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NADER RAPPORT 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw kabinet van 24 juni 
1985 en 17 september 1985, nrs. 71 en 
51 machtigde Uwe Majesteit de Raad 
van State zijn advies betreffende het 
bovenvermelde voorstel van wet 
rechtstreeks aan mij te doen toekomen. 
Dit advies, gedateerd 26 september 
1985, nr. W12.85.0321/23.5.31, moge 
ik U hierbij aanbieden. 

In verband met het advies merk ik 
het volgende op. 

1 en 4. In zijn advies merkt de Raad 
van State onder punt 1 op er begrip 
voor te hebben dat er een wettelijke 
regeling wordt voorgesteld om in de 
gegroeide situatie, zijnde een aanzien-
lijke toename van de werkloosheids-
component in de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering, wijziging te 
brengen. Wel vraagt de Raad van 
State zich af of men hierbij zo ver 
moet gaan dat bij de vaststelling van 
de mate van arbeidsongeschiktheid 
de vraag, of de verzekerde de voor 
hem passend te achten arbeid feitelijk 
kan verkrijgen, geheel en al buiten 
beschouwing wordt gelaten. 

De Raad is van oordeel dat in de 
situatie waarin het in redelijke mate 
zou vaststaan dat een gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte ook bij een krappe 
arbeidsmarkt de voor hem passend te 
achten arbeid in feite niet zou kunnen 
verkrijgen, er wel een rechtvaardiging 
zou zijn voor een verschillend uitke-
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ringsregime voor gedeeltelijk arbeids-
ongeschikten vergeleken met 
werklozen. De Raad noemt in dit 
verband vooral de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten die arbeidsonge-
schikt zijn geworden door een 
bedrijfsongeval of beroepsziekte. 

De Raad geeft in overweging om in 
deze situatie en vooral ten aanzien 
van de hiervoor aangegeven groepen 
enige beperking aan te brengen in het 
voorschrift dat bij de vaststelling van 
de mate van arbeidsongeschiktheid 
buiten beschouwing wordt gelaten of 
de verzekerde de voor hem passend 
te achten arbeid feitelijk kan verkrijgen. 

Vervolgens geeft de Raad aan dat 
zulks kan geschieden door een 
gewijzigde omschrijving in de tekst 
van de huidige artikelen 21, tweede 
lid, onder a van de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering (WAO) 
en 12, tweede lid, onder a van de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
(AAW) dan wel door het geven van 
een zogenaamd opstapje aan betrok-
kene, zoals momenteel in de bestaande 
jurisprudentie wordt gehanteerd. 

In feite raakt de Raad van State in 
zijn beschouwing aan het vraagstuk 
van de reële verdiencapaciteit. De 
vraag of de schatting van de mate van 
arbeidsongeschiktheid een basis moet 
vinden in de maatschappelijke 
werkelijkheid. In de nota van de 
Gemeenschappelijke Medische Dienst 
(GMD) «Juridische beschouwingen 

over de voorgestelde wijzigingen in 
WAO en AAW» van juli 1985 wordt op 
dit vraagstuk uitgebreid ingegaan. 

Mede naar aanleiding van de 
opmerkingen van de GMD verwoord 
in deze nota is in de memorie van 
toelichting nader ingegaan op de 
wijze waarop de nieuw voorgestelde 
artikelen 18 WAO en 5 AAW geïnter-
preteerd dienen te worden. Met name 
is ingegaan op de vraag of de reële 
verdiencapaciteit uitgangspunt blijft 
bij de arbeidsongeschiktheidsschat-
ting en zo ja in welke mate. 

In de memorie van toelichting is 
aangegeven dat het niet mijn bedoe-
ling is om een zuiver theoretische 
schatting te hanteren. Dat zou het 
geval zijn indien bij de schatting niet 
in aanmerking genomen wordt in 
welke mate de functie, die betrokkene 
met zijn handicap nog kan verrichten, 
arbeidsplaatsen vertegenwoordigt en 
voorts niet of deze functie ook feitelijk 
voor hem toegankelijk is. Echter ik wil 
bij het uitgangspunt van de reële 
verdiencapaciteit ook niet zover gaan 
dat, indien functies zijn aangegeven, 
feitelijk moet zijn vastgesteld dat de 
betrokkene bij het zich voordoen van 
een vacature ook daadwerkelijk voor 
de vervulling daarvan in aanmerking 
wordt gebracht. Ik ben van oordeel 
dat bij deze laatste interpretatie de 
arbeidsmarktfactoren bij de arbeidson-
geschiktheidsschatting een aanzienlij-
ke rol zouden blijven spelen. 
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Ik meen dat de reële verdiencapaci-
teit uitgangspunt blijft indien bij de 
aan te geven functies het volgende in 
aanmerking wordt genomen. Geen 
functie mag worden aangegeven die 
niet of nauwelijks arbeidsplaatsen 
vertegenwoordigt. Met andere 
woorden de functie dient gangbaar te 
zijn. Voorts kan zich de situatie 
voordoen dat een gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte een functie slechts kan 
uitoefenen, indien hij beschikt over 
technische hulpmiddelen of ander-
soortige voorzieningen. Zijn deze 
voorzieningen niet getroffen of staat 
niet vast, dat deze bij indiensttreding 
zullen worden getroffen, dan kan de 
betreffende functie niet worden 
geduid. Ook meen ik dat geen functies 
aangegeven mogen worden ten 
aanzien waarvan van een werkgever 
niet in redelijkheid gevergd kan 
worden, dat hij de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte met zijn beperkin-
gen daarvoor aanneemt. Dit ongeacht 
de feitelijke situatie op de arbeids-
markt. Evenmin mogen functies 
worden geduid waarvan het duidelijk 
is, dat in het desbetreffende beroep/ 
bedrijf/bedrijfstak een functionele 
leeftijdsgrens geldt en de leeftijd van 
de gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
deze heeft overschreden. 

Indien voor de gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte geen andere functies 
aangegeven kunnen worden dan 
hierboven bedoeld, ben ik van 
oordeel dat indeling in de hoogste 
arbeidsongeschiktheidsklasse dient 
plaats te vinden. Dit ondanks het feit 
dat betrokkene theoretisch nog een 
zekere restcapaciteit bezit. Ik meen dat 
door de hiervoor aangegeven werk-
wijze een goed evenwicht wordt 
verkregen tussen het laten meewegen 
van arbeidsmarktfactoren enerzijds en 
een strikt theoretische schatting 
anderzijds. 

Door de hier voorgestane interpre-
tatie van de artikelen 18 WAO en 5 
AAW en mede gelet op de voorgestel-
de maatregelen om de arbeidsmarkt-
positie van gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten te verbeteren meen ik dat in 
voldoende mate recht wordt gedaan 
aan de onder 1 weergegeven opmer-
kingen van de Raad van State. 

Aan de nadere uitwerking van de 
Raad, nl. een eventuele wijziging in de 
tekst van de huidige artikelen 21, 
tweede lid, onder a WAO en 12, 
tweede lid, onder a AAW dan wel het 
geven van een zogenaamd opstapje 
heb ik dan ook geen behoefte. 

Onder de hierboven bedoelde 
maatregelen ter verbetering van de 
arbeidsmarktpositie van gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten neemt het 
voorstel van Wet Arbeid Gehandicapte 
Werknemers (WAGW) een belangrijke 
plaats in. De verwachting is dat 
gedurende de eerste jaren dat de 
WAGW van kracht is, de herintreding 
in het arbeidsproces vanuit de 
WAO/AAW gering zal zijn. Het accent 
zal in eerste instantie komen te liggen 
op het in dienst houden van gedeelte-
lijk arbeidsongeschikten, met andere 
woorden: op het tegengaan van de 
uitstroom uit het arbeidsproces 
richting WAO/AAW. Voor de nieuwe 
gevallen zal de WAGW derhalve van 
meer betekenis zijn dan voor degenen, 
die op het tijdstip van afschaffing van 
de verdiscontering in de WAO en de 
AAW reeds een uitkering ingevolge 
deze wetten ontvangen. 

Dit is dan ook mede reden dat ik 
thans nader voorstel om de overgangs-
regeling - inhoudende handhaving 
van de verdisconteringsbepalingen -
nagenoeg geheel van toepassing te 
laten zijn op de categorie arbeidson-
geschikten die op het moment van 
in werking treden van dit voorstel 
reeds een AAW/WAO-uitkering 
ontvangen. Dit houdt in dat de 
aanvankelijk voorgestelde overgangs-
regeling in die zin wordt gewijzigd dat 
de categorie arbeidsongeschikten van 
35 tot 50 jaar, die op het moment van 
de invoering van het voorliggende 
voorstel van wet reeds een arbeidson-
geschiktheidsuitkering ontvangt, niet 
op grond van dit wetsvoorstel 
herbeoordeeld zal worden. De 
aanvankelijk voor de categorie 
arbeidsongeschikten vanaf 50 jaar 
voorgestelde overgangsregeling zal 
met deze groep worden uitgebreid. 
Ook deze groep 35- tot 50-jarigen 
heeft dan de zekerheid in de toekomst 
zijn uitkering niet te verliezen ten 
gevolge van de afschaffing van de 
verdisconteringsbepalingen. 

De nu voorgestelde overgangsrege-
ling betekent uiteraard niet dat voor 
de personen op wie zij van toepassing 
is een onbeperkte garantie voor een 
volledige arbeidsongeschiktheidsuit-
kering tot het 65ste jaar wordt 
gegeven. De verdisconteringsbepalin-
gen, zoals die in de bestaande 
wetgeving zijn geformuleerd, sluiten 
een beoordeling op het aanwezig zijn 
van een werkloosheidscomponent 
niet uit. Hiernaast geldt uiteraard dat 
bij herstel (geheel dan wel gedeeltelijk) 

een gehele of gedeeltelijke afschatting, 
evenals dit onder de huidige bepalin-
gen geschiedt, zal dienen plaats te 
vinden. 

Ten aanzien van de categorie 
arbeidsongeschikten beneden de 
leeftijd van 35 jaar blijf ik van mening 
dat een herbeoordeling op de aanwe-
zigheid van een werkloosheidscompo-
nent dient plaats te vinden. Dit is 
ingegeven door de overweging dat 
het met name niet in het belang van 
jongeren is om te snel het stempel 
van arbeidsongeschiktheid opgelegd 
te krijgen, terwijl voorts binnen deze 
categorie eerder sprake zal zijn van 
een zich herstellend arbeidsvermogen. 

Met deze wijziging van de over-
gangsregeling wordt aan alle arbeids-
ongeschikten die op het moment van 
in werking treden van de voorgestelde 
wetswijziging een AAW/WAO-uitke-
ring ontvangen, duidelijkheid en 
zekerheid gegeven over de eventuele 
gevolgen van deze wijziging. Voorts 
wordt via deze overgangsregeling 
naar mijn mening eveneens beter 
aangesloten bij het advies van de SER 
van 29 juni 1984, waarin de Raad 
nogmaals benadrukte grote waarde te 
hechten aan het aanwezig zijn van 
maatregelen die in een zo vroeg 
mogelijk stadium kunnen leiden tot 
een herintegratie van gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten in hetarbeidspro-
ces, zodat hun resterende verdienca-
paciteit zoveel mogelijk behouden 
blijft. 

Overeenkomstig het door de Raad 
van State onder punt 4 gestelde is 
bovenstaande motivering in de 
toelichting opgenomen. 

2. Onder punt 2 wordt door de 
Raad van State opgemerkt dat de 
afschaffing van de verdiscontering 
van de werkloosheid in de arbeidson-
geschiktheidsuitkeringen de uitvoering 
van het stelsel van sociale zekerheid 
niet eenvoudiger zal maken. De 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte krijgt 
dan immers te maken met sterk 
verschillende uitkeringsregimes, en 
met verschillende uitvoeringsorganen. 

Dit zal volgens de Raad een goede 
begeleiding van de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte bemoeilijken. 

De Raad dringt er dan ook op aan 
dat de nodige maatregelen zullen 
worden genomen om een goede 
onderlinge afstemming van de 
werkzaamheden van de diverse 
betrokken uitvoeringsorganen op dit 
gebied te verwezenlijken. De Raad 
vraagt om aanvulling van de memorie 
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van toelichting op dit punt. De Raad 
acht een en ander te meer wenselijk . 
nu ook in de nieuwe Werkloosheidswet 
voor bedrijfsverenigingen de mogelijk-
heid in het leven wordt geroepen om 
voorzieningen te treffen tot behoud, 
herstel of ter bevordering van de 
arbeidsgeschiktheid met het oog op 
de herintreding in het arbeidsproces 
(artikelen 71 en volgende). 

Zoals de Raad van State terecht 
opmerkt zal zich na de afschaffing van 
de verdiscontering in de AAW en de 
WAO in meer gevallen dan nu een 
samenloop van AAW-/WAO-uitkering 
met een WW-uitkering voordoen. 
Juist met het oog hierop is de staffel 
van uitkeringspercentages in de AAW 
en de WAO aangepast. De samenloop 
van de AAW-/WAO-uitkering met de 
WW-uitkering vergt immers een 
AAW-/WAO-uitkeringsniveau, dat 
evenredig is aan de mate van arbeids-
ongeschiktheid. In de huidige AAW en 
WAO is een staffel van uitkeringsper-
centages opgenomen, die geen 
evenredige werking heeft. Door deze 
niet-evenredigheid is een goede 
regeling van de samenloop met de 
werkloosheidsuitkering niet mogelijk. 
Vandaar dat de staffel van uitkerings-
percentages is aangepast. Een en 
ander is reeds aangegeven in de 
toelichting bij artikel 45 van de 
nieuwe Werkloosheidswet. 

Hierbij zij er nog op gewezen dat de 
hierdoor de Raad van State geschetste 
situatie niet nieuw is. Ook thans 
kunnen meerdere uitkeringen naast 
elkaar worden verstrekt en kan de 
uitkeringsgerechtigde met meerdere 
uitvoeringsorganen te maken krijgen. 
Alleen de omvang zal door de afschaf-
fing van de verdiscontering toenemen. 

Overigens zij opgemerkt dat een 
uitkeringsgerechtigde eerst dan met 
twee uitvoeringsorganen te maken 
krijgt, indien naast de AAW-/WAO-uit-
kering een uitkering op grond van de 
Wet inkomensvoorziening oudere 
werkloze werknemers (IOW) of een 
bijstandsuitkering wordt verstrekt. 
Hoewel het derhalve geen nieuw 
probleem is meen ik dat met name 
ook door de toename van de omvang 
het, om de samenloop van diverse 
uitkeringen goed te laten verlopen, 
des te meer noodzakelijk is dat er een 
goede afstemming binnen het 
uitvoeringsorgaan en tussen de 
diverse uitvoeringsorganen plaats-
vindt. Ik vertrouw erop dat de diverse 
uitvoeringsorganen hiertoe, zonodig 
in overleg met de Sociale Verzekerings-
raad, de nodige maatregelen zullen 
nemen. In de memorie van toelichting 
is aan deze problematiek alsnog 
aandacht geschonken. 

Ten aanzien van de door de Raad 
van State gesignaleerde verzwaring 
van de uitvoeringsproblematiek door 
de invoering van de artikelen 71 en 
volgende in de nieuwe WW, zij 
opgemerkt dat de aanvankelijk 
voorgestelde artikelen vooralsnog uit 
het wetsvoorstel zijn geschrapt. Eerst 
zal advies worden gevraagd aan de 
SER, de Sociale Verzekeringsraad en 
de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Wel blijft in het wetsvoor-
stel ruimte voor de invulling van deze 
artikelen na ontvangst van de adviezen 
gereserveerd. In de genoemde 
adviesaanvragen zal ook aan de 
uitvoeringsproblematiek aandacht 
worden geschonken. 

Onder punt 3 merkt de Raad van 
State op het wenselijk te vinden dat 
bij de schets van de hoofdlijnen van 
het ontwerp WAGW wordt vermeld 
dat het alsnog opleggen van een 
quotumpercentage slechts drie jaren 
na het in werking treden van die wet 
zal kunnen geschieden. De memorie 
van toelichting is in de door de Raad 
van State gewenste zin aangepast. 

De tekst van het voorstel van wet en 
de memorie van toelichting zijn 
aangepast overeenkomstig de 
redactionele kanttekeningen van de 
Raad van State. Hiernaast is de 
memorie van toelichting nog op een 
aantal punten gewijzigd, naar aanlei-
ding van het vervolgadvies van de 
SER van 23 augustus 1985 en om de 
bedoeling van het kabinet op een 
aantal punten beter tot uitdrukking te 
laten komen. Met name geldt dit 
laatste voor hoofdstuk 4 van de 
memorie van toelichting. 

Ik veroorloof mij U in overweging te 
geven, het hierbij gevoegde gewijzigde 
voorstel van wet en de daarmee in 
overeenstemming gebrachte, overeen-
komstig het vorenstaande gewijzigde, 
memorie van toelichting aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal te 
zenden. 

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

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 256, B-C 5 


