenten kan het kabinet aanvoeren om 
aan te geven dat bij het voorstel om te komen tot afschaffing van de 
verdiscontering bepaalde categorieën zoals vrouwen, buitenlandse 
werknemers, niet extra worden getroffen? De leden van de P.v.d.A.-
fractie hadden de voorgestelde herziening van de WAO/AAW bekeken in 
het kader van de (re)integratie van arbeidsongeschikte werknemers in het 
arbeidsproces en in de samenleving. Zij hadden er reeds op gewezen dat 
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de voornemens van het kabinet bij de betrokken uitkeringsgerechtigden 
kan leiden tot een maatschappeli jk teruggetrokken en daarmee invaliderend 
gedrag uit angst voor een, op grond van het verrichten van maatschappeli jke 
activiteiten, mogeli jke afschatt ing. Met name in actieve WAO-groepen 
wordt deze angst regelmatig, en kennelijk niet altijd ten onrechte, naar 
voren gebracht. De leden van deze fractie waren van oordeel dat maat-
schappeli jke deelname uitermate relevant moet worden geacht. Zij 
vroegen een reactie op de hier geschetste angst. Maar tevens wensten zij 
nader geïnformeerd te worden over de houding van het kabinet ten 
aanzien van de bestaande ondersteuning (vanuit het Ministerie van 
Welzi jn Volksgezondheid en Cultuur op de WAO-groepen en WAO-pla t -
forms. Vanuit deze kringen komen berichten dat vanaf 1987 de subsidiëring 
van deze activiteiten zal komen te vervallen waarna deze ondersteuning 
door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mogeli jkerwijs 
zou worden overgenomen. Maar, aldus berichten uit deze kringen, 
ambteli jk overleg tussen de Ministeries van Welzijn Volksgezondheid en 
Cultuur en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierover zou thans niet 
kunnen plaatsvinden omdat, alvorens nadere besluiten zouden mogen 
worden genomen over het voortbestaan en eventueel uitbreiden van deze 
WAO-p la t fo rms eerst de stelselherziening moet zijn afgerond. De leden 
van de P.v.d.A. fractie wensten hierop een reactie. 

De leden van de C.D.A. fractie hadden met belangstell ing kennis 
genomen van het onderhavige wetsvoorstel . Dit wetsvoorstel laat zien 
hoezeer de stelselherziening van de sociale zekerheid één samenhangend 
geheel is. Deze leden onderschreven de noodzaak om te komen tot een 
algehele en structurele herziening van het stelsel van sociale zekerheid en 
verwezen naar de algemene benadering die de C D A . fractie heeft 
geformuleerd in het voorlopig verslag op het voorstel van wet voor een 
nieuwe Werkloosheidswet (nWW). 

Bij de beoordeling van dit wetsvoorstel hadden de leden van de C.D.A.-
fractie mede betrokken de memorie van antwoord op het voorlopig 
verslag van de nieuwe Werkloosheidswet (nWW) zoals deze de leden op 
20 januari j l . had bereikt. 

Zij waren niet geheel gerust over de complexiteit van de voorgestelde 
regelingen. Individuele gerecht igden kunnen in de praktijk met meer dan 
één uitkering te maken kri jgen, die bovendien door verschil lende uitvoe-
ringsinstanties worden uitgekeerd. Deze leden vreesden een onoverzich-
telijke situatie wanneer in een dergelijk geval één component zou veran-
deren. Zij vroegen zich af, of op termijn niet gestreefd dient te worden 
naar vereenvoudiging in de uitvoeringsorganisatie en/of integratie van het 
arbeidsvoorzieningeninstrumentarium en de totale uitvoeringsorganisatie 
van het sociale zekerheidsstelsel. Gaarne zouden deze leden een visie van 
het kabinet hierop ontvangen. 

De leden van de C.D.A. fractie hadden vragen over de situatie die 
ontstaat bij gedeelteli jke arbeidsongeschiktheid en gedeelteli jke werkloos-
heid, voor zover ten aanzien van het werkloosheidsdeel een beroep 
gedaan moet worden op een uitkering krachtens de A B W . («opeten» 
eigen huis). 

De hier aan het woord zijnde leden waren voorshands van mening dat 
bij het hanteren van de vermogenstoets, ingeval van gedeelteli jke arbeids-
ongeschiktheid, een eventuele vri jstell ingsregeling nadere overweging 
verdient. In de memorie van antwoord op het voorlopig verslag n W W 
(19 261) stelt het kabinet die vri jstell ingsregeling niet te overwegen op 
grond van het niet te rechtvaardigen verschil in uitkeringsposit ie van 
gedeelteli jke arbeidsongeschikten en werklozen. 

De leden van de C.DA. fractie waren nochtans van mening dat dit 
verschil op zich nog geen aanleiding behoeft te zijn om voor met name 
arbeidsongeschikten voor meer dan 50% een uitzondering te maken ten 
aanzien van de vermogenstoets. Hierbij zijn varianten denkbaar van 
gehele of gedeelteli jke vermogenstoetsvri jstel l ing vanaf een bepaalde 
leefti jd, danwei verdubbeling van de loopti jdjaren van de n W W . 
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Zij zouden gaarne de financiële gevolgen van deze alternatieven 
vernemen. De leden van de C D A . fractie wilden gaarne het standpunt 
van het kabinet vernemen over de relatie tussen het werkloosheidsdeel 
van betrokken WAO-gerechtigden en het ontwerp van Wet Onbeloonde 
Arbeid door Uitkeringsgerechtigden (W.O.A.U.). 

De leden behorende tot de V V D . fractie achtten de afschaffing van de 
verdiscontering van de werkloosheid in de WAO en de aanpassing van 
het arbeidsongeschiktheidscriterium belangrijke wijzigingen in de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering. Voor met name de gedeeltelijke arbeidson-
geschikten vonden zij het bovendien een ingrijpende wijziging. Van een 
echte stelselwijziging is naar hun oordeel echter geen sprake. Op dit 
moment kan met deze noodzakelijke reparatiewetgeving volstaan worden. 
Op wat langere termijn bepleitten zij het ineenschuiven van de Ziekteet, 
de AAW en de WAO. Eerst dan zal van een echte stelselwijziging en 
vereenvoudiging op het terrein van de arbeidsongeschikheidswetgeving 
sprake zijn. Te zijner tijd zullen ook de ambtenaren in principe onder de 
werkingssfeer van deze wet gebracht dienen te worden. De AAW zou dan 
beperkt kunnen worden tot niet loontrekkenden zoals de zelfstandigen en 
vroeggehandicapten. Door de inbouw voor loontrekkenden van de AAW 
in de WAO kan tevens het franchise-vraagstuk worden opgelost, hetgeen 
een niet onbelangrijk voordeel genoemd kan worden. Waarom is overigens 
niet op dit vraagstuk ingegaan in dit wetsvoorstel. Er is immers reeds 
eerder door het kabinet toegezegd dat dit in het kader van de stelselwijzi-
ging zou worden opgelost? 

De verzekering van de eerste helft van de ziektewetperiode zou 
overgelaten kunnen worden aan de sociale partners, vanwege de sterke 
verwevenheid met de arbeidsvoorwaarden en met de regelgeving in het 
Burgerlijk Wetboek. De inbouw van de tweede helft van de Ziektewet in 
de WAO is naar het oordeel van deze leden min of meer voor de hand 
liggend. Vanaf oktober 1985 worden immers bij de GMD alle ziektewet-
gevallen gemeld die langer dan 6 maanden duren en waarbij wordt 
aangenomen dat de betrokkene arbeidsongeschikt blijft. Hierdoor is de 
tweede helft van de ZW-periode feitelijk reeds in de sfeer van de uitvoering 
van de arbeidsongeschiktheidswetgeving gebracht. Voorts pleitten de 
leden van de V.V.D. fractie er voor om alle verstrekkingen (rolstoel e.d.) 
en voorzieningen (vervoersvoorzieningen e.d.) te regelen in één wet. Dit 
zou naar hun oordeel de eenvoud en overzichtelijkheid bepaald ten goede 
komen. Momenteel immers worden deze voorzieningen geregeld in een 
veelheid van wetten. Bovendien gelden deze niet voor 65-plussers. De 
leden van de V.V.D. fractie vonden dit beslist onjuist en meenden dat ook 
nu al de gehandicapte 65-plussers in aanmerking dienen te komen voor 
AAW voorzieningen. 

De leden van de V.V.D. fractie vonden dat er een actief beleid gevoerd 
dient te worden gericht op reïntegratie van arbeidsongeschikten in het 
arbeidsproces. Dit zal met name dienen te gebeuren door om-, her- en 
bijscholing opdat de betrokkenen weer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. 
Verreweg het merendeel van hen blijkt immers laag tot zeer laag geschoold 
te zijn. Zij vonden dat voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten de aanvullende 
nWW uitkering gedurende de om-, her-, en bijscholingsperiode dient door 
te lopen. Zij wezen hierbij op de vergelijking met de huidige administratieve 
termijnstelling. Voorts vroegen zij of het door de SVr bepleitte «opstapje» 
(op grond van artikel 58 AAW) bij herintreding geen overweging verdient. 
De door de regering gelegde relatie tussen de afschaffing van de verdis-
contering en het wetsvoorstel WAGW vonden zij nogal gezocht. De 
WAGW is ook los daarvan nodig. 

De leden van de fractie van D'66 konden zich niet vinden in het 
voorliggende wetsvoorstel, dat naar hun oordeel uitsluitend uit bezuini-
gingsoverwegingen is ingediend en geen rechtvaardigingsgrond in 
zichzelf bevat. Zij zouden op dit punt een andere mening zijn toegedaan 
indien de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers al gedurende enkele 
jaren, inclusief een quotumverplichting van 5%, zou hebben gewerkt en 
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effectief zou zijn gebleken. Wat dat betreft zijn er ten aanzien van de 
integratie van gehandicapten in het arbeidsproces, sinds 1982 toen de 
W A G W werd ingediend, kansen verloren gaan. Bij een goed werkende 
W A G W zou afschaffing van de verdiscontering van de werkloosheid in 
het arbeidsongeschiktheidspercentage niet aan de orde zijn geweest. 
Deze leden achtten het onbegrijpeli jk dat waar in de memorie van 
toel icht ing op de W A G W nog door het kabinet erkend wordt dat gehandi-
capten maatschappeli jk de zwakste positie op de arbeidsmarkt hebben, in 
de memorie van toel icht ing bij dit wetsvoorstel de positie van gehandi-
capten geheel vergeli jkbaar wordt geacht met die van langdurig werklozen. 
Kan het kabinet deze ommezwaai in denken en handelen nader verklaren? 

Natuurli jk is het waar dat het gebrek aan arbeidsplaatsen niet alleen 
één van de oorzaken van werkloosheid van niet gehandicapte werknemers 
is, maar ook van de verminderde kans op het vinden van werk door 
gedeeltel i jke arbeidsongeschikten, maar dat kan nooit leiden tot de 
conclusie dat daarom de kansen op werk voor gehandicapten en niet-
gehandicapten even groot, of liever gezegd even klein zijn. Bij een 
dergeli jke redenering, en die heeft het kabinet bij zijn ommezwaai in 
denken kennelijk gevolgd, moet dan toch worden aangetoond dat 
werkgevers géén verschil maken wanneer zij uit veel soll icitanten kunnen 
kiezen tussen niet-gehandicapten en wei-gehandicapten. Pas wanneer 
dat is aangetoond gaat de redenering op. De W A G W zou daartoe een 
hulpmiddel zijn geweest, indien ten minste de quotumverpl icht ing was 
gehandhaafd en niet was overgegaan tot een proef van 3 jaar op basis 
van vri jwi l l igheid. 

De leden van de fract ie van D'66 wilden ten overvloede nog opmerken 
dat zij ten principale geen bezwaar hebben tegen afschaffing van de 
verdisconter ingsbepal ingen, maar de voorwaarden waaraan daarbij 
voldaan moet zijn (geli jkwaardige arbeidsmarktkansen) zijn op dit 
moment niet gerealiseerd, zodat hun mening over dit wetsvoorstel 
negatief moet luiden. Daarbij komt dat in de memorie van toel icht ing 
geheel uit het oog verloren is dat het om mensen gaat. Een technocratische 
benadering van problemen op het gebied van de sociale zekerheidswet-
geving is wel iswaar geen vreemd verschijnsel de laatste jaren, maar de 
toon van deze memor ie van toel icht ing doet vermoeden dat het kabinet 
nooit contact heeft met gehandicapten zelf. 

Het gemak waarmee verondersteld wordt dat men gehandicapten die 
door dit wetsvoorstel met nog meer instanties en loketten te maken 
kri jgen, wel van het kastje naar de muur kan sturen is symptomatisch te 
noemen. Waar moeten betrokkenen iets over hun rechtszekerheid lezen, 
waarom worden beoordelingscriteria waarop tot afschaffing kan worden 
overgegaan niet in de wet zelf opgenomen, met bi jbehorende beroeps-
procedures? Hebben gedeeltel i jk arbeidsongeschikten recht op begeleiding 
en eventuele scholing of wordt dat aan elementen van wil lekeur overgela-
ten? Een algemeen bezwaar is voor deze leden ook het ontbreken van een 
beschouwing over ontwikkel ingen op het gebied van arbeidsduurverkort ing 
en deelt i jdwerk en de mogeli jkheden voor gehandicapten daarbij. 
Deelt i jdwerk kan toch met name voor gehandicapten een uitkomst 
bieden? Ook f lexibi l i teit in de produkt iemethoden, het werken in klein-
schalige eenheden en de toepassing van hoogwaardige technologie 
kunnen perspectieven bieden voor gehandicapten. Het is te gemakkelijk 
om bij al deze ontwikkel ingen te veronderstellen dat gehandicapten 
daarvan vanzelf zullen profi teren. 

De leden behorend tot de fractie van de S.G.P. hadden met belangstell ing 
kennisgenomen van het onderhavige voorstel van wet. Zij zouden voor 
het verdere wil len volstaan met het stellen van enkele nadere vragen en 
het plaatsen van enige opmerkingen. 

Het gaat in deze nadere wijziging om het oordeel van het kabinet dat 
personen die deels werkloos en deels arbeidsongeschikt zijn, voor wat 
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betreft het werkloosheidsdeel in dezelfde uitkeringspositie dienen te 
komen verkeren als de overige werklozen. De leden van de fractie van de 
S.G.P. konden daarvoor wel begrip opbrengen. De gelijke uitkeringspositie 
dient te worden bereikt door de bepalingen, die de verdiscontering van 
werkloosheid in de arbeidsongeschiktheid mogelijk maken te laten 
vervallen en daarnaast te bepalen dat arbeidsmarktfactoren niet meer de 
mate van arbeidsongeschiktheid op grond van het arbeidsongeschiktheids-
criterium mede blijven bepalen. 

De leden van de fracties van de C.P.N, en de P.S.P. beschouwden dit 
wetsvoorstel als een zeer ernstige schending van de fundamenten van de 
sociale zekerheid in Nederland, als een wegsnijden van de kern van de 
arbeidsongeschiktheidswetten. De afschaffing van de verdiscontering, de 
verruiming van het begrip passende arbeid en de «modernisering» van 
het arbeidsongeschiktheidsbegrip zullen voor vele arbeidsongeschikten 
niet alleen een grote teruggang in inkomen betekenen, maar ook hun 
reïntegratiemogelijkheden en dus hun perspectief op herintreden verklei-
nen, zo meenden deze leden, die daaraan toevoegden dat daarmee dit 
wetsvoorstel in strijd is met de doelstelling van de W.A.O. 

Zij stelden vast dat de discussie over de «verborgen werkloosheid» in 
de W.A.O. een oneigenlijke discussie is, die niet mag leiden tot maatrege-
len, waarvan de ongewenste effecten zeker zullen zijn: armoede, grotere 
afhankelijkheid en blijvende inactiviteit. Zij wilden dan ook uitgebreid 
ingaan op de verschillende elementen van dit wetsvoorstel. 

Het speet de leden van de fracties van de C.P.N, en de P.S.P. dat in de 
memorie van toelichting slechts summier wordt ingegaan op de lange 
voorgeschiedenis van de W.A.O., een voorgeschiedenis waarin ervaringen 
van betrokkenen, uitvoerders en wetgever uiteindelijk leidden tot het 
arbeidsongeschiktheidscriterium zoals wij dat nu kennen, en (volgens 
sommigen zelfs ten overvloede) tot het verdisconteringsartikel. Arbeids-
marktfactoren spelen een rol bij arbeidsongeschiktheid en het is reëel 
daarmee rekening te houden. Het elimineren van deze arbeidsmarktfacto-
ren, zoals het kabinet wil door middel van dit wetsvoorstel, leidt tot een 
irreëel arbeidsongeschiktheidsbegrip en tot afsnijden van een praktijk, 
waarin geprobeerd is arbeidsongeschikten te begeleiden naar reëel 
bestaand passend werk. Zij vonden de redenering van het kabinet op dit 
punt niet erg helder. Enerzijds wordt gesteld dat het nodig is «te voorkomen 
dat arbeidsmarktfactoren een rol kunnen spelen» (memorie van toelichting, 
paragraaf 4.1.2), anderzijds dat «een dergelijk strikte interpretatie 
waarbij de reële verdiencapaciteit totaal buiten beschouwing wordt 
gelaten, heb ik met de voorgestelde wijzigingen niet beoogd.» (memorie 
van toelichting, paragraaf 4.1.3.). Wat verstaat het kabinet eigenlijk onder 
«reële verdiencapaciteit», zo vroegen deze leden. 

En wat onder arbeidsmarktfactoren? Hoewel het kabinet naar aanleiding 
van het advies van de SER het begrip «medisch arbeidsongeschikt» heeft 
vervangen door «medisch arbeidskundig«, vroegen de leden van de 
fracties van de C.P.N, en de P.S.P. of deze tekstwijziging ook een andere 
inhoud van het begrip betekent. Het was deze leden namelijk opgevallen 
dat behalve het gebruik van een andere term er weinig in de redenering 
veranderd is. 

De leden van de fractie van de P.P.R. kregen na kennisneming van de 
voorstellen om de WAO/AAW te wijzigen en in samenhang met de 
overige voorstellen van de stelselherziening de indruk dat het kabinet 
toewerkt naar een samenleving waarin mensen die niet prima gezond zijn 
maar gehandicapt of anderszins arbeidsongeschikt hiervoor in hun 
inkomen moeten boeten. 

Zij zeiden van mening te mogen zijn dat degenen die buiten de betaalde 
arbeid staan evenzeer aanspraak mogen maken op een rechtvaardig 
inkomen als mensen met betaalde arbeid. Zoals zij reeds bij de schriftelijke 
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voorbereiding van de r W W hadden geconstateerd worden de uitkerings-
rechten voor werklozen slecht. Waar voor een bepaald deel van de 
gezonde werklozen, afhankelijk van de situatie op de arbeidsmarkt een 
bepaalde kans op het vinden van passende betaalde arbeid bestaat, is 
deze kans voor mensen met een handicap of arbeidsongeschikten 
aantoonbaar geringer. Het gaat niet aan om deze groepen te laten 
afgl i jden in de slechte inkomensposit ie van de Algemene Bijstandswet, 
waar ze nauwelijks of geen kans hebben om daar ooit uit te komen. Ook 
omdat vele arbeidsongeschikten en gehandicapten extra kosten hebben 
waarvoor de vergoedingen de laatste jaren ook reeds zijn verslechterd 
wezen deze leden het voor l iggende wetsvoorstel af. 

De leden van de fractie van de P.P.R. zeiden verontrust te zijn over het 
voorbi jgaan in de memorie van toel icht ing aan de specifieke gevolgen van 
het wetsvoorstel voor gedeeltel i jk arbeidsongeschikte vrouwen. Zij 
verzochten het kabinet dan ook dr ingend om in de memorie van antwoord 
alsnog nader aan te geven wat de voorgestelde interpretatie van de 
verdiencapacitei t betekent voor vrouwen. Deelt het kabinet het vermoeden 
van deze leden dat er bij v rouwen, omdat zij meestal veel voorkomende 
lage functies bekleden relatief vaker sprake zal zijn van een restcapaciteit 
waarvoor zij dan vervolgens werkloos worden met alle inkomensgevolgen 
vandien? 

Meer in het algemeen, zo constateerden zij, word t in het wetsvoorstel 
voorbi jgegaan aan de discr iminerende ongeli jke effecten voor mensen 
met een laag beroepsniveau en dientengevolge een lage specialisatiegraad 
en laag inkomen ten opzichte van mensen met een hoger, meer gespecia-
liseerd beroep met een hoger inkomen. De grens in de W A O / A A W van 
1 5% arbeidsongeschiktheid, waar beneden men geen uitkering ontvangt, 
treft in verhouding vooral jongeren, vrouwen en buitenlandse werknemers. 
W a t zullen naar de verwacht ing van het kabinet de effecten van de 
verandering van het arbeidsongeschiktheidscr i ter ium zijn op het aantal 
mensen dat een percentage arbeidsongeschiktheid heeft lager dan 15? 
Tevens wi lden de leden van de P.R.R. fractie van het kabinet vernemen 
waarom niet bij deze stelselherziening een einde word t gemaakt aan de 
ongeli jke behandeling van vrouwen en mannen in de W A O / A A W . Zij 
noemden: de slechte overgangsregel ing voor het zelfstandig recht van 
gehuwde vrouwen op een A A W uitker ing; het wegens het in deelt i jd 
meewerken van echtgenotes in het eigen bedrijf ontbreken van een 
uitkeringsrecht; het uitsluiten van het recht op een WAO-ui tker ing (en 
van de overige werknemersverzekeringen) indien het maandinkomen 
minder bedraagt dan tweevi j fde van het wettel i jk min imumloon, of, bij 
huishoudeli jk personeel, indien op minder dan drie dagen per week werk 
word t verr icht. Het feit dat de stelselherziening niet is aangegrepen om 
deze kwesties die al lang geleden opgelost hadden moeten zijn nu 
eindelijk wèl op te lossen onderstreepte bij deze leden het vermoeden dat 
slechts bezuiniging het motief van het kabinet is geweest. 

De leden van de P.P.R. fract ie zeiden allerminst van mening te zijn dat 
zij zonder meer zouden kunnen berusten in het handhaven van de huidige 
situatie van de W A O , waar, als gevolg van het veelal totaal ontbreken van 
enig arbeidsperspectief in veel gevallen wordt overgegaan tot verdiscon-
ter ing. Maar, en dit in tegenstel l ing tot het kabinet, zijn zij er van overtuigd 
dat een rechtvaardige oplossing van dit probleem alleen mogeli jk is 
indien «aan de andere kant», dat wi l zeggen aan de zijde van die arbeids-
markt word t begonen. De Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers had al 
jaren geleden ingevoerd moeten zijn en harde quota met sancties moeten 
bevatten. Nu dit niet is gebeurd moet alsnog de W A G W snel en aange-
scherpt worden ingevoerd. De aan het woord zijnde leden waren van 
mening dat het kabinet de arbeidsongeschiktheidsproblematiek met het 
voor l iggende wetsvoorstel aan de verkeerde zijde, want de zijde van de 
ui tker ingsgerecht igden, aanpakt. Zij konden niet anders dan instemmen 
met de woorden van de voorzitter van de G.M.D. uitgesproken in diens 
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Nieuwjaarsrede voor 1986. Hij signaleerde een zekere cul tuuromslag, 
«een verharding van het klimaat, waaronder het sociale klimaat. Nu nog 
een pleidooi houden voor de niet volledig valide brengt toch het gevaar 
mee niet vol ledig serieus te worden genomen. . . . . . De P P R . fract ieleden 
meenden dat deze cultuuromslag ook in het voorl iggende wetsvoortel zit 
en zou hierop graag de reactie van het kabinet vernemen. 

Het lid van de R.P.F, fractie merkte op, dat de betrekkelijke eenvoud 
van de voorgestelde bepalingen omgekeerd evenredig is aan de com-
plexiteit van de te verwachten gevolgen voor de arbeidsongeschikten 
beneden de 35 jaar, die thans een AAW/WAO-u i tker ing ontvangen en 
voor de uitvoeringsorganen. In het vervolg van zijn betoog zou hij nader 
op deze als ingri jpend te kwalif iceren gevolgen ingaan. Vervolgens stelde 
dit lid enkele vragen over de aanleiding tot dit wetsvoorstel . Daarbij was 
het hem opgeval len, dat een systematische opsomming van factoren 
hieromtrent in de overigens helder geschreven memorie van toel icht ing 
ontbreekt. Het advies van de Raad van State is op dit punt zorgvuldiger. 
In dit advies worden als oorzaken van de aanzienlijke toenemingen van de 
werk loosheidscomponent in de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
samenvattend genoemd: «De toenemende werkloosheid, de «aanzuigende 
werking» van de betere arbeidsongeschiktheidsuitkeringsrechten, het 
ongerechtvaardigde verschil tussen uitkeringsrechten van de gedeeltel i jke 
arbeidsongeschiktheid en de werkloze en de in de praktijk door uitvoe-
ringsorganen gehanteerde wetsinterpretat ie van het begrip «verdisconte-
ring». 

In hoofdstuk 2 van de memorie van toel icht ing wordt ten aanzien van 
de laatstgenoemde factor de vraag gesteld, zonder dat deze overigens 
expliciet word t beantwoord, in hoeverre de huidige uitvoeringsprakti jk 
desti jds de bedoeling is geweest van de wetgever. Vervolgens wordt als 
rechtvaardiging aangevoerd, dat de huidige interpretatie gestalte heeft 
gekregen in een periode waarin sprake was van een ruime werkgelegenheid. 
Het hier aan het woord zijnde lid meende dat het toch goed zou zijn 
wanneer de Staatssecretaris nader zou wil len ingaan op de bedoel ing van 
de wetgever in het verleden. Immers wanneer het bij het onderhavige 
wetsvoorstel gaat om een terugkeer op hoofdl i jnen naar de oorspronkeli jke 
toepassing van het begrip «verdiscontering», dan is slechts sprake van 
een correctie van de gegroeide situatie die in genen dele kan worden 
gekwali f iceerd als een wijziging van de wetssystematiek. Dit zou de 
aanvaarding van de voorgestelde maatregelen door de ui tkeringsgerech-
t igden wel l icht mede in gunstige zin kunnen beïnvloeden, aldus het l id. 

Voorts constateerde het hier aan het woord zijnde lid, dat met de 
verandering van het arbeidsongeschiktheidscri ter ium in de A A W / W A O de 
afstand tot hen die via onder meer het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds 
zijn verzekerd, groter wordt indien dezelfde aanpassing daar niet word t 
ingevoerd. Welke mening is het kabinet op dit punt toegedaan? Verder 
vroeg dit lid aandacht voor de problematiek rond de opbouw van pensi-
oenrechten door arbeidsongeschikten. Doordat de verdisconteringsbepa-
lingen zullen vervallen, neemt het aantal arbeidsongeschikten dat een 
uitkering onder de grens van 45% ontvangt sterk toe. Vele pensioenfondsen 
zullen dan geen premievri jstel l ing meer verlenen, waardoor de financiële 
gevolgen voor betrokkenen zullen toenemen. Ook op dit punt vernam het 
lid van de R.P.F, fractie gaarne een reactie van het kabinet. 

Het lid van de G.P.V. fractie had met gemengde gevoelens kennisgeno-
men van het onderhavige wetsvoorstel. De gedachte om arbeidsonge-
schikten voor het deel dat zij werkloos zijn in principe op dezelfde manier 
te behandelen als overige werklozen kon hij onderschri jven. Het relatief 
zeer grote aantal mensen dat een WAO uitkering geniet in ons land wi jst 
er op dat veel meer gebruik wordt gemaakt van de WAO dan strikt 
noodzakelijk is. In de WAO zit een groot deel werkloosheid verborgen. 
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Het is goed ook deze werkloosheid zichtbaar te maken. Verder is het 
tegenover oudere langdurig werkloze mensen moeilijk te rechtvaardigen 
dat arbeidsongeschikten die voor een deel werkloos zijn een veel beter 
uitkeringsniveau gedurende een veel langere periode krijgen gegarandeerd. 

Een en ander neemt niet weg dat bij de bepaling van het uitkeringsniveau 
van gedeeltelijk arbeidsongeschikten wel degelijk rekening mag worden 
gehouden met het feit dat hun arbeidsmarktpositie in de huidige omstan-
digheden toch zwakker is dan die van een niet-arbeidsongeschikte 
werkloze. Moeilijk vast te stellen is echter of deze positie zwakker is of 
even zwak als die van een langdurig werkloze. Het kabinet gaat er 
kennelijk van uit dat de arbeidsmarktpositie van beide groepen volstrekt 
vergelijkbaar is en komt daarom tot voorstellen die zeer ingrijpende 
gevolgen hebben voor de uitkeringsrechten van gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten. Die gevolgen zijn het gevolg van het niet meer verdisconteren 
van de werkloosheidscomponent, het aanscherpen van het arbeidsonge-
schiktheidscriterium en het korten van de bijstandsuitkering bij het 
ontvangen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, waardoor arbeidson-
geschikten ook op bijstandsniveau terecht kunnen komen. Met de 
combinatie van deze voorstellen en de effecten daarvan had het G.P.V.-
fractielid aanzienlijke moeite. 

2. DE TOTSTANDKOMING EN DE TOEPASSING VAN DE VERDIS 
CONTERINGSBEPALINGEN 

2 .1 . Totstandkoming 

De leden van de P.v.d.A. fractie achtten de opmerking dat de mogelijk-
heid tot verdisconteren een anti-revaliderende werking zou hebben een 
merkwaardige. Naar hun oordeel zou de discussie over de wijziging van 
de onderhavige wetten plaats behoren te vinden in het kader van de 
reïntegratie van betrokkenen in de arbeidswereld in het bijzonder en de 
samenleving in het algemeen. Op welke onderzoeksgegevens en welke 
praktijkervaringen kan worden gebaseerd dat het verdisconteringsartikel 
een anti-revaliderende werking heeft? In welke bepaalde situaties is van 
een dergelijke anti-revaliderende werking gebleken? Naar het oordeel van 
deze leden is het zeer wel denkbaar dat de dreigende afschaffing van de 
mogelijkheid tot verdisconteren eveneens een anti-revaliderende werking 
heeft. Zij wezen erop dat ook nu reeds bij veel arbeidsongeschikten een 
negatief effect uitgaat van de mogelijkheid tot afschaffing. Zij wezen 
hierbij bij voorbeeld op de angst van arbeidsongeschikten om door 
deelname aan maatschappelijke activiteiten «afgeschat» te worden dan 
wel door deelname aan scholingsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de 
BKE-projecten, of zelfs maar daarvoor geschikt geacht te worden zonder 
dat er feitelijk een plaatsingsmogelijkheid is, de uitkering te verliezen. 

Deze leden wensten concrete informatie over de wijze waarop thans in 
bedoelde gevallen door de uitvoeringsorganisatie wordt omgegaan met 
het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid. In dit kader 
wensten deze leden ook meer informatie over de wijze waarop de 
wijziging van de WAO/AAW met betrekking tot de anticumulatie van 
uitkering en inkomen uit niet-passende arbeid in de praktijk haar uitwerking 
heeft gehad. Deze leden dachten hierbij onder meer aan de periode van 6 
maanden, waarbij geëvalueerd moest worden of arbeid inderdaad toch 
passend zou zijn, en aan de problematiek met betrekking tot de anticu-
mulatiebepaling van de AAW-gerechtigde waar de grondslag in tegen-
stelling tot het maatmaninkomen van belang is. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van mening dat het inderdaad 
onjuist zou zijn wanneer een financiële vergoeding het herstel in de weg 
zou staan, maar vreesden veeleer dat het ontbreken van een financiële 
vergoeding of het risico van het wegvallen van een financiële vergoeding 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 256, nr. 5 10 



voor de geleden schade bij herstelpogingen juist het beoogde herstel zou 
frustreren. Zij beklemtoonden dat het herstel van een arbeidsongeschikt 
geraakte werknemer per definit ie een aanzienlijke inspanning vraagt van 
die werknemer, waarbi j meer nodig is dan alleen deskundige begeleiding. 
Naar het oordeel van de leden van de P v d A . fractie gaat het kabinet er 
bij zijn wetsvoorstel len teveel van uit dat een herstel inspanning een 
dusdanig vanzelfsprekende pl icht is van de betrokkene, dat hij deze 
gratis, tegen eigen f inanciële belangen in dient op te brengen. Nogmaals 
benadrukten deze leden hierbij dat het per definit ie alt i jd gaat om een 
mens die, eventueel ten dele, arbeidsongeschikt is en niet «slechts» 
werkloos, hoe erg het laatste ook al is. 

De leden van de V V D . fract ie hadden met interesse kennis genomen 
van de historische beschouwing in de memorie van toel icht ing op het 
onderhavige wetsvoorstel inzake de verdisconter ingsbepal ing en de 
toepassing daarvan. Het was hen opgevallen dat daarin de «Boersma-
richtl i jn» niet wordt genoemd. Wat is de reden daarvan? Tevens was het 
hen opgevallen dat geen aandacht is besteed aan de in het verleden 
heersende verschil len van opvat t ingen over de toepassing van de 
verdisconter ingbepal ing tussen het bestuur van het GMD enerzijds en de 
«veldwerkers» bij de GMD. Kan het kabinet die verschil len van opvatt ing 
alsnog weergeven en een verklaring geven van de oorzaak daarvan? Kan 
bovendien een uiteenzett ing worden gegeven van de «dubbele schatting»? 
Bij welke GMD's gebeurt dat en wat zijn de resultaten en conclusies van 
deze werkwijze? 

De leden van de V.V.D.-fract ie wezen erop dat bij de invoering van de 
W A O het aantal arbeidsongeschikten 160 0 0 0 was en dat de verwacht ing 
toen was dat dat aantal zou toenemen tot circa 2 0 0 0 0 0 en op dat aantal 
zou stabil iseren. Het aantal steeg echter in een gigant isch tempo tot zelfs 
7 9 0 0 0 0 . Deze leden hadden relevant ci j fermateriaal in de memorie van 
toel icht ing node gemist Kan de ontwikkel ing van het aantal (en het 
percentage) arbeidsongeschikten worden vermeld vanaf 1967, onderver-
deeid naar beroep? Hoe heeft het percentage arbeidsongeschikten zich in 
die zelfde periode ontwikkeld in de ons omringende landen? Kan worden 
vermeld wat vanaf de invoering van de WAO de oorzaken/ziektebeelden 
zijn geweest? Kan eveneens worden vermeld wat vanaf 1 967 het aantal 
ui t tredingen is geweest en wat de oorzaken daarvan zijn geweest (overli j-
den, pensioen, afschat t ingen, herstelverklaringen)? 

Hoewel de beschouwing die in deze paragraaf door het kabinet 
gegeven word t «historisch» gezien interessant is, was het de leden van 
de D'66-fract ie niet duideli jk waarom het kabinet deze nodig heeft gehad 
bij de bezinning op de vraag «of de arbeidsongeschikten voor het deel dat 
zij als werkloos zijn aan te merken enerzijds en werklozen anderzijds in 
een zodanig verschi l lende maatschappel i jke posit ie verkeren, gezien de 
huidige en toekomst ige arbeidsmarkt, dat het bestaande grote verschil in 
uitkeringsrechten daardoor word t gerechtvaardigd» (blz. 6). 

Het kwam deze leden voor dat te weinig waarde word t gehecht aan 
mogel i jkheden om de ongunst ige effecten, met name de anti-reval iderende 
werk ing die uit kan gaan van artikel 21 W A O en artikel 12 A A W , tegen te 
gaan. De experimenten met de administrat ieve termi jnstel l ing, u i tmondend 
in de nieuwe werkwijze van de GMD, waarbi j een individueel op te stellen 
reïntegratieplan centraal staat, biedt naar de mening van deze leden 
zowel de mogel i jkheid de restcapaciteit van de betrokkene te benutten, 
als de mogel i jkheid om na afloop van de termijnstel l ing te beoordelen of 
de verdisconter ing kan worden afgeschaft. Bij een dergel i jke beleidsli jn 
heeft de gehandicapte de zekerheid van individuele begeleiding, en de 
zekerheid dat hij of zij niet zo maar wordt afgeschat, en de overheid heeft 
de mogeli jkheid alsnog op goede gronden tot afschaffing van de verdis-
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contering over te gaan. Een beschouwing over de voor- en nadelen om 
langs deze nieuwe werkwijze voort te gaan werd door deze leden node 
gemist. Vandaar ook hun opmerkingen dat uit de geschetste gang van 
zaken tot nu toe, niet blijkt dat nu het moment daar is om gehandicapten 
en langdurig werklozen over één kam te scheren. 

2.2. Toepassing 

In de literatuur wordt, wanneer het gaat over het bestuursbesluit van 
de Federatie van Bedrijfsverenigingen over het verdisconteren, soms 
gesproken over een contra-legem-uitvoering, zo merkten de P.v.d.A.-frac-
tieleden op. Kan het kabinet nader toelichten waarom destijds dit 
bestuursbesluit is aanvaard? Welke maatregelen zijn er sinds 1973 
getroffen om dit bestuursbesluit te mitigeren? Wanneer het uitgangspunt 
«verdisconteren tenzij» inderdaad als contra-legem moet worden gezien, 
kan dan worden toegelicht waarom de Wet moet worden gewijzigd? Was 
er dan geen mogelijkheid geweest om deze voor het kabinet kennelijk niet 
aanvaardbare contra-legem-uitvoering stop te zetten? (Zie de publikatie 
«Contra legem-uitvoering in het sociale zekerheidsrecht» (Kluwer 1985)). 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten hierop een toelichting. 

Nederland heeft met bijna 800000 arbeidsongeschikten verhoudings-
gewijs het hoogste aantal arbeidsongeschikten ter wereld, zo merkten 
de V.V.D."fractieleden op. De Nederlander is echter niet zieker en heeft 
niet meer gebreken dan de inwoners van andere landen. De reden voor 
het zeer hoge aantal arbeidsongeschikten moet dan ook gezocht worden 
in de aard en de toepassing van onze huidige arbeidsongeschiktheidsver-
zekering. Onder meer de betere (en tot voor kort hogere) uitkeringsrechten, 
de verdisconteringsmogelijkheid en de steeds ruimere interpretatie van 
begrippen als «ziekte», «gebrek» en «arbeidsongeschiktheid» hebben 
ertoe geleid dat de WAO op ruime schaal en veelal min of meer oneigenlijk 
werd toegepast. Zo is de WAO bij voorbeeld op grote schaal oneigenlijk 
gebruikt als afvloeiingsregeling en als «pseudo-vut». Het natuurlijk 
evenwicht dat iedere sociale verzekering behoort te kenmerken wordt 
steeds verder aangetast met als gevolg een steeds grotere aanzuigende 
werking. Dit natuurlijk evenwicht dient hersteld te worden in het belang 
van degenen voor wie de arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld. 
Aanpassing van de AAW en WAO zijn daarom noodzakelijk, aldus de 
leden van de V.V.D.-fractie. 

2.2.1. Termijnstelling 

De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat kennelijk door middel 
van de administratieve termijnstelling is getracht om een actiever 
herstelbeleid te doen voeren ten aanzien van die arbeidsongeschikte 
werknemers van wie kan worden aangenomen dat zij over een aanzienlijke 
resterende verdiencapaciteit beschikken, die ook waarschijnlijk zou 
kunnen worden benut in een betaalde baan. De leden van de P.v.d.A.-fractie 
zouden meer informatie op prijs stellen over de wijze waarop de GMD 
menskracht en mogelijkheden heeft gehad om deze actieve begeleidings-
taak op zich te nemen. 

Het kabinet stelt dat het met name de bedoeling had betrokkenen te 
stimuleren passende arbeid te zoeken. Wederom, zo constateerden deze 
leden, wordt hier de indruk gewekt dat de hele samenleving en de 
volledige uitvoeringsorganisatie alles op alles zet om gedeeltelijk arbeids-
ongeschikten aan passende arbeid te helpen, maar dat de betrokken 
uitkeringsgerechtigden onvoldoende inzet hebben om passende arbeid te 
vinden. Dit beeldt leek deze leden volstrekt in tegenstelling tot de 
werkelijkheid. Zij wezen erop dat ook de bestaande verplichtingen aan 
bedrijven om arbeidsongeschikten in dienst te hebben niet worden 
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nageleefd. Maar ook dat zelfs daar waar een bedrijf opt imale mogel i jkheden 
tracht te realiseren om te voorkomen dat gedeelteli jk arbeidsongeschikte 
werknemers in de W A O geraken slechts een zeer klein gedeelte van deze 
werknemers feiteli jk binnen het bedrijf passende arbeid kunnen vinden. 
Zij wezen hierbij op DAF, waar door een actief reïntegratiebeleid het 
percentage «arbeidsongeschikte werkenden» op 5.7% is gebracht 
alsmede op een onderzoek van Ipso Facto waaruit blijkt dat 10 grote 
arbeidsorganisaties een gemiddelde van 2% van het personeelsbestand 
bleken te hebben uit «arbeidsongeschikte werkenden« (Onderzoek Ipso 
Facto, uitgave Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, januari 
1985). Kennelijk is het (re)integratiebeleid niet zo voorspoedig als door 
deze opmerking met betrekking tot de betrokken arbeidsongeschikten 
wordt gesuggereerd. De leden van de P.v.d.A-fract ie wensten hierop een 
nadere uiteenzett ing van het kabinet. 

Zij zouden voorts nader wil len worden geïnformeerd over de opmerkingen 
dat een integrale toepassing van de administrat ieve termijnstel l ing voor 
de uitvoeringsorganen problemen zouden opleveren van administrat ief-
technische en jur idische aard. Om welke problemen gaat het hier? Welke 
overwegingen hebben ertoe geleid dat de Staatssecretaris ook zelf de 
overtuiging is toegedaan dat een integrale toepassing van de administra-
tieve termijnstel l ing voor de genoemde categorie niet mogeli jk zou zijn? 
Hebben deze problemen ook betrekking op de bevoegdheden en de 
middelen van de GMD om actief te kunnen begeleiden bij de arbeidsbe-
middeling? Hoeveel geld is hiervoor in het kader van de W A G W ter 
beschikking gesteld en hoe groot zijn de totale middelen van de GMD's 
dan ten behoeve van de «arbeidsbemiddeling»? Gelden de desti jds 
genoemde problemen ook thans nog? En zou dat betekenen dat, waar 
administratieve termijnstel l ing voor onder-35- jar igen met een geschat 
arbeidsongeschiktheidspercentage van 4 5 % (zonder rekening te houden 
met de verdiscontering) niet mogeli jk is, deze groep dan bij aanvaarding 
van de voorgestelde wetswi jz iging zonder verdere begeleiding maar moet 
worden afgeschat? 

2.2.2. en 2.2.3. Experiment met administratieve termijnstelling en nieuwe 
werkwijze 

De leden van de P.v.d.A-fract ie hadden de experimenten met de 
administratieve termijnstel l ing nauwlettend gevolgd. Zij hadden daarover 
een aantal vragen. 

Kan een ci j fermatige indicatie gegeven worden van het aantal betrokken 
arbeidsongeschikten, het aantal dat als gevolg van deze werkwijze alsnog 
in de hoogste arbeidsongeschiktheidsklasse is ingedeeld, het aantal dat 
voor verlenging van de termijn in aanmerking kwam en het aantal waarvan 
de theoret ische schatt ing werd geëffectueerd over de afgelopen jaren? 

Kan voor dezelfde jaren worden vermeld wat de instroom en de 
uitstroom uit de W A O is geweest, waarbi j voor de ui tstroom dit ware te 
onderscheiden in oorzaak (overl i jden, pensioengerecht igde leefti jd, 
afschatt ing en het daadwerkeli jk vinden van een passende c.q. een 
niet-passende arbeidsplaats)? 

Welke criteria worden gehanteerd om aannemeli jk te maken dat niet de 
handicap maar de werkgelegenheidssituat ie de belangrijkste reden was 
voor het niet verkri jgen van arbeid? 

Naar aanleiding van de beschri jving van de sinds 1 januari 1982 
landelijk ingevoerde werkwijze van de GMD's bij toepassing van de 
verdisconteringsbepal ingen vroeg het lid van de R.P.F, fractie naar de 
inmiddels opgedane ervaringen met de reïntegratieplannen. Zal deze 
werkwijze, inclusief de daarbij te hanteren administrat ieve termijnstel l ing 
overigens onder de werking van de nieuwe bepalingen gehandhaafd 
kunnen bli jven, zo wi lde dit lid voorts vernemen. 
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2.2.4. Beoordeling 

De memorie van toel icht ing refereert aan de werkwijze van de Centrale 
Raad van Beroep waar bij hantering van de huidige wetstekst rekening 
wordt gehouden met de door de handicap verminderde mogeli jkheid tot 
het verkri jgen van arbeid door het indelen van de betrokkene in een of 
enkele arbeidsongeschiktheidsklassen hoger, het zogeheten opstapje. 

De leden van de P.v.d.A. fractie achtten deze mogel i jkheid een wezens-
kenmerk van de W A O / A A W . Het doen vervallen van deze mogeli jkheid 
leidt, ondanks de nadere, niet alti jd even heldere, toel icht ing van het 
kabinet, tot een theoret ische schatt ing van de arbeidsongeschiktheid. 
Deze leden zouden hierop nader terugkomen. 

De leden van de P.v.d.A. fractie onderschreven de stel l ingname dat het 
grote onderscheid tussen werklozen en arbeidsongeschikten zou moeten 
worden verkleind. Zoals zij reeds eerder hadden verwoord betekent dat 
naar hun mening dat de uitkeringsrechten, me t name de uitkeringsduur, 
voor werklozen verbeter ing zou behoeven. Naar hun oordeel zou voorts 
de slechte arbeidsmarkt, het kabinet wi jst op de huidige en toekomst ige 
weinig rooskleurige perspectieven, een reden moeten zijn, en wel in zeer 
sterke mate, om extra aandacht te besteden aan de reïntegratieactiviteiten 
van met name arbeidsongeschikten. Juist een krappe werkgelegenheids-
situatie zal de reïntegrat iemogeli jkheden van arbeidsongeschikte werkne-
mers nog verder verslechteren, omdat een werkgever dan een ruime 
keuze van arbeidsgeschikte kandidaten heeft. In dit kader zouden de hier 
aan het woord zijnde leden een nadere reactie van het kabinet wil len 
vernemen op de stel l ingname van Polak dat de snel groeiende werkloosheid 
de uitvoering van de W A O in de door de wetgever bedoelde zin van 
revalidatie, omschol ing, rehabil itatie en tewerkstel l ing eigenlijk vanaf het 
begin heeft gefrustreerd (Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 1983, nr. 
19. blz. 678-681) , waar het kabinet zelf stelt dat juist de ruime uitleg van 
de WAO een aanzuigende werking heeft gehad. 

In deze paragraaf word t de vraag opgeworpen in hoeverre de huidige 
uitvoeringsprakti jk desti jds de bedoeling is geweest van de wetgever en 
in hoeverre het zich dan ook verdraagt vanuit deze optiek met de wettel i jke 
bepal ingen, aldus de leden van de S.G.P. fract ie. Een vraag die in de 
memorie van toel icht ing niet wordt beantwoord. Wel wordt opgemerkt 
dat de huidige interpretatie gestalte heeft gekregen in een periode waarin 
sprake was van een ruime werkgelegenheid. Kan dat nog eens nader 
worden toegel icht en kan ook worden uitgelegd waarom op de hoofdvraag 
niet nader wordt ingegaan? 

3. A D V I E S V A N DE S O C I A A L - E C O N O M I S C H E R A A D (SER) 

De leden van de P.v.d.A. fract ie wezen erop dat in het SER-advies 
«Vermijdbaar verzuim wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid» een 
groot aantal voorstel len is vervat tot verbetering van de reïntegratie van 
arbeidsongeschikte werknemers en ter voorkoming van ziekte en arbeids-
ongeschiktheid. Naar het oordeel van deze leden is het kabinet op dit 
terrein een gebrek aan voortvarendheid te verwi j ten. Zij wezen hierbij ook 
op de trage invoering van de Arbeidsomstandighedenwet, op de ui termate 
teleurstel lende gang van zaken rondom de invoering van de W A G W , aan 
het gebrek aan maatregelen om in een zeer vroeg stadium bij ziekte of 
ongeval de reïntegratie van de werknemer voor te bereiden. De vraag of 
het afschaffen van de verdisconter ingsmogel i jkheid in de W A O / A A W een 
bijdrage kan leveren tot verbetering van de herintredingsmogel i jkheid in 
het arbeidsbestel is desti jds door de SER ontkennend beantwoord. De 
leden van de P.v.d.A. fract ie vermochten niet in te zien hoe dan in het 
kader van een herziening van de sociale zekerheid, waarbi j de beheers-
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baarheid van de kosten een grote rol speelt, een maatregel kan worden 
voorgesteld die contraproductief zou kunnen werken op het gewenste 
«volumebeleid». Zij wensten dat nader toegelicht te hebben. 

Uit de door het kabinet gemaakte opmerkingen over het SER-advies en 
dat advies zelf, blijkt hoe onduidelijk het kabinet steeds is geweest in zijn 
redengeving voor de afschaffing van de verdiscontering, zo zeiden de 
D'66-fractieleden. Wordt de afschaffing nog steeds gelegitimeerd vanuit 
de bijdrage aan de herintredingsmoglijkheden van gehandicapten in het 
arbeidsproces, of vanuit de uitkeringssituatie die voor WAO'ers gunstiger 
is dan voor werklozen? Is dat laatste het geval dan wordt kennelijk 
verondersteld dat beide groepen evenveel herintredingskansen hebben 
en hoeft er geen speciale aandacht gegeven te worden aan de specifieke 
reïntegratieproblematiek van gehandicapten. Is het eerste het geval dan 
is in feite alleen relevant hoe de verdiencapaciteit in de toekomst adequaat 
kan worden vastgesteld en dat een beleid tot stand komt gericht op 
herintegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. 

4. STANDPUNT KABINET 

4 .1 . Voorgestelde maatregelen 

4.1.1. Afschaffen van de verdiscontering 

De leden van de P.v.d.A. fractie hadden reeds eerder uiteengezet hoe 
hun opvatting is over een dichter bij elkaar brengen van de werkloos-
heidsregelingen en de arbeidsongeschiktheidsregelingen. De opvatting 
van het kabinet dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer in een 
vergelijkbare omstandigheid verkeerde als een werkloze werknemer, waar 
de gedeeltelijk arbeidsongeschikte immers aangegeven werkzaamheden 
en functies op dezelfde wijze kan vervullen als een gezonde werknemer 
achtten zij een zeer theoretische benadering. 

Zij meenden dat in de praktijk een werkgever die de keuze heeft tussen 
een volledig arbeidsgeschikte werknemer en een werknemer die wel 
geschikt is voor de omschreven functie maar toch een bepaalde handicap, 
ziekte of gebrek heeft (gehad) de natuurlijke neiging heeft om «voor de 
zekerheid» dan maar de volledig gezond (lijkende) werknemer aan te 
stellen. Dit speelt des te meer wanneer de werkgever aanpassingen zou 
moeten aanbrengen om de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in 
staat te stellen de arbeid te kunnen verrichten. Juist bij een ruime 
arbeidsmarkt zal de arbeidsongeschikte werknemer in een achterstands-
positie blijven, waar immers een relatieve overvloed aan minder risico-
dragende werknemers met hem om dezelfde arbeidsplaats concurreren. 
Arbeidsongeschikte werknemers hebben daarmee een achterstand die bij 
het «delen in het algemene werkloosheidsrisico» zeker niet uit zal komen 
op een evenredig delen maar op een extreem oneerlijke verdeling, waar 
werkloosheid immers reeds per definitie «zwakke groepen op de arbeids-
markt» discrimineert. 

De leden van de P.v.d.A. fractie wensten een nadere uiteenzetting van 
de stellingname dat de groei in volume van de arbeidsongeschiktheidsre-
gelingen een bewijs zou zijn voor de aanzuigende werking van de arbeids-
ongeschiktheidsregelingen. Zij waren van oordeel dat deze groei van het 
volume veel eerder een bewijs is van de «onwil» van de arbeidsmarkt 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers op te nemen. 

In aansluiting op hun bijdrage aan het voorlopig verslag over de nieuwe 
Werkloosheidswet (19 261) hadden de leden van de C.D.A. fractie ten 
principale geen bezwaren tegen de afschaffing van de werkloosheidsconv 
ponent in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. In het verlengde hiervan, 
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zo stelden zij, is het van belang dat er een overgangsregeling wordt 
getroffen voor de nu reeds arbeidsongeschikten. Zij wilden er in dit 
veband wel op wijzen dat de positie op de arbeidsmarkt van personen die 
als gevolg van ziekte of handicap gedeeltelijk arbeidsongeschikt en 
tevens gedeeltelijk werkloos zijn, verschilt van die van personen die 
werkloos zijn, maar overigens gezond. 

De maatregelen die in de visie van de leden van de C D A . fractie in 
samenhang dienen te worden genomen om de positie van de gedeeltelijk 
werkloze arbeidsongeschikte op de arbeidsmarkt te versterken, zijn naar 
hun mening van groot belang en dienen omvangrijker en ingrijpender te 
zijn dan thans uit de voorstellen van het kabinet blijkt. Gaarne kwamen zij 
in het vervolg van hun betoog hierop nader terug, aangezien de eventuele 
schrapping van de verdiscontering een zwaar accent zal leggen op de 
wijze waarop de arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld. 

De leden van de C.D.A.fractie hadden in dit verband gaarne nadere 
toelichting op de specifieke positie van de arbeidsongeschikten in 
WSW-verband. Hoe is de samenhang tussen enerzijds de arbeidsonge-
schiktheidsuitkering en anderzijds de beloning in WSW-verband geregeld, 
zo vroegen deze leden. 

Hoewel de leden van de VVD. f rac t ie aanpassingen in de arbeidson-
geschiktheidsverzekering - ook al zijn die ingrijpend - op zich vanuit het 
oogpunt van volumebeleid onvermijdelijk achtten, plaatsten zij bij de 
concrete voorstellen van het kabinet en de uitwerking daarvan de nodige 
vraagtekens en kanttekeningen. Zij juichten toe dat het kabinet, anders 
dan aanvankelijk was gesuggereerd in de adviesaanvrage, het onderscheid 
tussen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid handhaaft. Een gelijkscha-
keling van de werkloosheidsverzekering en de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering, waarbij ook de duur van de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
afhankelijk zou worden gesteld van het arbeidsverleden, zou van de 
VVD.-fract ie geen steun hebben kunnen krijgen. 

Deze leden konden op zich instemmen met de afschaffing van de 
verdiscontering van de werkloosheid in de AAW en WAO. Zij hadden dit 
immers reeds eerder bepleit omdat juist de verdiscontering de aanzuigende 
werking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft versterkt en voor 
de betrokkenen in hoge mate invaliderend heeft gewerkt. Het aanvankelijk 
voorstel in de adviesaanvrage leidde tot grote onzekerheid, omdat 
onduidelijk was of de afschaffing van de verdiscontering al dan niet zou 
gaan gelden voor de (grote) groep van arbeidsongeschikten in de 
leeftijd van 30 tot 50 jaar. Zij waren er verheugd over dat het kabinet aan 
deze onzekerheid een eind heeft gemaakt door de afschaffing van de 
verdiscontering slechts te laten gelden voor «nieuwe» gevallen en voor de 
reeds arbeidsongeschikten tot 35 jaar. Het sprak hen eveneens aan dat 
de gedeeltelijk arbeidsongeschikten die tot deze laatste categorie 
behoren voor de aanvullendenWW-uitkering een dubbele verzekeringsduur 
geldt (met een maximum van 5 jaar). De leden van de V.V.D. fractie 
wilden van het kabinet vernemen wat zijn reactie is op de recente 
uitlatingen van de voorzitter van de GMD, de heer Boersma, dat vanuit 
het belang van volumebeheersing een algemene verhoging van de 
toelatingsdrempel wenselijk zou zijn. Een dergelijk pleidooi sprak deze 
leden aan omdat de toelatingsdrempel in Nederland (1 5%) uiterst laag is 
ten opzichte van hetgeen in ons omringende landen gebruikelijk is 
(doorgaans 50% arbeidsongeschikten of hoger). Kan het kabinet de in de 
EG-landen gehanteerde toelatingsdrempels vermelden? 

Interessant is dat het kabinet nimmer heeft ontkend dat de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werknemer in een achterstandspositie verkeert ten 
opzichte van een vergelijkbare werkloze werknemer. Beide groepen delen 
in het algemeen werkloosheidsrisico, zo stelt het kabinet. De erkenning 
van de achterstandspositie van gehandicapten leidt het kabinet echter tot 
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de conclusie dat deze groep een groter risico loopt om werkloos te 
blijven, en als er al een verschil gesignaleerd wordt dan kan dat een groot 
verschil in uitkeringspositie niet rechtvaardigen. Het zal duidelijk zijn dat 
de leden van de D'66-fractie zeiden deze zienswijze niet te kunnen 
onderschrijven. 

Gesteld wordt dat de gedeeltelijk arbeidsongeschikte en de werkloze, 
wat hun positie op de arbeidsmarkt betreft, zeker in die zin vergelijkbaar 
zijn, dat het gebrek aan arbeidsplaatsen niet alleen een van de oorzaken 
van werkloosheid is van niet gehandicapte werknemers, maar ook van de 
verminderde kans op het vinden van werk door gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten. Dat moge zo zijn, zo zeiden de leden van de S.G.P. fractie, maar 
hoe beoordeelt de bewindsman de verwachtingen ten aanzien van de 
kansen om beide groepen tot herintreding in het arbeidsproces dichter bij 
elkaar te brengen? Waaraan denkt hij precies als hij schrijft over een 
intensieve begeleiding van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer 
en aan de voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de 
arbeidsgeschiktheid als bedoeld in artikel 57, eerste lid van de AAW (de 
z.g. werkvoorzieningen)? Kunnen over de praktijk van de laatste jaren 
omtrent laatstgenoemde voorzieningen nadere mededelingen worden 
verstrekt, zo vroegen de leden behorend tot de fractie van de SGP.? 

Kan nog eens nader worden toegelicht waarom de grote groei in het 
volume van de arbeidsongeschiktheidsregelingen de aantrekkingskracht 
weerspiegelt van deze regelingen in vergelijking met de werkloosheidsre-
gelingen? Kan men inderdaad volstaan met de eenduidige verklaring dat 
de betere uitkeringsrechten in het kader van de arbeidsongeschiktheids-
regelingen hebben geleid tot een aanzienlijk «aanzuigende werking»? Of 
zijn hier toch meerdere factoren in het geding? 

Terecht merkt het kabinet in de memorie van toelichting op dat dit 
artikel in feite eenzelfde doel dient als de definitie van het arbeidsonge-
schiktheidscriterium, zo merkten de leden van de fracties van de C.P.N, 
en de PSP. op. De stelling van het kabinet dat dit artikel op zich een 
antirevaliderende werking zou hebben, achtten deze leden onjuist en in 
ieder geval voorbarig. Van verschillende kanten wordt aangegeven dat de 
reïntegratiedoelstelling van de WAO een dergelijke bepaling onmisbaar 
maakt in het kader van een goede begeleiding. Het feit dat een en ander 
in de praktijk vaak anders uitwerkte doet hier naar de mening van deze 
leden niets aan af. Zij wezen bij voorbeeld op een artikel van Mr. S. 
Klosse in SMA van november 1985 waarin hij pleit voor handhaving van 
de verdisconteringsmogelijkheid in het kader van de werking van de 
WAGW. De leden van de fracties van de C.P.N, en de P.S.P. wilden graag 
het standpunt van het kabinet hierover vernemen, juist omdat het kabinet 
van mening zegt te zijn dat afschaffing van de verdisconteringsmogelijkheid 
een revaliderende werking zal hebben. Ook wilden zij in dit kader nog 
eens wijzen op het door de bewindsman zelf aangehaalde SVR-standpunt 
(blz. 5, memorie van toelichting), waarin benadrukt wordt dat ook bij 
eventuele afschaffing na termijnstelling met grote zorgvuldigheid 
gehandeld dient te worden. Volgens deze leden is er geen aanleiding om 
deze zorgvuldigheid nu los te laten. 

De leden van de fractie van de P.P.R. merkten op dat de voorstellen van 
het kabinet maar bij een beperkt deel van de leden van de officiële advies-
organen, niet bij de werknemersleden, steun heeft ondervonden. Dit 
gegeven zou op zich voldoende aanleiding moeten vormen voor een 
herbezinning op het afschaffen van de verdisconteringsbepaling en op het 
wijzigen van het arbeidsongeschiktheidscriterium. Bovendien hebben 
deze voorstellen bij de groep mensen die het direct treft, waaronder 
WAO/AAW-gerechtigden grote weerstand opgeroepen. Zeer velen 
hebben hun kritiek mondeling of schriftelijk aan de Tweede Kamer 
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voorgelegd. De fract ieleden van de P.P.R. verzochten het kabinet dr ingend 
om een reactie te geven op de vele serieuze en goed onderbouwde 
kritieken en voorstellen van deze groepen. Met name vernamen zij graag 
het standpunt van het kabinet op de nota van de Gehandicaptenraad «Een 
stelselmatig gemat igd stelsel», op de nota «Uitge(s)teld-Afgesteld» van het 
Landelijk WAO-beraad, op het commentaar dat het Nederlands Centrum 
Buitenlanders op 16 december 1985 aan de Tweede Kamer heeft 
gestuurd en op de resolutie die door de ANIB, bond van gehandicapten 
en arbeidsongeschikten op 14 december 1985 is aangenomen. De leden 
van de fractie van de P P R . konden zich absoluut niet vinden in de 
redering van het kabinet om de verdiscontering van de werkloosheid in 
het arbeidsongeschiktheidspercentage te beëindigen. 

Onder het mom van gelijke behandeling tussen werklozen, met name 
langdurig werklozen, en gedeelteli jk arbeidsongeschikten wi l het kabinet 
een beginsel dat reeds in 1921 , ruim een halve eeuw geleden, algemeen 
als rechtvaardig werd beschouwd, teniet doen. Dit beginsel is dat bij de 
vaststell ing van de mate van arbeidsongeschiktheid het oorzakelijke 
verband tussen de handicap en het niet verkrijgen van arbeid dient te 
worden meegewogen. Het kabinet streeft naar de mening van deze leden 
een schijngeli jkheid na. 

De P.P.R."fractieleden vroegen verduideli jking van het kabinet over de 
opmerking dat moet worden gedacht aan maatregelen die - overeenkom-
stig de primaire doelstell ing van de arbeidsongeschiktheidsregelingen -
de kansen van beide groepen tot herintreding in het arbeidsproces 
dichter bij elkaar brengen. Want de kansen van degenen die langdurig, 
dat wi l zeggen langer dan één jaar werkloos zijn om weer aan de slag te 
komen in een betaalde baan zijn in het algemeen al niet rooskleurig. Deze 
leden vroegen zich af waar het kabinet precies aan denkt bij intensieve 
begeleiding en aan de voorzieningen zoals bedoeld in artikel 57 van de 
AAW. Dit zijn beide toch ook op dit moment al doelstel l ingen van de 
WAO/AAW? In het jaaroverzicht over 1985 van de GMD staat vermeld 
dat er 17 0 0 0 geslaagde reïntegraties zijn geweest. Op een totaal van 
6 9 0 0 0 0 uitkeringsgerechtigden (inclusief geheel arbeidsongeschikten) 
betekent dit een «doorstroomkans» van 2.5%. 

Vergeleken met de blijfkansen van werklozen, zoals weergegeven in de 
Rapportage Arbeidsmarkt 1985 is een blijfkans van 1 0 0 - 2 . 5 = 97.5% 
wel heel hoog. Om ooit enigszins van gelijke kansen tussen deze groepen 
uitkeringsgerechtigden te spreken zal de doostroom van arbeidsongeschik-
ten moeten verveelvoudigen. Kan het kabinet aangeven met welke 
middelen en tegen welke kosten de begeleiding en de voorzieningen in 
het kader van artikel 57 A A W gebracht kunnen worden op een niveau dat 
van gelijke kansen met werklozen gesproken kan worden? 

De P.P.R. fractieleden wi lden graag van het kabinet vernemen welke 
gegevens het kabinet tot de opmerking hebben geleid dat de arbeidson-
geschiktheidsregelingen een aanzienlijk aanzuigende werking hebben? 
De laatste zin van deze paragraaf ontlokte bij hen de vraag óf, en zo ja in 
hoeverre, naar de mening van het kabinet de sterke volumesti jging van de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen niet juist een weerspiegel ing vormt van 
de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden? 

Het kabinet beoogt met de voorgestelde maatregelen, overeenkomstig 
de primaire doelstell ing van de arbeidsongeschiktheidsregelingen - en 
naar het lid van de R.P.F.-fractie veronderstelde de doelstel l ing van het 
werkloosheidsbestr i jdingsbeleid - de kansen van arbeidsongeschikten en 
(langdurig) werklozen tot herintreding in het arbeidsproces dichter bij 
elkaar te brengen. Dit lid kon zich met dit oogmerk verenigen. Anders was 
het evenwel gesteld met de verwachtingen ten aanzien van de reële 
mogeli jkheden tot «intensieve begeleiding» van de gedeelteli jk arbeidson-
geschikte werknemer. Herhaaldelijk wordt in de memor ie van toel icht ing 
over intensieve begeleiding gesproken. Er wordt echter niet vermeld hoe 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986 , 19 256, nr. 5 18 



deze begeleiding in de toekomst gestalte zal krijgen. Wil de Staatssecretaris 
hierop alsnog ingaan? Daarbij zijn ook de volgende aspecten van belang, 
aldus het aan het woord zijnde lid. Thans is mogelijk een gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte te begeleiden, waarbij als plaatsbevorderende 
maatregel bij voorbeeld de uitkering nog enige tijd volledig wordt betaald, 
terwijl betrokkene op basis van arbeidstherapie werkzaam is. Zal deze 
ruimte er in de toekomst blijven of wordt deze «onderhandelingsruimte» 
met potentiële werkgevers geschrapt? Op welk moment zal de afschaffing 
plaatsvinden? Welke invloed zal de afschaffing naar het oordeel van het 
kabinet hebben op de revalidatie van een betrokkene, als deze afschaffing 
in een vroeg stadium van de ontstane arbeidsongeschiktheid plaatsvindt? 
In dit verband vroeg het lid van de R.P.F, fractie of de Staatssecretaris 
mogelijkheden ziet voor meer ruimte in de tijdsduur dat een uitkering, 
hangende het onderzoek, naar de hoogste klasse wordt uitbetaald. 

Voorts stelde dit lid een nadere adstructie van de aanzienlijk aanzui-
gende werking van de arbeidsongeschiktheidsregelingen op prijs. De 
formulering in de memorie van toelichting spreekt hierover thans of het 
een publiek geheim betreft. Mag daaruit overigens worden geconcludeerd, 
dat het kabinet als gevolg van de toekomstig minder aantrekkelijke 
uitkeringen en strengere keuringen een vermindering van de instroom 
verwacht? 

Het lid van de G.P.V.-fractie kon dit onderdeel van het wetsvoorstel het 
gemakkelijkst aanvaarden. Positief effect van deze wijziging kan zijn dat 
de anti-revaliderende werking die er kan uitgaan van een volledige 
arbeidsongeschiktheidsuitkering aan een gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
niet meer zal optreden en dat de reële verdiencapaciteit veel meer dan 
thans het geval is kan worden geactiveerd. Wel rees de vraag of arbeids-
marktfactoren toch niet meer een rol dienen te spelen dan in het kabi-
netsvoorstel het geval is. In dit verband voelde dit lid zich aangesproken 
door het voorstel van de Raad van State voor het handhaven van het 
zogenaamde opstapje, waardoor betrokkenen een iets hoger arbeidson-
geschiktheidspercentage krijgen toebedeeld dan waarop zij eigenlijk recht 
hebben. Is zoiets met name onder de huidige arbeidsmarktomstandigheden 
niet wenselijk? Een dergelijke bepaling zou dan een tijdelijk karakter 
kunnen hebben. 

Het G.P.V.-fractie lid had met instemming gecontateerd dat in de 
overgangsregeling een onderscheid wordt gemaakt in de behandeling van 
oudere en jongere arbeidsongeschikten. Is er ook aan gedacht een onder-
scheid te maken tussen ouderen en jongeren in de definitieve regeling? 
Immers, de arbeidsmarktpositie en de omscholingsmogelijkheden zijn van 
een oudere aanmerkelijk minder dan van een jongere. Weliswaar wordt in 
de nieuwe Werkloosheidswet een dergelijk onderscheid gemaakt, zodat 
dit indirect ook doorwerkt naar de gedeeltelijk arbeidsongeschikten die 
dus tevens deels werkloos zijn. Maar zal dit verschil in de praktijk niet 
maximaal zijn omdat deze deeluitkeringen al snel op of zelfs onder het 
relevante bijstandsniveau zullen komen? 

4.1.2. Vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid 

Uit het voorgaande zal het kabinet duidelijk zijn dat de leden van de 
P.v.d.A.fractie geenszins van oordeel zijn dat voorkomen zou moeten 
worden dat arbeidsmarktfactoren een rol kunnen spelen bij het vaststellen 
van de mate van arbeidsongeschiktheid. 

4.1.3. Het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium 

De leden van de P.v.d.A. fractie achtten het nog enigermate positief 
dat het kabinet zich kan verenigen met het standpunt van de SER dat het 
niet juist is te spreken van «medische» arbeidsongeschiktheid. Verontrus-
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tend daarbij achtten deze leden wel dat toch door de hele benadering 
heen speelt een achtergrondgedachte dat het voorwerp van verzekering 
de arbeidsongeschiktheid zou zijn. Dat is naar het oordeel van deze leden 
een onjuiste opvatting. Niet de arbeidsongeschiktheid zelve is verzekerd 
maar het verlies van arbeidsinkomen als gevolg van arbeidsongeschikt-
heid. Feitelijk gaat het om het verlies van arbeidsinkomen dat betrokkene 
in de toekomst zou hebben gaan verdienen, ware er geen sprake geweest 
van de arbeidsongeschiktheid, en het arbeidsinkomen dat betrokkene kan 
verdienen nu er wel sprake is van die arbeidsongeschiktheid. Met andere 
woorden, zelfs als betrokkene zijn vroegere loon weer verdient is er nog 
sprake van schade wanneer zijn toekomstig loon redelijkerwijze hoger zou 
hebben gelegen, ware hij niet arbeidsongeschikt geworden. Het gaat dus 
niet om arbeidsongeschiktheid in medisch-arbeidskundige zin als object 
van de verzekering maar om de loonschade die betrokkene als gevolg van 
de arbeidsongeschiktheid lijdt. De leden van de P.v.d.A.-fractie leek 
duidelijkheid hierover noodzakelijk. De hoogte van de uitkering hangt 
immers niet af van de meer of minder ernstige aantasting van de lichame-
lijke of psychische gezondheid van de betrokkene, maar van het loonverlies 
dat daarvan het gevolg is. 

Een kleine handicap kan zeer groot loonverlies ten gevolge hebben, een 
ernstige lichamelijke afwijking behoeft lang niet altijd tot loonverlies te 
leiden. Het huidige arbeidsongeschiktheidsbegrip, waarin is geformuleerd 
dat - kort gezegd - iemand arbeidsongeschikt is die ten gevolge van 
ziekte of gebreken niet in staat is met passende arbeid te verdienen 
hetgeen een soortgelijk valide persoon verdient is dus, meenden deze 
leden, terecht. Evenals het dus, vanuit hun optiek, terecht is dat dit 
genoemde woord «verdienen» impliceert dat er ook rekening gehouden 
kan worden met de arbeidsmarkt. Zou er geen rekening gehouden worden 
met de arbeidsmarktfactoren, bij voorbeeld door het «opstapje», dan zou 
het verlies aan arbeidscapaciteit tot voorwerp van verzekering worden 
gemaakt en niet de inkomensschade. Het was deze leden bekend dat 
reeds bij de discussie over de AAW door het amendement Rietkerk/Van 
Aardenne een dergelijke voorstel was geformuleerd. Naar hun overtuiging 
is dat destijds terecht verworpen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dan ook dat de maatschap-
pelijke werkelijkheid in de uitvoeringspraktijk tot uiting moet kunnen 
blijven komen. Met de GMD meenden zij dat de voorgestelde wijziging 
van artikel 18 WAO en artikel 5 AAW, zeker waar het kennelijk niet de 
bedoeling is over te gaan tot een strikt theoretische schatting, tot een 
grote mate van onduidelijkheid aanleiding geeft. De nota van de GMD stelt 
dat uit de memorie van toelichting wel valt af te leiden wat de Staatsse-
cretaris niet bedoelt, maar niet valt op te maken welke ruimte er dan wel 
is voor het afbakenen van een «reële verdiencapaciteit». Het ware 
wenselijk, zo meenden deze leden, dat uitgebreid wordt ingegaan op de 
verschillende hypothesen die de GMD heeft uitgewerkt, en zij verzochten 
het kabinet dat te doen. 

De leden van de C.DA. fractie maakten allereerst de opmerking dat de 
opvattingen van het kabinet over de nieuwe definitie van arbeidsongeschikt-
heid nadere uitleg en uitwerking vergen. Zij herinnerden hierbij tevens 
aan hetgeen zij naar voren brachten in het voorlopig verslag op de nieuwe 
Werkloosheidswet. De hier aan het woord zijnde leden onderschreven de 
opvatting van het kabinet en de unanieme uitspraak van de SER dat het in 
ieder geval niet bedoeling kan zijn het arbeidsongeschiktheidscriterium 
zodanig te wijzigen, dat nog uitsluitend de functionele beperkingen in 
medische zin maatgevend worden voor de bij een verzekerde vast te 
stellen mate van arbeidsongeschiktheid, maar dat ook een arbeidskundig 
oordeel onontbeerlijk is voor een juiste vaststelling van het arbeids-
ongeschiktheidspercentage. In dit verband was het deze leden niet geheel 
duidelijk hoe de opvatting van het kabinet moet worden gezien dat 
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arbeidsmarktfactoren geen enkele rol dienen te spelen bij de vaststelling 
van de mate van arbeidsongeschiktheid. Gaarne vernamen zij hieromtrent 
een nadere beschouwing van het kabinet. 

De leden van de C D A . fractie huldigen de opvatting dat bij vaststelling 
van de mate van arbeidsongeschiktheid de maatschappelijke realiteit niet 
in alle gevallen terzijde mag worden gesteld. Gewaakt dient te worden 
voor de situatie waarin uitsluitend en alleen sprake kan zijn van een strikt 
theoretisch toegedichte verdienmogelijkheid, ook al omdat de criteria niet 
geheel duidelijk zijn. Op deze wijze zou namelijk één van de hoofddoel-
stellingen van het voorliggende wetsvoorstel, de reïntegratie van de 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte op de arbeidsmarkt, worden bemoeilijkt. 
De hier aan het woord zijnde leden vroegen het kabinet bij zijn nadere 
toelichting op dit onderdeel de jurisprudentie van de Centrale Raad van 
Beroep te betrekken en de mogelijheid onder ogen te zien om nadere 
richtlijnen op te stellen, eventueel in de vorm van een algemene maatregel 
van bestuur. 

Wat betreft de inhoudelijke wijzigingen van de nieuwe arbeidsongeschikt-
heidsdefinitie hadden deze leden de volgende opmerkingen. Zoals 
hierboven gesteld, achtten de leden van de CD.A-fractie de uitleg en 
toelichting van het kabinet met betrekking tot de nieuwe definitie van 
arbeidsongeschiktheid in de memorie van toelichting onvoldoende. Zij 
achtten het onjuist dat, zie bijvoorbeeld in het advies van de Sociale 
Verzekeringsraad, diverse interpretaties mogelijk zijn. Ook wezen zij in dit 
verband op de nota van de GMD/FBV, waarin met name wordt gesteld 
dat artikel 18 WAO en artikel 5 AAW nadere uitleg vereisen. De leden van 
de CD.A-fractie achtten nadere toelichting van het kabinet hieromtrent 
noodzakelijk, ook gelet op de beoogde inwerkingtreding van de voorge-
stelde wettelijke regelingen en de taak die hierbij is weggelegd voor de 
GMD in verband met de herbeoordelingen. Deze leden achtten het 
wenselijk dat er een heldere omschrijving komt. 

Vervolgens vroegen zij of het niet denkbaar is dat de theoretische 
mogelijkheid van het ophogen van de uitkering moet worden opengelaten 
met het oog op de versterking van de startpositie van de arbeidsonge-
schikte, het zg. «opstapje», (verhoging van uitkering met één klasse). De 
leden van de CD.A.-fraktie konden zich voorstellen dat het zg. opstapje 
een zinvolle aanvulling op de reïntergratieve werking van de WAGW 
kunnen hebben. Tevens zou het wenselijk zijn de werkingskracht van 
artikel 58 AAW te versterken. De hier aan het woord zijnde leden wilden 
gaarne vernemen wat de financiële gevolgen zijn van deze mogelijkheid. 
De leden van de CD.A.-fractie betreurden het dat niet nader is uitgewerkt 
op welke wijze het kabinet de centrale doelstelling van het wetsvoorstel, 
namelijk een maximale benutting van de resterende verdiencapaciteit en 
herintreding op de arbeidsmerkt, denkt te bereiken in verband met de 
gevolgen van de eventuele afschaffing van de verdiscontering. De op de 
reïntegratie gerichte begeleidingsactiviteiten zullen ongetwijfeld een 
zware taak voor de GMD betekenen. Vervolgens zijn om-, her- en 
bijscholing van belang. Deze leden vroegen zich af of het kabinet voorne-
mens is een toelage hiertoe in te voeren, zoals verwoord in het wetsvoorstel 
nWW. In dit verband vroegen deze leden tevens welke concrete maatre-
gelen het kabinet voor ogen staan met betrekking tot het herintreden in 
het arbeidsproces. 

De ontwikkeling met betrekking tot de toepassing van de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering is in belangrijke mate beïnvloed door systeemfouten 
en onduidelijkheden in de wetgeving. Deze hebben geleid tot een 
voortdurende interpretatiestrijd. De leden van de V.V.D. fractie vonden 
de voorgestelde wijzigingen en de daarbij behorende toelichting evenmin 
uitblinken door duidelijkheid, terwijl een aantal reeds bestaande onduide-
lijkheden blijven bestaan. Zij vreesden een nieuwe interpretatiestrijd met 
alle voorspelbare gevolgen van dien. Dit blijkt reeds uit de adviezen en 
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commentaren van de diverse adviesorganen, instanties en organisaties 
die reeds hebben gewezen op nieuwe onduidelijkheden. Deze leden 
achtten het absoluut noodzakelijk dat het kabinet alles op alles zet om 
interpretatieverschillen en ongewenste ontwikkelingen die daarvan het 
gevolg zijn te voorkomen. Zo wordt bij voorbeeld gesproken over «in staat 
zijn te verdienen». Dit veronderstelt een beschikbaarheid van passende 
arbeid. Op deze wijze blijven arbeidselementen ook na de afschaffing van 
de verdiscontering een rol spelen. Echter in welke mate? Naar de mening 
van deze leden zou het voorkeur verdienen dit soort discussies te vermijden 
door de verdiencapaciteit met het arbeidsongeschiktheidscriterium te 
schrappen. In navolging van wat door verschillende particuliere verzeke-
ringsmaatschappijen wordt gedaan, zou arbeidsongeschiktheid kunnen 
worden afgemeten naar de mate waarin iemand in staat is passende 
functies te verrichten. Wil het kabinet een reactie geven op de reeds nu 
ontstane intepretatiestrijd rond «passende arbeid» en de opmerkingen 
van de zijde van de SVR dat nu een begrip gebruikt wordt in de nWW en 
de WAO/AAW met een verschillende betekenis? Kan tevens worden 
ingegaan op de discussie over het interpretatieverschil tussen het laten 
vervallen van de verdisconteringsbepaling in plaats van een negatieve 
formulering? 

De leden van de V.V.D. fractie wezen erop dat de Nederlandse arbeids-
ongeschiktheidsverzekering bepaald uniek en in menig opzicht bijzonder 
is. Hoewel door velen onze arbeidsongeschiktheidsverzekering als het 
beste wordt aangemerkt roept het systeem ook vragen op. Zo is het voor 
velen, met name ook de betrokkenen, weinig inzichtelijk. Nederland kent 
in feite een omgekeerd systeem. Anders dan in andere landen het geval is 
is hier niet de medische arbeidsongeschiktheid verzekerd doch het verlies 
aan verdiencapaciteit, waarbij de resterende arbeidsgeschiktheid 
bepalend is. Het gevolg hiervan is dat het arbeidsongeschiktheidspercen-
tage weinig zegt over de aard en de mate van de handicap en min of 
meer afhankelijk is van de hoogte van het voordien genoten inkomen. Dit 
betekent dat iemand op minimumloon-niveau met een forse handicap in 
een lage arbeidsongeschiktheidsklasse terecht kan komen en iemand met 
een licht gebrek een hoge uitkering kan krijgen. Wordt dit wel altijd en 
door iedereen als vanzelfsprekend en rechtvaardig beoordeeld? Deze 
vraag krijgt meer betekenis in relatie tot de afschaffing van de verdiscon-
tering en de positie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Waarom is het 
kabinet in het geheel niet op het vraagstuk over de causaliteit tussen 
oorzaak en uitkering ingegaan? Is in de nieuwe arbeidsongeschiktheids-
wetgeving oorzaak en schade wel voldoende uit elkaar gehouden (Kessel, 
S.M.A., sept. 1985)? Is in verband met de afschaffing van de verdiscon-
tering wellicht ooit overwogen om binnen c.q. naast het thans gehanteerde 
systeem tevens te werken met barema's (gradaties van typen handicaps), 
zoals dat in ons omringende landen gebeurt? 

De leden van de D'66-fractie konden zich voorstellen dat de huidige 
uitkeringspraktijk, waarbij de reële verdiencapaciteit wordt vastgesteld, 
wordt voortgezet. Als voor een betrokkene geschikt te achten arbeid in 
voldoende mate aanwezig is en daarvoor personen met beperkingen als 
die van de betrokkene worden aangenomen kan inderdaad van een reële 
verdiencapaciteit worden gesproken. De WAGW zou er in kunnen 
voorzien dat er ook aanwijsbare vacatures zijn. 

Tot nu toe wordt voor de selectie van te gebruiken functies gebruik 
gemaakt van opgedane ervaringen ten aanzien van die functies en wordt 
rekening gehouden met de bereidheid van werkgevers ook arbeidsonge-
schikten op te willen nemen bij vacatures. Functies bij werkgevers, die 
deze bereidheid niet hebben worden in het systeem van de GMD niet 
opgenomen. Werkgevers hebben dan in zekere zin invloed op de reële 
verdiencapaciteit van arbeidsongeschikten. Welk effect zal de WAGW, in 
de vorm zoals thans voorgesteld, op werkgevers en hun bereidheid om 
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gehandicapten aan te nemen, hebben? Het kabinet geeft op blz. 12 van 
de memorie van toelichting een aantal criteria voor functies die in 
aanmerking mogen worden genomen. Het kwam deze leden voor dat het 
aanbeveling verdient deze criteria zo mogelijk in de wet vast te leggen. 
Vraag is waarom het kabinet het thans niet aangewezen acht om de 
voorgestelde bepalingen rond het arbeidsongeschiktheidscriterium zelfs 
maar bij algemene maatregel van bestuur te regelen? Essentieel is 
uiteraard bij het vaststellen van de reële verdiencapaciteit, en het 
vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid, de hoogte van het 
loon en het beroep dat men had voor de arbeidsongeschiktheid intrad. 
Hoe hoger het loon dat men had hoe eerder men een hoog arbeidsonge-
schiktheidspercentage heeft, ook al zou men allerlei werk fysiek aankunnen. 
Iemand met laaggeschoold werk, komt al gauw ondanks een handicap 
voor ander laaggeschoold werk in aanmerking en dus een lager arbeids-
ongeschiktheidspercentage. Een lage scholingsgraad leidt dan tot een 
geringer arbeidsongeschiktheidspercentage, een hoger werkloosheidsdeel 
in de uitkering, en eerder een kans op bijstand met alle nadelen van dien. 
Vrouwen worden op die manier nogal eens de dupe van het afschattings-
beleid, evenals jongeren die nog weinig verdienen. Op de vraag of dit 
redelijk is wordt in de memorie van toelichting niet ingegaan, terwijl dat 
toch in de wetenschappelijke discussie wel degelijk een rol speelt. 

Het lijkt de bewindsman niet aangewezen om thans reeds bij algemene 
maatregel van bestuur nadere regels te stellen ten einde tot een meer 
gestructureerde toepassing van het arbeidsongeschiktheidscriterium te 
komen waarbij de beoordelingscriteria zoveel mogelijk geëxpliciteerd en 
geconcretiseerd worden. Daar voor hadden de leden van de fractie van 
de S.G.P. begrip. Maar kan ook reeds nu bij benadering worden vermeld 
na verloop van welke tijd een evaluatie zal plaatsvinden van de uitvoerings-
praktijk? 

De leden van de fracties van de C.P.N, en de P.S.P. stelden vast dat 
met dit voorstel de arbeidsongeschiktheidswetgeving dreigt te worden 
teruggedraaid tot voor 1967. Zij zagen het als een belangrijke verworven-
heid dat in Nederland sinds de invoering van de W A O . aandacht wordt 
besteed aan de reële maatschappelijke positie van arbeidsongeschikten. 
Dit komt tot uitdrukking in het begrip verdiencapaciteit, maar ook in de 
begeleiding naar reëel passend werk. Waar in de uitvoeringspraktijk 
rekening wordt gehouden met arbeidsmarktfactoren, heeft dat te maken 
met de doelstellingen van de W.A.O. en de A.A.W. en niet met oneigenlijk 
gebruik zoals de term verborgen werkloosheid suggereert. 

Door het buiten beschouwing laten van de vraag of het werk feitelijk 
beschikbaar is en door het laten vervallen van het begrip «ter plaatse 
waar», verdwijnt de noodzaak om rekening te houden met de maatschap-
pelijke positie en de noodzaak van begeleiding, omdat dan iedereen die 
nog tot enig werk in staat is, arbeidsgeschikt kan worden verklaard. 
Daarbij wordt dan feitelijk ontkend dat de handicap een grote invloed op 
het niet verkrijgen van werk heeft. De kans is zeer groot dat de ernst van de 
handicap beslissend zal worden voor de hoogte van de uitkering. Een 
schattingsmethodiek van vóór 1967 zal hiervan het gevolg zijn. Dit bracht 
deze leden op de definiëring van het begrip passende arbeid. In het 
voorlopig verslag op de nWW hadden deze leden naar aanleiding van de 
in dat wetsvoorstel opgenomen definitie een groot aantal vragen gesteld. 
Zij wilden daar nu nog verder op in gaan. In de memorie van toelichting 
op het onderhavige wetsvoorstel zegt de bewindsman aan dit begrip niet 
een andere inhoud te geven zoals in de nWW. Maar voor zover deze 
leden de memorie van toelichting op de nWW goed begrepen hebben, is 
het daar ook niet de bedoeling het begrip een andere inhoud te geven. 
Kan het kabinet uiteenzetten hoe een en ander nu gelezen en begrepen 
moet worden? Is het zo dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte met twee 
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verschillende begrippen te maken krijgt? Of is het zo dat de begrippen in 
de nWW en de WAO dezelfde inhoud hebben? Indien dat laatste het geval 
is, wordt daardoor het vermoeden van genoemde leden bevestigd dat er 
sprake is van een drastische verruiming van het begrip. In ieder geval 
wilden deze leden graag verduidelijking op dit punt. 

Naar aanleiding van het in de artikelsgewijze behandeling (blz. 22, 
memorie van toelichting) aangelegde verband tussen het ontbreken van 
de plaatsbepaling in het begrip passende arbeid en het handhaven van de 
plaatsbepaling in het maatmanbegrip stelden deze leden dat de bewinds-
man hier de teller en de noemer verwart. Ook hier stelden deze leden de 
vraag of het kabinet zou willen toelichten waarom deze opmerking wordt 
gemaakt. 

Het lid van de R.P.F, fractie informeerde of de bewindslieden inzicht 
kunnen verschaffen bij welk deel van de werkgevers geen bereidheid zou 
bestaan om bij eventuele vacatures arbeidsongeschikten op te willen 
nemen. Ten aanzien van de reële verdiencapaciteit merkte dit lid het 
volgende op. Er wordt van uitgegaan, dat indien er in voldoende mate 
passende functies zijn aan te wijzen er sprake is van een reële verdienca-
paciteit. (Vergelijk de artikelen 5, zesde lid AAW en artikel 18, zesde lid 
WAO). Bij handicaps zonder uiterlijke kenmerken zal een betrokkene bij 
het solliciteren minder hinder ondervinden dan een betrokkene met een 
duidelijk zichtbare handicap. In het geval een persoon die tengevolge van 
een verbranding ernstig in het gezicht is verminkt en verder geen beper-
kingen (meer) heeft, doch zijn werk als receptionist niet kan vervullen, is 
kansloos bij een sollicitatie. Dit laatste geldt ook voor hen die een 
langzaam progressief ziektebeeld hebben. Werkgevers zullen vermoedelijk 
weinig genegen zijn aan deze kandidaten de voorkeur te geven, ondanks 
de op dit moment reële verdiencapaciteit. Het lid van de R.P.F, fractie 
vroeg of de Staatssecretaris zou willen ingaan op de gevolgen welke naar 
zijn oordeel aan de respectieve casusposities ten aanzien van de reële 
verdiencapaciteit dienen te worden verbonden. 

Het lid van de G.P.V-fractie kon instemmen met het voornemen het 
arbeidsongeschiktheidscriterium te moderniseren en bondiger te formule-
ren. De meest opvallende wijzigingen ten opzichte van het bestaande 
criterium zijn het buiten het criterium halen van het begrip «passende 
arbeid» en het laten vallen van het onderdeel dat vervangende arbeid ter 
plaatse beschikbaar moet zijn. Is met het omschrijven van het begrip 
«passende arbeid» in een apart artikellid een inhoudelijke wijziging 
beoogd? 

4.1.4. Het begrip «ter plaatse waar» 

De leden van de P.v.d.A-fractie hadden een aantal vragen bij het laten 
vervallen van het «ter plaatse waar» begrip. Enerzijds meenden deze 
leden dat het «ter plaatse waar» begrip strikt genomen reeds in de 
billijkheidseis is vervat. Het zou onredelijk zijn ervan uit te gaan dat voor 
een arbeidsongeschikte een reistijd langer dan thans gebruikelijk wordt 
geacht als normaal zou worden bestempeld. Edoch het uitdrukkelijk laten 
vervallen van het «ter plaatse waar» criterium roept velerlei vragen op. 
Betekent dit bijvoorbeeld dat van een arbeidsongeschikte werknemer 
moet worden geëist dat hij, door te verhuizen, passende arbeid kan 
verkrijgen? Zou dit kunnen betekenen dat voor een buitenlandse werknemer 
ook gekeken wordt naar mogelijke arbeid in het land van herkomst? Deze 
leden wezen hierbij op uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, 
onder meerde uitspraak CRvB 21-10-1968 RSV 211 en de uitspraak 
6-11-1972 RSV 1973/1 11 waaruit naar hun opvatting blijkt dat het «ter 
plaatse waar» begrip van groot belang is. 
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De leden van de C.D.A.-fractie konden begrip opbrengen voor het 
vervallen van het criterium «ter plaatse waar». Zij wezen erop dat in het 
verleden de GMD al bezwaar tegen dit criterium heeft gemaakt en dat er 
ook een zekere anti-revaliderende werking vanuit gaat. Zij wezen er 
overigens wel op dat dit vraagstuk nauw samenhangt met de eerder 
gestelde wenselijkheid tot een nadere interpretatie van artikel 18 WAO en 
artikel 5 AAW in het wetsvoorstel. 

Bovendien stelden de hier aan het woord zijnde leden dat een nadere 
toelichting van het kabinet wenselijk is in verband met het feit dat in de 
praktijk buitengewoon ingewikkelde situaties kunnen ontstaan. Zij 
dachten hierbij aan de funktieduiding, de invloed van regionale arbeids-
marktfactoren, de eventueel meewerkende echtgenote en de mogelijkheid 
van verhuisproblemen, alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor de 
arbeidsongeschikte. Enige twijfel hadden deze leden wel over de praktische 
mobiliteit van de arbeidsongeschikte in bepaalde situaties. 

De leden van de D'66-fractie zagen ernstige problemen ontstaan als 
arbeidsongeschikten gedwongen worden ver van huis werk te aanvaarden. 
Zij vonden het eigenaardig dat het kabinet er zonder meer van uitgaat dat 
zij even mobiel zijn als niet-gehandicapten. 

Het lid van de R.P.F, fractie vroeg verheldering van de zinsnede, dat 
ook functies, die buiten de regio voorkomen bij de arbeidsongeschiktheids-
schatting in aanmerking kunnen worden genomen. Hoe ver strekt het 
begrip «buiten de regio»? 

Het lid van de G.P.V-fractie vroeg welke materiële wijziging zal 
optreden door het laten vallen van de bepaling «ter plaatse of in een 
naburige soortgelijke plaats». De GMD hanteert een reistijd van vijf 
kwartier om deze bepaling nader te concretiseren. Is dit voor een geheel 
of gedeeltelijk arbeidsongeschikte niet als maximaal aan te merken? 
Betekent het laten vallen van genoemde bepaling dat nog langere 
reistijden aanvaardbaar worden geacht of dat betrokkenen een verhuis-
plicht opgelegd kunnen krijgen? 

Dit lid achtte regionale beperkingen voor het bepalen van het begrip 
passende arbeid op de relatief kleine arbeidsmarkt van Nederland in zijn 
algemeenheid overdreven en onnodig. Voor arbeidsongeschikten kan dit 
echter anders liggen. Immers, veel eerder dan bij mensen die werkloos 
zijn zullen sociale redenen een verhindering kunnen betekenen voor een 
verhuizing. Gedacht kan worden aan de beschikbaarheid van een nabij-
wonend familielid die behulpzaam is, aan het voorhanden zijn van een 
aangepaste woning en dergelijke, aan een echtgenoot die beroepswerk-
zaamheden verricht om het gezinsinkomen op peil te houden en die in 
geval van een gedwongen verhuizing de werkzaamheden dreigt te 
verliezen en in de nieuwe woonplaats werkloos zal worden. Zijn al deze 
gevolgen wel voldoende doordacht, en zo ja, zijn zij ook beoogd? 

4.1.5. Relatie met de Algemene Bijstandswet 

Het kabinet constateert terecht dat bij de door hem voorgestelde 
maatregelen een veel groter deel van de thans onder de arbeidsonge-
schiktheidswet vallende werknemers onder de werkloosheidswet zullen 
vallen en na kortere of langere tijd in de bijstand zullen geraken. De leden 
van de P.v.d.A. fractie constateerden dat, meer nog dan thans, de 
geleden economische schade als gevolg van «ziekte of gebrek» dan niet 
meer adequaat wordt vergoed. Deze leden konden zich diverse situaties 
voorstellen. 

a. De werknemer is nog in dienst van de werkgever. Welke mogelijkheden 
heeft de werknemer in dat geval om op grond van artikel 1638 d BW of 
eventueel 1638 z BW de werkgever te kunnen aanspreken op passende 
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arbeid de daarbij behorende loondoorbetaling? Deze leden wensten 
hierover een uitgebreide reactie, waarbij ook in ware te gaan op de 
recente uitspraak van de Raad van Beroep met betrekking tot 1638 d 
BW. 

b. De werknemer wordt getroffen door een bedrijfsongeval dan wel een 
beroepsziekte. Nog ongeacht de vraag of het wenselijk is een dergelijk 
onderscheid aan te brengen tussen de diverse oorzaken voor arbeids-
ongeschiktheid, en ongeacht de vraag welke gevolgen dergelijke rechts-
zaken hebben voor betrokkene alsmede voor de belasting van het 
rechterlijk apparaat, zouden deze leden willen weten welke gevolgen naar 
het oordeel van het kabinet dan zouden kunnen worden ontleend aan 
artikel 1638x BW. 

c. De arbeidsongeschiktheid van de werknemer vloeit voort uit een 
verkeersongeval en heeft als gevolg inkomensschade. Zou dan mogen 
worden verwacht dat, waar de WAO/AAW onvoldoende schadeloosstelling 
bieden dat betrokkene geen hogere schadeclaims legt op de veroorzaker 
van zijn arbeidsongeschiktheid? Deze leden meenden dat zulks zeker het 
geval zal zijn. Welke gevolgen kan dat hebben voor bijvoorbeeld de 
verzekeringen tegen wettelijke aansprakelijkheid voor verkeersdeelnemers? 
Deze leden dachten ook aan arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een 
geweldsmisdrijf. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vermoedden dat, bij een onvoldoende 
schadeloosstelling door de WAO/AAW van het verlies van inkomensschade 
door arbeidsongeschiktheid, meer dan thans in de Nederlandse samenle-
ving gebruikelijk, arbeidsongeschikte werknemers zullen (moeten) 
trachten veroorzakers van de arbeidsongeschiktheid aan te wijzen en aan 
te spreken. Een niet ongebruikelijke gang van zaken in bij voorbeeld de 
Amerikaanse samenleving. Zij hoorden hierover graag de opvattingen van 
het kabinet. 

Ook stelden deze leden prijs op meer informatie met betrekking tot de 
huidige gang van zaken in genoemde en andere gevallen waar een 
«veroorzaker van de schade» valt aan te wijzen. 

Evenals de SER hadden de leden van de P.v.d.A.-fractie grote moeite 
met de, ook thans reeds voorkomende, situatie dat een arbeidsongeschikte 
naast een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering een beroep zal 
moeten doen op de Algemene Bijstandswet. Deze leden wensten exact 
geïnformeerd te worden over de vrijlatingsbepalingen en de effecten 
daarvan wanneer een gedeeltelijk arbeidsongeschikte met een aanvullende 
bijstandsuitkering door middel van een kleine deeltijdbaan tracht zijn 
herstel te bevorderen. Daarbij zou moeten worden vergeleken het geval 
van een werknemer met alleen een AAW/WAO-uitkering op minimumni-
veau en een werknemer die eenzelfde inkomen behaalt middels een 
aanvullende ABW-uitkering, en het geval dat naast een AAW/WAO-uitke-
ring en een aanvullende ABW-uitkering nog een arbeidsinkomen wordt 
behaald. 

De argumentatie van het kabinet terzake achten de P.v.d.A."fractieleden 
niet overtuigend. Het uitgangspunt van het kabinet is kennelijk dat in de 
uitkeringssfeer er geen verschil mag bestaan tussen werklozen en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Zij achten dat niet juist. Immers, 
hiermee worden ongelijke situaties gelijk behandeld. Zij wensten een 
nadere onderbouwing van de zijde van het kabinet waarom enig verschil 
niet te rechtvaardigen zou zijn. Juist vanuit de extra inspanning van de 
arbeidsongeschikte voor het herstel meenden deze leden dat, sterker nog 
dan voor andere groepen wellicht, gestimuleerd moet worden dat arbeid 
verricht wordt, ook als deze van geringe omvang en niet passend is. De 
bepalingen van de Algemene Bijstandswet, met een strengere beperking 
van vrijlating van inkomen zou daarmee in strijd zijn. De opmerking dat 
een gedeeltelijk arbeidsongeschikte die geen beroep op de bijstand hoeft 
te doen in een gunstiger situatie verkeert dan een werkloze getuigt 
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opnieuw van het voornemen van het kabinet zo snel als mogelijk te willen 
komen tot afschaffing van de onbeperkte loongerelateerde uitkeringsduur 
bij arbeidsongeschiktheid. De leden van de P.v.d.A. fractie ergerden zich 
hieraan, waar het kabinet daarnaast voortdurend de suggestie wekt dat 
dit thans niet aan de orde is. Zij kregen de indruk dat juist door dit soort 
opmerkingen dat een arbeidsongeschikte toch weer beter af is dan een 
werkloze getracht wordt de maatschappelijke opvattingen «rijp» te maken 
voor nog verdere bezuinigingen op de WAO/AAW. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten nader geïnformeerd te 
worden over de gevolgen van de voorgenomen wijzigingen voor de 
vroeggehandicapten. Verhoudingsgewijs zal toch, zo meenden deze 
leden, een zeer groot deel van de jongere AAW/WAO ers bestaan uit 
vroeggehandicapten. Zij wensten een nadere uitsplitsing van de arbeids-
ongeschikten onder de 35 jaar. Welk percentage behoort tot de groep 
vroeggehandicapten en welk percentage tot de groep arbeidsongeschikten 
vanwege een psychische stoornis? Is het met betrekking tot de vroegge-
handicapten de bedoeling over te gaan tot een herbeoordeling? Wordt 
ook onder deze groep ervan uitgegaan dat een bepaald percentage 
beschikt over een restcapaciteit? Zo ja, uit welke onderzoeken zou dat 
dan blijken? De leden van de P.v.d.A. fractie hadden een beschouwing 
met betrekking tot de vroeggehandicapten gemist. Moeten zij hieruit 
concluderen dat het in het voornemen ligt vroeggehandicapten uit te 
sluiten van de herbeoordeling? Kan dit betekenen dat voor toekomstige 
gevallen er een stringenter toelatingsbeleid zal worden gehanteerd voor 
de vroeggehandicapten? Hoe is dit thans geregeld? Welke toelatingscriteria 
worden thans in de uitvoeringspraktijk gehanteerd? Indien de vroegge-
handicapten wel voor een herbeoordeling in aanmerking zouden moeten 
komen, welke criteria zouden dan gehanteerd worden voor de vaststelling 
van de restcapaciteit? Veelal zullen deze mensen geen arbeidsverleden 
hebben. Hoe zou dan het «maatmaninkomen» moeten worden bekeken? 
Welke gevolgen kan het ontbreken van een arbeidsverleden hebben voor 
de eventuele aanvullende werkloosheidsuitkering? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten eveneens nader geïnformeerd 
te worden over de feitelijke mogelijkheden voor het bepalen van de 
«restcapaciteit» voor arbeidsongeschikten als gevolg van psychische 
stoornissen. 

Onder verwijzing naar de passages van hun bijdrage aan het voorlopig 
verslag Toeslagenwet (19 257), handelend over het partnerinkomen, 
waren de hier aan het woord zijnde leden van de C.D.A.fractie van 
mening dat het denkbaar zou zijn een deel van het partnerinkomen 
vrijgesteld zou worden analoog aan de keuzes die gemaakt zijn bij de 
AOW. Dit zou betekenen een vrijlatingspercentage van 1 5% plus van het 
resterende partnerinkomen nog 1/3 deel. 

De leden van de C.D.A. fractie waren geïnteresseerd in een specificatie 
van de omvang van de groep huidige WAO-gerechtigden die via de 
eventuele afschaffing van de verdiscontering en via de herziening van het 
arbeidsongeschiktheidscriterium een beroep moet gaan doen op de 
werkloosheidsvoorziening c.q. A.B.W.. 

Grote vraagtekens plaatsten de leden van de V.V.D.-fractie bij het feit 
dat door het afschaffen van de verdiscontering de gedeeltelijk arbeidson-
geschikten in het kabinetsvoorstel altijd en onafhankelijk van de mate van 
hun arbeidsongeschiktheid en van hun handicap uiteindelijk na uitwerking 
van de aanvullende WW-uitkering in de bijstand kan geraken. Zij hadden 
zich er in hoge mate over verbaasd dat het kabinet zo gemakkelijk 
voorbij is gegaan aan de unanieme kritiek van de SER op dit punt. De 
reactie van het kabinet is bepaald mager en doet geen recht aan het door 
de SER gesignaleerde probleem dat de gedeeltelijke arbeidsongeschikt-
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heidsuitkering «verdwijnt« in de middelentoets. Zij herinneren het 
kabinet er in dit verband aan dat zij in gelijksoortige zin als de SER dit 
probleem reeds eerder aan de orde had gesteld. Zij hadden toen de vraag 
opgeworpen of het niet op enigerlei wijze mogelijk zou zijn om het 
uitkeringsbedrag dat uitsteekt boven het evenwaardige deel van de 
bijstand (toen aangeduid met de term «bandbreedte» buiten de midde-
lentoets te laten. 

Zij memoreerden dat de Staatssecretaris bij die gelegenheid had 
toegezegd daarop terug te komen in het kader van dit wetsvoorstel. 
Waarom is die toezegging niet gestand gedaan, en waarom is daar zelfs 
met geen woord over gerept? 

Heeft het kabinet het afglijden naar de bijstand ooit op andere wijze 
gepoogd te voorkomen op een wijze die recht doet aan de doelstellingen 
(ook in financiële zin) van dit wetsvoorstel enerzijds en aan de positie van 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten anderzijds? De positie van gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten is, zoals het kabinet ook erkent, toch een andere dan 
die van werklozen zeker als het gaat om «echte» arbeidsongeschikten c.q. 
zwaarder gehandicapten. Is in dit verband ooit gedacht aan het van 
toepassing verklaren van de I.O.W. of het op andere wijze uitsluiten van 
de vermogenstoets voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten en het toepassen 
van een grotere vrijlating (deze leden dachten daarbij aan 1 5% bij de 
partnertoets). Heeft het kabinet wellicht tevens overwogen om daarbij 
een bepaalde drempel (in de vorm van een hoger arbeidsongeschiktheids-
percentage of in de vorm van barema's) te hanteren? In ieder geval 
vonden deze leden dat het kabinet in de memorie van antwoord, mede 
gelet op de unanieme kritiek van de SER op dit punt, uitvoerig op deze 
problematiek en vragen dient in te gaan. Kan daarbij tevens worden 
ingegaan op de problematiek van aanvullende, bovenwettelijke uitkeringen? 

Over de in deze paragraaf aangesneden problematiek blijft de vraag 
klemmen waarom in het verleden «een niet te rechtvaardigen verschil 
tussen gedeeltelijk arbeidsongeschikten en werklozen» werd geïntrodu-
ceerd en getolereerd? De leden behorend tot de fractie van de S.G.P. 
zouden hierover gaarne de nodige opheldering verschaft willen zien. 

Het lid van de G.P.V.-fractie wilde de aandacht vragen voor de gevolgen 
van het verrekenen van het arbeidsongeschiktheidscriterium wanneer de 
betrokkene voor het werkloosheidsdeel van zijn uitkering op een bijstands-
uitkering aangewezen raakt. Met het oog op het karakter van de ABW zou 
het onjuist zijn de arbeidsongeschiktheidsuitkering geheel buiten beschou-
wing te laten bij het toekennen van een bijstandsuitkering. Anderzijds 
echter moet het ook onbevredigend worden geacht indien de uitkering 
geheel verrekend zou worden met de bijstandsuitkering, omdat dan toch 
wel een sterke nivellering zou dreigen plaats te vinden tussen hen die 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en hen die werkloos zijn. De afstand 
tussen geheel arbeidsongeschikten en gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
zou daarentegen onaanvaardbaar groot worden. Dit lid zou daarom 
ervoor willen pleiten dat het bedrag dat naast de arbeidsongeschiktheids-
uitkering aan bijstand wordt verleend correspondeert met een percentage 
van de bijstandsuitkering dat overeenkomt met de restcapaciteit van een 
arbeidsongeschikte. In de praktijk zou dat het volgende betekenen. 

Ter illustratie wordt gehanteerd het voorbeeld 11 op blz. 16 van bijlage 
14 van het rapport van de SVr. In het geval betrokkene voor 100 of 80% 
arbeidsongeschikt zou zijn zou geen wijziging optreden met het kabinets-
voorstel. Bij 50% arbeidsongeschiktheid blijft de arbeidsongeschiktheids-
uitkering f 1 750. Na afloop van de nWW-periode wordt deze uitkering 
met f387 aangevuld tot bijstandsniveau. In het bedoelde alternatief zou 
50% van het relevante bijstandsniveau worden aangevuld, hetgeen zou 
resulteren in een uitkering in een totaalbedrag van f2818 (bestaande 
situatie f 3500). Bij een arbeidsongeschiktheid van 20% volgt een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering van f700. Na afloop van de nWW-uitke-
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ring wordt ook dit aangevuld tot bijstandsniveau f2137. Het alternatief 
voorziet in f 700 + 80% van 2137 = f2410. Bij volledige werkloosheid 
volgt uiteindelijk wel het bijstandsniveau. Is bij benadering aan te geven 
wat de financiële gevolgen van zo een regeling zouden zijn? Hoe oordeelt 
het kabinet over deze gedachte, afgezien van zijn oordeel over het verlies 
aan ombuigingsresultaten? Tot slot zou dit G.P.V. fractielid nog een 
duidelijke toelichting willen ontvangen over het hanteren van de midde-
lentoets bij het toekennen van een gedeeltelijke bijstandsuitkering in het 
systeem dat het kabinet voorstaat. Met name de vermogenstoets (in 
verband met het zogenaamde opeten van het eigen huis) speelt in dit 
verband een rol. Worden mensen die een bijstandsuitkering van enige 
honderden guldens ontvangen in dit opzicht gelijk behandeld als mensen 
die een volledige bijstandsuitkering ontvangen? 

4.1.6. Passende arbeid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren bepaald geen tegenstander van 
een poging sociale zekerheidswetten voor niet-ingewijden leesbaar en 
begrijpelijk te maken. Zij meenden dat dit criterium inderdaad een te 
geringe rol speelt bij wetgeving, ook bij de stelselherziening. Zij onder-
kenden echter de moeilijkheid om bij wetgeving een voor niet-ingewijden 
begrijpelijke tekst te schrijven die juridisch niet tot problemen leidt. 

In het onderhavige geval waren zij van mening dat de wijziging de 
leesbaarheid niet wezenlijk ten goede komt, maar wel zal leiden tot een 
van de huidige jurisprudentie afwijkende tekst. De leden van de P.v.d.A.-
fractie achtten het opnemen van een begrip «passende arbeid» in de wet 
niet verhelderend. Zij hadden reeds bij de voorstellen voor de nieuwe 
Werkloosheidswet erop gewezen dat in het SER-advies met betrekking 
tot het arbeidsvoorzieningenbeleid unaniem is uitgesproken dat het geen 
aanbeveling verdient het begrip passende arbeid in de wet te definiëren. 
Het was deze leden opgevallen dat in het onderhavige wetsvoorstel wordt 
gesuggereerd dat, in tegenstelling tot datgene wat gebeurde bij de 
nieuwe Werkloosheidswet niet wordt beoogd aan dit begrip een andere 
inhoud te geven dan in de huidige wetgeving het geval is. Dit had deze 
leden in die zin verbaasd, waar in de artikelsgewijze toelichting bij de 
nieuwe Werkloosheidswet (19 261, nr. 3, blz. 141) gesteld wordt dat ook 
daar het invoeren van het begrip passende arbeid in de wet niet beoogt 
een andere invulling aan dit begrip te geven. 

Deze leden wensten een uitgebreide opheldering over de werkelijke 
bedoeling van het kabinet met het definiëren van het begrip passende 
arbeid in zowel de voorgestelde nieuwe Werkloosheidswet als in de 
herziene WAO/AAW. 

Zij verwezen hiervoor ook naar de opmerkingen zoals gemaakt door de 
GMD en verzochten het kabinet ook daarop fundamenteel in te gaan. 

In de Werkloosheidswet, waar het gaat om het passend verklaren van 
een feitelijke aanwezige arbeidsplaats, merkten deze leden op, wordt 
verwezen naar sociale omstandigheden die ertoe zouden kunnen leiden 
dat arbeid niet als passend kan worden aangemerkt. Bij de WAO zou - zij 
wezen hiervoor op, het doen vervallen van het begrip «ter plaatse waar» -
geen ruimte zijn om bij beoordeling van «passende arbeid» rekening te 
houden met bij voorbeeld de aanwezigheid van die passende arbeid in de 
omgeving van betrokkene, en de sociale omstandigheid dat verhuizen 
«ontwrichtend» zou kunnen zijn voor het gezin. Ook hierover verzochten 
deze leden opheldering. 

De leden van de CD.A-fractie wensten een nadere toelichting op het 
begrip «passende arbeid». Zij hadden het gevoel dat dit begrip te onge-
nuanceerd uit de werkloosheidssfeer is overgebracht naar het onderhavige 
wetsvoorstel. Zij wezen er in dit verband op dat het begrip «passende 
arbeid» bij de arbeidsongeschiktheidsschatting een geheel andere functie 
vervult dan bij de toepassing van de werkloosheidsregelingen. Bovendien 
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vroegen zij of de in diverse regelingen neergelegde criteria ten aanzien 
van «passende arbeid», die onderling ook verschillende doeleinden 
beogen, wel op één lijn kunnen worden gesteld door het hanteren van 
een zelfde begrip. Tevens achtten de leden van de CD.A-fractie een 
nadere toelichting van het kabinet hier op zijn plaats in verband met de 
visie van het kabinet ten aanzien van regionale functies. Zal uitbouw van 
de regionale functies voor betrokken arbeidsongeschikten niet leiden tot 
lastenverzwaring en het herintreden in het arbeidsproces bemoeilijken, zo 
vroegen deze leden. Ten aanzien van het begrip «passende arbeid» is het 
kabinet, zo stelden de hier aan het woord zijnde leden, niet voornemens 
de uitvoeringspraktijk te wijzigen (zie memorie van toelichting paragraaf 
4.16). Zij vroegen daarom hoe zich dit verhoudt met de aanpassingen van 
het arbeidsongeschiktheidscriterium (zie ook artikel 22 derde lid nWW). 

Met belangstelling hadden de leden van de C.D.A.-fractie kennis 
genomen van de memorie van antwoord nWW voor wat betreft de 
toelichting op het begrip «passende arbeid». Zij vroegen of het nu 
geïntroduceerde begrip «passende arbeid» niet zal leiden tot een geheel 
nieuwe jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep. 

Het lid van de R.P.F.-fractie achtte het juist, dat dit wetsvoorstel mede 
wordt aangewend om de definitie van arbeidsongeschiktheid taalkundig 
meer helder te maken. De door de bewindsman in de memorie van 
antwoord van de Werkloosheidswet voorgestelde wijziging om het begrip 
«passend» in «passende arbeid» te laten vervallen voorkomt dat verwarring 
ontstaat tussen de begrippen in de onderscheiden wetten. 

4.2. De relatie met het voorstel van Wet Arbeid Gehandicapte 
Werknemers (WAGW) 

De leden van de P.v.d.A-fractie zagen wel een zekere relatie met de 
WAGW. Zij hadden immers bij voortduring bepleit dat maatregelen in het 
kader van de WAO/AAW zouden moeten leiden tot (re)integratie van 
arbeidsongeschikte werknemers in het arbeidsproces. Naast het voorko-
men van arbeidsongeschiktheid - zij wezen hierbij nogmaals op het 
belang van snelle invoering van de ARBO-wet - achtten zij herstel van de 
geleden schade van groot belang. Zij dachten hierbij aan het reserveren 
van bepaalde quota aan arbeidsplaatsen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte 
werknemers, scholings- en reïntegratieplannen, de aanpassing van 
arbeidsplaatsen. Zij achtten dit van groot belang voor betrokkenen en 
voor de samenleving om langs die weg het volume van de WAO terug te 
dringen. Echter, zij meenden dat bij een goed functioneren van een Wet 
Arbeid Gehandicapte Werknemers er nog minder reden zou zijn het 
vraagstuk van de verdiscontering aan de orde te stellen. Juist dan immers 
zou, meer nog dan thans, ervan uit kunnen worden gegaan dat het niet 
deel kunnen nemen aan de betaalde arbeid het rechtstreeks gevolg is van 
de handicap. 

De leden van de P.v.d.A. fractie deelden het optimisme van het kabinet 
dat de WAGW zoals deze thans voorligt een gunstig effect zal hebben 
voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers geenszins. De WAGW 
is, in de loop van de schriftelijke voorbereiding, steeds verder uitgehold. 
Deze leden wezen onder meer op het ontbreken van een quoteringssy-
steem, op het, als gevolg daarvan, ontbreken van sancties; op de onvol-
doende regeling ten aanzien van werkgevers die trachten arbeidsplaatsen 
aan te passen aan de mogelijkheden van gedeeltelijk arbeidsgeschikte 
werknemers. Maar zelfs als de WAGW naar het oordeel van deze leden 
adequaat zou zijn en spoedig zou zijn ingevoerd, dan nog zal in eerste 
instantie het effect voor de huidige arbeidsongeschikten negatief zijn. De 
instroom in de WAO/AAW zou kunnen afnemen maar eveneens zal de 
uitstroommogelijkheid uit de WAO/AAW nog lager komen te liggen. 
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Zoals in de memorie van toelichting ook wordt opgemerkt zal het enige 
jaren duren voordat de WAGW een gunstig effect kan hebben voor de 
bestaande generatie arbeidsongeschikten. Naar het oordeel van de leden 
van de P.v.d.A.-fractie zou alleen dat al een reden moeten zijn de discussie 
over de verdiscontering uit te stellen en niet aan te gaan voordat de 
WAGW gedurende een aantal jaren functioneert en de werking van de 
WAGW kan worden geëvalueerd en beoordeeld. 

De hier aan het woord zijnde leden van de C D A . fractie vroegen het 
kabinet naar een moment waarop een evaluatie zou kunnen plaatsvinden 
van de effecten van het onderhavige wetsvoorstel en de WAGW. Wellicht 
zou dit na drie jaar kunnen gebeuren. 

De leden van de fractie van D'66 deelden de twijfel van de SER in zijn 
advies van 1982 over de toen nog ongewijzigde WAGW, of de in de 
WAGW voorgestelde maatregelen de positie van gedeeltelijke arbeidson-
geschikten dermate zou versterken dat zij in een gelijke positie als 
gezonde werklozen zouden komen te verkeren. Na de wijziging in de 
WAGW is deze twijfel versterkt tot ongeloof. Het kabinet spreekt op 
langere termijn over 1 55 000 arbeidsplaatsen, die voor bezetting door 
gehandicapten in aanmerking komen. Hoe groot is daarvan het aandeel in 
de overheidssector zelf, en zou daar niet juist een voorbeeld gegeven 
moeten worden, of beslist de overheid ook pas over 3 jaar tot welk 
streefpercentage zij wil komen? 

De leden van de fracties van de C.P.N, en de P.S.P. constateerden dat 
in onderhavig wetsvoorstel opnieuw de WAGW wordt opgevoerd als 
argument om de rechtspositie van arbeidsongeschikten te verslechteren. 
Zij betreurden dat zeer, omdat dit naar hun oordeel een omkering van 
zaken is. Het kabinet geeft zelf in de memorie van toelichting al aan dat er 
de eerste tijd weinig van de WAGW te verwachten is voor wat betreft 
herintreding. In het artikel van Klosse, waarnaar deze leden al eerder 
verwezen, spreekt schrijver de verwachting uit dat de WAGW vooral zal 
werken in de richting van gedeeltelijk arbeidsongeschikten die een band 
met het arbeidsproces hebben. Hij stelt dat voor de overigen geldt dat in 
ieder geval voorkomen moet worden dat zij werkloos worden. Een 
dergelijke opvatting sluit aan bij de opvatting, die ook deze leden hebben, 
dat een van de doelstellingen van de verdiscontering de reïntegratie is. 
Deze leden waren dan ook van mening dat invoering van de WAGW nooit 
een argument kan zijn om de verdiscontering af te schaffen, integendeel. 
Werking van de WAGW, zeker naar de categorie gedeeltelijk arbeidson-
geschikten zonder band met de arbeidsmarkt maakt handhaving van de 
huidige bepalingen in de WAO en de AAW juist noodzakelijk. De poging 
van het kabinet om dit verband wel aan te brengen is dan ook nergens op 
gestoeld en vereist op zijn minst nadere uitleg en verdere motivering. 

Het lid van de R.P.F, fractie verwees naar zijn inbreng op dit onderdeel 
bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Arbeid Gehandicapte 
Werknemers. 

5. UITVOERINGSASPECTEN EN OVERGANGSBEPALINGEN 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten nader geïnformeerd te 
worden over de toekomstige werkwijze met betrekking tot de «nieuwe 
gevallen». Al eerder hadden zij in dit kader gevraagd naar de positie van 
de vroeg-gehandicapten; nu betreft het de gehele categorie. Deze vraag 
hangt samen met hun onvrede over het begrip arbeidsongeschikt in 
medisch-arbeidskundige zin. Zij vermochten niet in te zien hoe de 
loonschade kon worden berekend, los van de verkrijgbaarheid en aanwe-
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zigheid van passende arbeid en het «kunnen verdienen». Deze leden 
zouden het op prijs stellen hier een technische uiteenzetting te ontvangen 
over de werkwijze die, in de denkwijze van het kabinet, door de GMD zou 
moeten worden gevolgd. 

Deze leden wezen eveneens op de - in het advies van de GMD uitgebreid 
uiteengezette - praktische problemen met betrekking tot een collectieve 
herbeoordeling. Zij verzochten het kabinet diepgaand op de daar genoemde 
vraagpunten in te gaan. Welke uitkeringsduur in maanden kunnen de 
betrokken categorieën uitkeringsgerechtigden tegemoet zien in de 
nieuwe Werkloosheidswet bij de ingediende voorstellen, indien zij 
gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaard worden, zo vroegen deze leden 
voorts. En wat zouden de effecten voor deze groepen zijn waar het de 
uitkeringsduur betreft wanneer de halfjaarlijkse neerwaartse stappen 
conform het voorstel van het kabinet van oktober 1985 uit de nWW 
worden verwijderd? Welke mogelijkheden bestaan er voor de diverse 
leeftijdsgroepen voor wie een herbeoordeling wordt voorgesteld om voor 
de vervolguitkering in aanmerking te komen? De leden van de P.v.d.A.-
fractie wensten bij de behandeling van de Invoeringswet nog uitgebreid 
in te gaan op de overgangsmaatregelen. Is de adviesaanvraag met 
betrekking tot de herbeoordeling aan de FBV, de GMD en de SVR 
inmiddels geacht beantwoord te zijn in het SVR-advies met betrekking tot 
de stelselherziening, aldus vroegen de leden van deze fractie. Immers in 
de memorie van toelichting wordt gesteld dat met dat advies rekening zal 
worden gehouden bij het verdere wetgevingsproces. Waar, en met welke 
opmerkingen uit de bedoelde reactie op de adviesaanvraag is dan 
rekening gehouden? Wat is de reden dat hier slechts aangekondigd wordt 
dat er met bedoelde advisering rekening gehouden zal worden? 

De leden van de P.v.d.A. fractie hadden zeer wel onderkend dat bij 
aanvaarding van de voorgestelde wetswijziging, zij die gedeeltelijk 
arbeidsgeschikt worden geacht in de bijstand kunnen geraken. Dit leidde 
bij hen tot vragen met betrekking tot de afstemming van de uitvoeringsor-
ganisatie op elkaar. Zullen de betrokken gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werknemers voor wat betreft hun begeleiding bij de herintreding in het 
arbeidsproces zowel te maken krijgen met de GMD als het GAB? Hoe is 
de afstemming tussen deze twee diensten geregeld? Welke van de twee 
diensten geeft uitsluitsel aan de bedrijfsvereniging daar waar het gaat om 
vraagstukken samenhangend met de werkloosheidsuitkering? Het was 
deze leden opgevallen dat in de nieuwe Werkloosheidswet slechts sprake 
is van mededelingen van het GAB en dat daar van arbeidsbemiddeling 
door het GMD geen sprake is. Op welke wijze wordt trouwens de werk-
loosheidscomponent berekend voor degenen die gedeeltelijk arbeidsge-
schikt worden geacht? 

Ook wensten deze leden nadere informatie over de gevolgen van de 
toename van het aantal uitkeringsgerechtigden met een gedeeltelijke 
WAO/AAW-uitkering en een aanvullende ABW-uitkering voor de werkbe-
lasting van de uitvoeringsorganisatie van zowel de bedrijfsvereniging als 
de gemeenten. Ook voor de betrokkenen heeft het ontvangen van 
inkomen uit twee bronnen alle mogelijke gevolgen. Deze leden wezen op 
de belastingaanslag (en dus met veel meer mensen met een WAO/AAW-
uitkerinq en aanvullende bijstand een taakverzwaring voor de belasting-
dienst). Kan daarover nadere informatie worden verstrekt? 

In dit kader wezen de leden van de P.v.d.A. fractie ook op het reeds 
lang bestaande probleem van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers 
met daarnaast een arbeidsinkomen; de problematiek van de dubbele 
WAO-franchise en van het over twee inkomens moeten betalen van 
ziekenfondspremie is nog steeds niet opgelost. Hoewel niet direct 
relevant voor dit wetsvoorstel namen deze Iden de gelegenheid te baat 
het kabinet nogmaals op deze zaken te attenderen. Waarom trouwens 
zou het noodzakelijk zijn dat gedeeltelijk arbeids(on)geschikte werknemers 
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voor een deel van hun uitkering onder de WAO/AAW zouden vallen en 
voor een ander deel onder de Werkloosheidswet. Waarom zou in voorko-
mende gevallen de betrokken werknemer niet volledig in de WAO kunnen 
blijven, waarbij een financiële verrekening plaatsvindt tussen AWF en 
AAF/AOF? Voor de voorzieningen en de begeleiding is betrokkene toch 
vooral op de AAW/WAO aangewezen. 

Deze leden wezen er nogmaals op dat zij tegen de situatie van gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten in de bijstand als een hoofdbezwaar meenden te 
moeten aantekenen dat in de ABW in mindere mate dan in de AAW/WAO 
de inspanning tot reïntegratie letterlijk wordt beloond. 

Het was de leden van de C.D.A. fractie onduidelijk hoe de positie van 
de vroeg-gehandicapten en zelfstandigen in de overgangsregeling is 
geregeld. Nadere toelichting achtten zij wenselijk. In aansluiting hierop 
achtten zij het van belang nader te worden geïnformeerd over de wijze 
waarop herkeuringen zullen plaatsvinden van vroeg-gehandicapten. 

Belangstellend waren de leden van de CDA. f rac t ie over de omvang 
van de groep WAO-gerechtigden die voor herkeuring in aanmerking 
komt. Nadere specificering achtten deze leden wenselijk, te meer omdat 
gerede twijfel bestaat bij hen of de uitvoeringsorganen wel voldoende 
geëquipeerd zijn voor deze operatie. In het vervolg van hun betoog zouden 
deze leden hierop nader terugkomen. In dit verband brachten zij de zorg 
van de FBV en VNG/DIVOSA in herinnering omtrent de termijnen en de te 
korte tijdsperiode die ter beschikking is met betrekking tot de uitvoering 
van de nieuwe regelingen. De leden van de CD.A-fractie vroegen het 
kabinet welke termijn van invoering het redelijk en haalbaar acht. In ieder 
geval hechtten zij aan een actief beleid van GMD en GAB met betrekking 
tot het vinden van een passende functie. Wel vroegen zij welke financiële 
en organisatorische middelen het kabinet denkt vrij te maken voor deze 
specifieke begeleiding en hoe de onderlinge relatie in dit verband dient te 
zijn tussen de GMD en het GAB. Deze leden waren erkentelijk voor de 
aanvulling op de overgangsregeling met name ten behoeve van de groep 
van 35 jaar en ouder. Zij achtten dit een tegemoetkoming ten aanzien van 
eerder door hen geuite wensen. Van de argumentatie waarom tot 35 jaar, 
hadden de leden van de C.D.A. fractie in de memorie van antwoord nWW 
kennis genomen. Zij konden begrip opbrengen voor het standpunt van het 
kabinet. Zij vroegen aandacht voor de specifieke problematiek van de 
herbeoordeling van gedeeltelijk arbeidsongeschikten behorende tot 
etnische minderheden en in het land van herkomst verblijvend. In dit 
verband vroegen de hier aan het woord zijnde leden het kabinet of er 
hieromtrent specifieke maatregelen in voorbereiding zijn en hoe de 
omvang van die groep is. 

De leden van de V V D . fractie vonden het noodzakelijk dat de reorga-
nisatie van de uitvoeringsorganisatie zo spoedig mogelijk aangepakt 
wordt, dit mede vanwege de competentiestrijd die reeds gaande is tussen 
bedrijfsverenigingen en de GMD. Deze is niet in het belang van de 
betrokkenen. Zij wilden een reactie van het kabinet op de stelling van het 
bestuur van de GMD dat, anders dan door het kabinet wordt verondersteld, 
voor de noodzakelijke herkeuringen ten minste drie jaar nodig is, terwijl 
vanuit de kring van medewerkers van de GMD een heel ander geluid is 
gehoord (zie de Volkskrant van 7 augustus 1985 «herkeuring WAO-ers is 
een klus die geklaard kan worden»). Vragen en opmerkingen over 
aspecten van tal van overgangsregelingen die aan de orde komen in de 
Invoeringswet (19 383) zullen in dat kader aan de orde worden gesteld. 
Wel wilden zij reeds een reactie op het unaniem advies van de SVr om 
een andere staffel voor het uitkeringspercentage te hanteren dan de 
ingewikkelde die door het kabinet is voorgesteld. 

De leden van de fractie van D'66 wilden memoreren dat de SVr ten 
aanzien van de uitvoering van artikel 18 WAO (nieuw) nog alle mogelijke 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 256, nr. 5 33 



interpretatieproblemen kan geven. Hoe wil het kabinet aan die bezwaren 
tegemoet komen? Ook kwam het hun voor dat aan de uitvoeringsproble-
matiek, ook ten aanzien van de herbeoordeling van onder 35-jarigen 
onvoldoende aandacht is gegeven. Ook in het geval betrokken uitkerings-
gerechtigden met meer dan een uitvoeringsorganisatie te maken krijgen, 
wordt zonder meer een goede afstemming tussen uitvoeringsorganen 
verondersteld. Realiseert het kabinet zich, dat bij een tekortschietende 
afstemming, wat zeker in de beginperiode het geval zal zijn, uitkeringsge-
rechtigden daarvan de dupe zullen worden? Waarom wordt de grens voor 
de herbeoordeling bij 35 jaar gelegd en niet bij 30 of 40 jaar? Waarom zal 
de eerste jaren dat de WAGW van kracht is de herintreding in het 
arbeidsproces vanuit de WAO/AAW gering zijn? Welke zekerheid bestaat 
er dat die herintreding na enkele jaren groter is? Deze leden konden zich 
voorstellen dat ook na enkele jaren de WAGW meer effect heeft op de 
beperking van de uitstroom uit het arbeidsproces dan op de instroom. 
Indien enig verband bestaat met de gekozen leeftijdsgrens dan zagen zij 
dit toch graag nader toegelicht. 

Besloten is om de categorie tot 35 jaar wel te beoordelen omdat het 
met name niet in het belang van de jongeren is om te snel het stempel 
van arbeidsongeschiktheid opgelegd te krijgen. Kan ook cijfermatig 
worden weergegeven op welke wijze binnen deze categorie eerder sprake 
zal zijn van een zich herstellend arbeidsvermogen, zo vroegen de leden 
van de fractie van de S.G.P. De voorgestelde regeling betekent voor de 
personen op wie zij van toepassing is geen onbeperkte garantie voor een 
volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering tot het 55ste jaar. Op welke 
wijze zal bij herstel (geheel dan wel gedeeltelijk) een gehele of gedeeltelijke 
afschatting plaatsvinden, die een ander beeld zal vertonen die thans 
onder de huidige bepalingen geschiedt? Verloopt deze afschatting 
geheel synchroon? Dat meerdere uitkeringen tegelijkertijd worden 
verstrekt wordt als geen nieuwe situatie aangeduid. In welke orde van 
grootte zal echter de omvang - die aanzienlijk wordt genoemd - toenemen? 
Aan welke nodige maatregelen wordt gedacht als vervolgens wordt 
opgemerkt, dat dit niet alleen een goede begeleiding van de uitkeringsge-
rechtigde, maar ook een goede afstemming binnen de uitvoeringsorganen 
en tussen de diverse uitvoeringsorganen onderling vereist? 

De leden van de fracties van de C.P.N, en de P.S.P. stelden een vraag 
over het determinantenonderzoek. Het kabinet gaat ervan uit dat er bij 
het verschil van mening tussen de SER en het kabinet over de omvang 
van de werkloosheidscomponent sprake is van een misverstand. Deze 
leden wilden graag vernemen op welke gronden het kabinet tot dit 
oordeel komt. Waar in het determinantenonderzoek is de onderbouwing 
van deze opvatting te vinden, zo vroegen deze leden. 

De leden van de fractie van de P.P.R. waren, uiteraard, tevreden over 
het, in tegenstelling tot de aanvankelijke voornemens, niet voor herbeoor-
deling in aanmerking laten komen van de categorie arbeidsongeschikten 
van 35 tot 50 jaar. Echter, de argumenten die het kabinet hiervoor geeft 
gelden evenzeer voor arbeidsongeschikten jonger dan 35. Immers, als het 
kabinet als eerste argument noemt de mogelijke gevolgen van de 
afschaffing van de verdisconteringsbepalingen voor de betrokken 
arbeidsongeschikten dan erkent het kabinet volgens leden dat die 
gevolgen aanzienlijk zullen zijn. De P.P.R."fractieleden zagen deze niet 
anders dan dat de gevolgen voor arbeidsongeschikten jonger dan 35 ook 
aanzienlijk zullen zijn. Het kabinet heeft wel gepoogd om inhoudelijk de 
scheiding in leeftijd te rechtvaardigen, namelijk jongeren mogen niet «te 
snel» het stempel van de arbeidsongeschiktheid krijgen en bovendien zou 
er bij deze categorie eerder sprake zijn van een herstellend arbeidsvermo-
gen. 
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Maar naar de menig van deze leden heeft het kabinet hiermee de 
leeftijdsgrens geenszins gerechtvaardigd. Wel is hiermee een oordeel 
uitgesproken over de wijze van uitvoering van de WAO/AAW. Zij vroegen 
hierover dan ook meer duidelijkheid van het kabinet. Met name wilden zij 
weten wiens verantwoordelijkheid het is geweest dat jongeren blijkbaar 
«te snel» als arbeidsongeschikt zijn bestempeld? Daarnaast wilden zij dat 
wordt vermeld op welk punt de huidige uitvoeringspraktijk faalt als 
blijkbaar die praktijk niets doet met het herstellend arbeidsvermogen. Is 
het kabinet het eens met deze leden dat het hiermee impliciet kritiek 
heeft geleverd op de GMD? 

Het tweede argument dat door het kabinet naar voren is gebracht om 
de oorspronkelijke overgangsregeling aan te vullen is dat gedurende de 
eerste jaren van de werking van de WAGW de herintreding vanuit de 
WAO/AAW gering zal zijn. Op welke gronden meent het kabinet te 
kunnen oordelen dat de herintreding van WAO/AAW-ers jonger dan 35 
jaar omvangrijker zal zijn? Is het kabinet niet met deze leden van mening 
dat de WAGW, in ieder geval de eerste jaren, geen reëel alternatief kan 
vormen voor de groep jonger dan 35 jaar die is afgeschaft? De hier aan 
het woord zijnde leden konden het dan ook niet eens zijn met het kabinet 
wanneer in de memorie van antwoord op de nWW in paragraaf 1.4 
opgemerkt wordt dat de leeftijdsgrens van 35 jaar «na rijp beraad» en 
«weloverwogen» is gekozen. 

Op grond van de thans door het kabinet voorgestelde overgangsregeling 
zullen binnen twee jaar na inwerkingtreding van het onderhavige wets-
voorstel rond de 100000 AAW/WAO-gerechtigden een herbeoordeling 
moeten ondergaan. Of dit uitvoeringstechnisch mogelijk zal zijn is nog 
niet in de memorie van toelichting vermeld. Het lid van de R.P.F, fractie 
vroeg het kabinet in zijn antwoord in te gaan op de nog op te lossen 
knelpunten met betrekking tot deze herbeoordelingsoperatie en daarbij 
tevens aandacht te schenken aan de gevolgen voor de uitkeringsgerech-
tigden. Consequentie van de fasegewijze uitvoering is namelijk dat niet 
alle gerechtigden op hetzelfde tijdstip kunnen worden herbeoordeeld. 
Maximaal zou er een jaar verschil kunnen ontstaan tussen de eersten en 
de laatsten van een bepaalde leeftijdscategorie. Dit betekent een verschil 
van een jaar meer of minder een loongerelateerde AAW/WAO-uitkering. 
Onderkent het kabinet dit probleem en acht het het niet rechtvaardiger 
dat hiervoor een inkomenstechnische maatregel getroffen zou moeten 
worden, waardoor alle gevolgen van herbeoordelingen op een moment, 
bij voorbeeld 1 januari worden geëffectueerd? Hierdoor wordt recht 
gedaan aan het beginsel van behoorlijk bestuur: gelijke gevallen, gelijke 
behandeling. 

Welke rol hebben overigens de gedachten van de toenmalige staatsse-
cretaris van Sociale Zaken in 1976 ten aanzien van de leeftijdsafbakening 
bij categorale toepassing van de termijnstelling gespeeld bij de vaststelling 
van de thans voorgestelde leeftijdscategorieën? In aanvulling op de 
opmerking in de memorie van toelichting tot de overgangsregeling in 
voorkomende gevallen alleen van toepassing is bij de eerste beoordeling, 
vroeg het hier aan het woord zijnde lid wanneer een tweede herbeoordeling 
is voorzien. Overigens naar welke bepalingen zullen de huidige uitkerings-
gerechtigden beneden de 35 jaar worden veroordeeld, gelet op de 
zinsnede: «ten aanzien van de hier door mij voorgestelde overgangsrege-
ling ..., zoals die in de bestaande wetgeving zijn geformuleerd, ... 
niet uitsluiten»? Kan nader uiteen worden gezet wat moet worden 
verstaan onder: «een goede begeleiding van de uitkeringsgerechtigden», 
zo vroeg het lid van de R.P.F, fractie tot slot. 
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6. FINANCIËLE EFFECTEN 

6 .1 . Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten nog nader in te gaan op de 
suggestie van het kabinet dat door het berekenen van de AAW naar de 
lage grondslag feitelijk de lage grondslag van de AAW, dat wil zeggen 
70% van het bruto wettelijk minimumloon, ook de franchise voor de WAO 
zou moeten zijn. Deze leden meenden dat in de opvatting van het kabinet 
het wettelijk minimumloon verzekeringstechnisch gezien volledig gedekt 
zou zijn door de AAW. Immers, iemand die niet meer dan het wettelijk 
minimumloon verdient kan in de door het kabinet gekozen systematiek 
niet op een hogere uitkering aanspraak maken op grond van de WAO/AAW 
dan de lage AAW grondslag. Daarmee zou, meenden deze leden, het 
vraagstuk van een verlaging van de franchise niet aan de orde kunnen 
zijn. Deze leden verwezen hierbij naar datgene wat gesteld is op bladzijde 
99 van Kamerstuk 19 261, nr. 3. 

Hoe redelijk het daar gestelde ook moge klinken waar het gaat om het 
hoger vaststellen van de WAO-franchise dan 70% van het bruto wettelijk 
minimumloon, deze leden meenden dat dit niet aan de orde kon zijn in de 
denklijn van het kabinet. Zoals al gesteld zou naar hun oordeel ook van 
het bruto wettelijk minimumloon de franchise voor de WAO-premie-bere-
kening behoren te zijn. Deze leden waren overigens wel geïnteresseerd in 
een rekenexercitie. Wat zou het voor de netto-netto gekoppelde uitkeringen 
en voor het netto minimumloon betekenen wanneer de frachise neerwaarts 
zou worden bijgesteld naar 70% van het bruto wettelijk minimumloon. 
Zou deze suggestie van het kabinet feitelijk niet betekenen dat daarmee 
bijvoorbeeld de AOW-uitkeringen, de bijstandsuitkeringen en dergelijke 
fors achteruit zouden gaan? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden tevens nader geïnformeerd 
willen worden over de gevolgen van een langduriger verzekering voor de 
Ziektewet, immers voor de gehele werkloosheidsperiode in plaats van 
voor de thans gebruikelijke periode van 6 maanden tijdens de WW-uit-
kering. Welke gevolgen heeft dit voor de toename van de uitkering - c.q. 
voor de premie Ziektewet - wilden deze leden weten. Zij wezen er hierbij 
op dat in het voorstel van de nieuwe Werkloosheidswet ook de mogelijkheid 
bestaat meteen volgend op de werkloosheidsperiode nog een jaar 
Ziektewetuitkering te kunnen ontvangen wanneer de arbeidsongeschiktheid 
aan het eind van de werkloosheidsperiode optreedt. Zal deze uitbreiding 
van de periode waarvoor men voor de Ziektewet is verzekerd nog kunnen 
leiden tot een grotere instroom in de WAO/AAW, zo vroegen deze leden. 

6.2. Omvang van de werkloosheidscomponent in de arbeids 
ongeschiktheidsregelingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden veel vraagtekens te zetten bij 
de berekeningen van de omvang van de besparingen door het kabinet. 
Enerzijds meenden zij dat de schattingen van 50% verborgen werkloos-
heid in de arbeidsongeschiktheidsregelingen niét op een juiste 
vooronderstelling berusten. Zij hadden hiervoor reeds verwezen naar 
diverse andere onderzoeken waar schattingen varieerden van 20-50%. Op 
die gronden meenden zij dat in de berekening van het kabinet sprake zou 
kunnen zijn van een overschatting van het ombuigingsbedrag. 

Anderzijds meenden deze leden dat het kabinet de ombuigingen in 
sterke mate onderschatte. Zoals deze leden reeds in het voorlopig 
verslag over de nieuwe Werkloosheidswet hadden opgemerkt is de 
berekening van het kabinet voor wat betreft de verblijfsduur van werkne-
mers in de werkloosheidsregelingen te hoog ingeschat. De leden van de 
P.v.d.A.-fractie achtten het noodzakelijk, zoals zij ook reeds in het voorlopig 
verslag over de nieuwe Werkloosheidswet hadden verwoord dat het 
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kabinet bij zijn berekeningen ook steeds aangaf van welke vooronderstel-
lingen werd uitgegaan en welke mate van waarschijnlijkheid de vooron-
derstellingen hadden. Ook andere varianten met een geringe mate van 
verborgen werkloosheid dan wel met een kortere uitkeringsduur in de 
werkloosheidswet zouden hierbij aan de Kamer moeten worden overgelegd 
meenden deze leden. 

De leden van de P.v.d.A-fractie waren met name geïnteresseerd in de 
wijze waarop het kabinet zelf heeft berekend dat het doen vervallen van 
de verdisconteringsmaatregel zou leiden tot een schatting van 50% 
verborgen werkloosheid waar kennelijk slechts puur toevallig dezelfde 
uitkomst is verkregen als in het determinantenonderzoek dat naar 
opvattingen van de SER verkeerd geïnterpreteerd zou zijn. Dat iets met 
goede wil valt te beargumenteren is de leden van de P.v.d.A-fractie zeer 
wel bekend, zo zeiden zij maar zij zouden er toch prijs op stellen te 
vernemen of er meer dan argumentatievermogen schuilt achter de 
veronderstelling dat ook het herstellend arbeidsvermogen van WAO/AAW-
ers er toe zal leiden dat 50% verborgen werkloosheid op enige realiteit 
berust. 

De leden van de CD.A-fractie vroegen een reactie van het kabinet op 
de berekeningen van de SVr over de financiële gevolgen van het wijzigen 
van de verdisconteringsbepaling. Deze leden vroegen daarbij tevens een 
nadere onderbouwing van het standpunt van het kabinet dat de werkloos-
heidscomponent een omvang van 50% zou hebben; dit percentage 
verschilt van de opvattingen van de SER die van 30% uitgaat. 

6.3. Herberekening van de besparingen 

De leden van de P.v.d.A-fractie achtten het niet onbelangrijk wanneer 
ook rekenexercities zouden plaatsvinden uitgaand van het vervallen van 
de stapsgewijze afbouw van de werkloosheidsuitkering. Ook zouden deze 
leden het op prijs stellen geïnformeerd te worden over de budgettaire 
gevolgen van het op een aantal punten «buiten de bijstand» houden van 
de gedeeltelijk arbeidsongeschikten wanneer zij, zoals in het onderhavige 
voorstel gebeurt, naar de bijstand zouden worden verwezen. De leden 
dachten hierbij aan een langdurige en ruimere vrijlating van nevenver-
diensten en aan een regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten zoals 
deze voor oudere werknemers zou gelden conform de kabinetsvoorstellen. 

De leden van de V V D . fractie vonden dat er mede gelet op de 
opvattingen van adviesorganen duidelijkheid geschapen dient te worden 
met betrekking tot de besparing welke op (zeer) lange termijn per saldo, 
zal ontstaan. Het kabinet baseert zijn berekeningen op conclusies die het 
heeft getrokken uit het zogenaamde determinantenonderzoek, terwijl 
deze conclusies inmiddels door de onderzoekers als onjuist zijn betiteld. 

De leden van de fractie van de P.P.R. zeiden hevig te twijfelen aan de 
realiteitswaarde van de door het kabinet opgegeven financiële effecten. 
Immers, veel componenten van de voorgestelde besparingen zijn geba-
seerd op hoogst onzekere verwachtingen. Zo is indertijd al door Emanuel 
en Vossers (Economisch Statistische Berichten, 17-8-1983) aangegeven 
dat het hanteren van de werkloosheidscomponent van 50% zoals het 
kabinet doet, berust op een misverstand. Zo is er ook een aanzienlijk 
verschil in interpretatie van het arbeidsongeschiktheidscriterium tussen 
de werkgevers en de werknemers binnen de SVr en het kabinet. Het is 
maar de vraag hoe de uitvoeringspraktijk en de rechtspraak hierop 
reageren. 

Evenzo is niet bekend wat de inperking van hetter-plaatse-waar-criterium 
tot de bepaling van het maatmaninkomen in de praktijk voor effecten zal 
hebben. De P.P.R."fractieleden misten dan ook node een onderbouwing 
van de samenstelling van het besparingsbedrag van de werkloosheids-
component ad f4535 min. Zij verwachtten voor een zinvolle verdere 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 256, nr. 5 37 



discussie dat het kabinet in de memorie van antwoord hierover alsnog 
meer inzicht verschaft. Bovendien wilden zij weten hoe hoog de kosten 
van de intensieve begeleiding worden en welk extra bedrag voor artikel 57 
AAW is uitgetrokken. 

6.4. Verdeling van de lasten van de werkloosheidscomponent 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden ook reeds bij het voorlopig 
verslag over de nWW geconstateerd dat door een verschuiving van lasten 
van het AOF en het AAF naar het AWF er sprake kan zijn van inkomensef-
fecten. Het kabinet noemt dit «denivellerend» maar levert daarbij geen 
berekeningen. De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden deze berekeningen 
voor een aantal mogelijke situaties op prijs stellen. Zij achtten het 
ongewenst dat als gevolg van een herziening van het sociale zekerheids-
stelsel de lage inkomens en de laagste inkomens in nog sterkere mate 
dan thans reeds het geval is de lasten moeten dragen van het sociale 
zekerheidsstelsel. Naar hun oordeel wreekt zich hier ook het buiten 
beschouwing laten van enige fundamentele discussie over de premiehef-
fing, de premiegrondslag en de premieverdeling alsmede over de rol van 
de rijksbijdragen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van oordeel dat bij de behandeling 
van de financiële gevolgen van dit wetsvoorstel, evenals dus in de 
discussie over alle voorliggende voorstellen met betrekking tot de 
stelselherziening veel te weinig aandacht is besteed aan de financiële 
gevolgen van de stelselherziening, zeker in het licht van de vraag hoe de 
financiering van het stelsel kan bijdragen tot een volumevermindering in 
de sociale zekerheid. Deze leden dachten bij de WAO/AAW bijvoorbeeld 
aan de mogelijkheid van het invoeren van het regresrecht. Waarom is niet 
overwogen werkgevers in grotere mate te laten bijdragen aan de ontwik-
keling van de lasten van de arbeidsongeschiktheidsregelingen naarmate zij 
daarbij een grotere mogelijkheid hadden het aantal uitkeringsgerechtigden 
te beperken? 

De aansprakelijkheid van de werkgever is van een particuliere, privaat-
rechtelijke aansprakelijkheid volledig verschoven naar de sociale zekerheid, 
waarbij zelfs de mogelijkheid van verhaal van de bedrijfsverenigingen op 
de werkgever in situaties van grove schuld en nalatigheid waardoor 
arbeidsongeschiktheid werd veroorzaakt niet meer tot enige betalingsver-
plichting van de werkgever leidt. Heeft het kabinet overwogen, ook in het 
kader van het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en het terugdringen 
van werksituaties die tot arbeidsongeschiktheid kunnen leiden een zekere 
verhaalsmogelijkheid bij de werkgever te reïntroduceren? Destijds bij de 
invoering van de WAO was toch een groot deel van de SVr van oordeel 
dat deze mogelijkheid zou moeten blijven bestaan, ook in het geval van 
grove schuld en nalatigheid. Deze leden hoorden hierover graag een 
nadere beschouwing. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden verder een punt-voor-punt-re-
actie van het kabinet willen hebben op het artikel in ESB over de gevolgen 
van de stelselherziening op de toekomstige premieontwikkeling. Welke 
overwegingen en veronderstellingen zouden ertoe mogen leiden te 
constateren dat de hier berekende premiestijgingen op een onjuiste 
weergave van de gevolgen van de stelselherziening zijn gebaseerd? 

De hier aan het woord zijnde leden van de C.D.A.-fractie was het niet 
geheel duidelijk hoe de WAO-premie over de fondsen wordt verdeeld. Zij 
vroegen zich af hoe bijvoorbeeld de WAO-premie die resteert na toepassing 
van de franchise aan de fondsen worden gedeclareerd. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld- Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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