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1. Inleiding 

Op grond van de bepalingen van de huidige arbeidsongeschiktheidsrege-
lingen, te weten de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) en de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) zijn er onder degenen, 
die een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, niet alleen 
personen, die medisch arbeidskundig gezien volledig arbeidsongeschikt 
zijn, doch ook personen die deels arbeidsongeschikt als hiervoor bedoeld 
en deels werkloos zijn. In deze gevallen is bij de bepaling van de mate van 
arbeidsongeschiktheid en in relatie hiermee de hoogte van de uitkering, 
nietalleen rekening gehouden met de arbeidsongeschiktheid maareveneens 
met de mogelijkheid om arbeid te verkrijgen. De arbeidsongeschiktheids-
uitkering is in deze gevallen dus samengesteld uit een werkloosheidscom-
ponent en uit wat kan worden aangeduid als een medisch-arbeidskundige 
component. Dit wordt wel aangeduid met de term «verdiscontering van de 
werkloosheid in het arbeidsongeschiktheidspercentage». 

Deze verdiscontering is mogelijk, doordat ingevolge het bepaalde in 
artikel 12, tweede lid, onder a, van de AAW en artikel 21, tweede lid, onder 
a, van de WAO bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid 
zoveel als doenlijk is, rekening dient te worden gehouden met de door de 
arbeidsongeschiktheid verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van 
arbeid. 

Daarbij kan de verdiscontering ingevolge het derde lid van genoemde 
artikelen aan een administratieve termijn worden gebonden. Naast deze 
expliciet in de wet genoemde verdisconteringsmogelijkheid, is er nog een 
mogelijkheid om werkloosheid in het arbeidsongeschiktheidspercentage te 
verdisconteren, en wel via het arbeidsongeschiktheidscriterium, neergelegd 
in artikel 5 van de AAW onderscheidenlijk 18 van de WAO. 

Zoals in de adviesaanvrage van 25 mei 1983 over de herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid aan de Sociaal-Economische Raad (SER) en de 
Emancipatieraad reeds staat aangegeven is het kabinet van oordeel, dat 
personen die deels werkloos en deels arbeidsongeschikt zijn, voor wat 
betreft het werkloosheidsdeel in dezelfde uitkeringspositie dienen te komen 
verkeren als de overige werklozen. De redenen hiervoor zullen hierna in 
deze memorie nader worden aangegeven. 

Het voorliggende wetsvoorstel beoogt die gelijke uitkeringspositie te 
bereiken door de bepalingen, die de verdiscontering van werkloosheid in 
de arbeidsongeschiktheid mogelijk maken, te laten vervallen en daarnaast 
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te bepalen dat arbeidsmarktfactoren niet meer de mate van arbeids-
ongeschiktheid op grond van het arbeidsongeschiktheidscriterium mede 
blijven bepalen. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt het 
arbeidsongeschiktheidscriterium te moderniseren. 

2. De totstandkoming en de toepassing van de verdisconteringsbepalingen 

Teneinde de voornemens om de verdisconteringsbepalingen te laten 
vervallen en het arbeidsongeschiktheidscriterium aan te passen om op hun 
merites te kunnen beoordelen, is het nuttig aandacht te schenken aan de 
totstandkoming van deze bepalingen en de ontwikkelingen die zich bij de 
toepassing daarvan hebben voorgedaan. 

2.1. Totstandkoming 

Het verdisconteringsartikel in de WAO (artikel 21, tweede lid, onder a) 
werd bij de totstandkoming van de wet in 1966 zonder veel discussie 
overgenomen uit de Ongevallenwet 1921. Blijkens de memorie van 
toelichting op het wetsontwerp WAO (Kamerstuk 7171) beoogt dit artikel 
bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid mede in aanmer-
king te nemen de door deze arbeidsongeschiktheid veroorzaakte vermin-
derde gelegenheid tot het verkrijgen van passende arbeid. In de memorie 
van antwoord is verder nog gesteld, dat ook reeds uit de definitie van het 
arbeidsongeschiktheidscriterium, neergelegd in artikel 18 WAO, aanwijzin-
gen te putten zijn dat bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid 
rekening dient te worden gehouden met de mate waarin de arbeidsgele-
genheid is verminderd. Niettemin achtte het toenmalige kabinet deze 
bepaling in de WAO niet misplaatst. Deze bepaling stelt, aldus genoemde 
memorie van antwoord, met zoveel woorden buiten twijfel, dat bij de 
beoordeling van de arbeidsongeschiktheid ook in de beschouwingen dient 
te worden betrokken de door de handicap verminderde mogelijkheid om 
weer arbeid te verkrijgen. 

Bij de totstandkoming van de AAW per 1 oktober 1976 is een gelijkluidende 
bepaling in die wet opgenomen (artikel 12, tweede lid, onder a). 

Hoewel de wetgever zich ook destijds realiseerde, dat de toepassing van 
de overeenkomstige WAO-bepaling reeds geruime tijd in discussie was 
- hierop wordt in het onderstaande nader ingegaan - is destijds vooralsnog 
gekozen voor handhaving van het in deze bepaling neergelegde beginsel, 
dit ondanks de ongunstige effecten (vooral de anti-revaliderende werking), 
die de toepassing van deze bepaling in bepaalde situaties kon hebben. Wel 
zijn toen, ter vermindering van deze effecten, nieuwe bepalingen in de 
AAW en de WAO (de derde leden van de artikelen 12 AAW en 21 WAO) 
opgenomen, waarin aan de bedrijfsvereniging de bevoegdheid werd 
gegeven de toepassing van de verdiscontering aan een termijn te binden. 

2.2. Toepassing 

De wijze van toepassing van de verdisconteringsbepaling in de WAO is 
in het begin van de jaren zeventig ter sprake gekomen in een tussen de 
Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD), de Federatie van Bedrijfsver-
enigingen (FBV) en de Sociale Verzekeringsraad (SVR) gevoerd overleg. 

Dit overleg heeft ertoe geleid dat men bij werkloosheid van de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte primair uitgaat van het vermoeden, dat er een causaal 
verband is tussen de aanwezige werkloosheid en de handicap. Slechts in 
bepaalde gevallen, wanneer objectief aantoonbare feiten in tegengestelde 
richting wijzen, zal dit vermoeden moeten wijken. Om deze feiten te 
kunnen onderkennen, zal een intensieve begeleiding per individueel geval 
noodzakelijk zijn. 

De hier geschetste toepassing van artikel 21, tweede lid, onder a, wordt 
wel aangeduid als het «verdisconteren, tenzij» en is neergelegd in de 
circulaire van de FBV d.d. 25 mei 1973 aan de bedrijfsverenigingen. 
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2.2.1. Termijnstelling 

De derde leden van de artikelen 12 AAW en 21 WAO - de zogenaamde 
«termijnstellingsbepalingen» - beogen de bedrijfsvereniging na advisering 
door de GMD in staat te stellen om in daartoe geëigende gevallen de 
betrokkene nadrukkelijk te confronteren met het feit, dat hij, hoewel 
ingedeeld in de hoogste invaliditeitsklasse, slechts voor een deel arbeids-
ongeschikt is en dus in staat wordt geacht arbeid te verrichten. Als 
personen die met name voor de toepassing van het derde lid in aanmerking 
komen, noemde de regering in de memorie van toelichting op de AAW de 
jongere uitkeringsgerechtigden met een nog aanmerkelijke restcapaciteit. 

De regering hoopte met deze termijnstelling te bereiken, dat de betrokkene 
gestimuleerd zou worden naar passend werk te zoeken. In het kader van de 
voorbereiding van de AAW heeft de toenmalige Staatssecretaris van 
Sociale Zaken bij brief van 28 mei 1976 er bij de SVR op aangedrongen om, 
zo enigszins mogelijk reeds bij de invoering van de AAW, naast een 
individueel gerichte toepassing, tevens te komen tot een categorale 
toepassing van de termijnstellingsbepalingen. Daarbij gingen zijn gedachten 
voorshands uit naar een integrale toepassing van die bepaling op alle 
AAW-gerechtigden, jonger dan 35 jaar, met een uitkering, berekend naar 
een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 45. 

Een dergelijke toepassing zou voor de uitvoeringsorganen echter 
problemen opleveren van administratief-technische en juridische aard. 
Over deze problemen vond overleg plaats tussen de SVR, de GMD en de 
FBV. Het resultaat van dat overleg is neergelegd in een op 20 november 
1978 aan de toenmalige Staatssecretaris van Sociale Zaken aangeboden 
rapport. Daarin werd de voorgestelde categorale toepassing van de 
termijnstellingsbepalingen ontraden. 

Naar aanleiding van dit rapport heeft de Staatssecretaris bij brief van 26 
maart 1979 aan de SVR medegedeeld, dat bestudering van het rapport ook 
hem de overtuiging heeft gegeven, dat een categorale toepassing van de 
termijnstellingsbepalingen tot juridische en administratieve moeilijkheden 
kan leiden. Voorts deelde de Staatssecretaris mee, dat het uit hoofde van 
het belang van een intensieve begeleiding van betrekkelijk jonge uitkerings-
gerechtigden met een restvaliditeit - deze groep is uit een oogpunt van 
revalidatie bij uitstek belangrijk - gewenst moet worden geacht, dat ter 
zake stringente voorschriften in de vorm van een termijnstelling gelden. Hij 
voegde daaraan toe, dat een termijnstelling slechts dan wenselijk is, 
wanneer het uitvoeringsorgaan, op grond van opgedane ervaringen, met 
een voldoende mate van zekerheid kan beoordelen, dat de betrokkene vóór 
het verstrijken van de gestelde termijn werk heeft dan wel de overtuiging 
heeft verkregen, dat het niet verkrijgen van werk niet zijn oorzaak vindt in 
de handicap, doch in hoofdzaak in de structurele werkgelegenheidssituatie 
in de desbetreffende regio. 

Ten slotte heeft hij er in genoemde brief op gewezen, dat er veel voor te 
zeggen valt om in de gevallen waarin tot een dubbele schatting is overge-
gaan, gelijktijdig in het administratieve vlak tot een zekere termijnstelling te 
komen en dat op grond van de daarmee opgedane ervaringen wellicht kan 
worden bezien of er voldoende aanleiding is tot een wettelijke termijnstelling. 
Onder een dubbele schatting wordt verstaan het ten aanzien van een 
betrokkene aangeven van twee arbeidsongeschiktheidsklassen, één met 
verdiscontering van werkloosheid en één zonder. 

2.2.2. Experiment met administratieve termijnstelling 

Intussen had het bestuur van de GMD in september 1978 reeds besloten 
tot het houden van een experiment met betrekking tot de in het slot van 
2.2.1. genoemde administratieve termijnstelling. 
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Aanleiding tot dit experiment, dat in een tweetal districten werd uitgevoerd 
(Rotterdam en Tilburg) vormden de bevindingen van de GMD bij de 
dubbele schatting. Vanaf februari 1978 gaf de GMD in daarvoor in aanmer-
king komende gevallen in zijn adviezen aan de bedrijfsverenigingen twee 
arbeidsongeschiktheidsklassen aan, één met toepassing van de verdiscon-
teringsbepalingen en één, waarin de betrokkene vermoedelijk zal worden 
ingedeeld, als hij werk kan vinden. 

Voor het experiment kwamen in aanmerking belanghebbenden, ten 
aanzien van wie door de GMD een dubbele schatting had plaatsgevonden. 
Het ging hierbij derhalve om personen, die nog een functionele restvaliditeit 
bezaten. Bij de kring van belanghebbenden werd in beginsel geen onder-
scheid gemaakt naar leeftijd. In de praktijk waren het echter veel jongeren, 
op wie de dubbele schatting van toepassing was. 

Aan de betrokken belanghebbende werd door de arbeidsdeskundige 
mondeling medegedeeld, dat de artikelen 12, tweede lid, onder a, van de 
AAW en 21, tweede lid, onder a, van de WAO slechts gedurende een 
bepaalde termijn zouden worden toegepast. Slechts wanneer de aard van 
het geval zich ertegen verzette, werd geen termijn gesteld. Als bevestiging 
van dit gesprek ontvingen deze personen van de arbeidsdeskundige een 
brief waarin werden vermeld: 

- de functies, die de betrokkenen volledig konden vervullen; 
- het theoretische arbeidsongeschiktheidspercentage; 
- de termijn gedurende welke genoemde artikelen zouden worden 

toegepast; 
- de verwachting dat de betrokkenen zich voldoende inzetten om 

passend werk te vinden en de mogelijke consequenties indien zij dit 
nalieten. 

De termijn die gesteld werd, kon, afhankelijk van de vraag, of het om een 
reeds lopend geval met een dubbele schatting ging dan wel om een nieuw 
geval, variëren van minimaal een half jaar tot maximaal eenjaar. Gedurende 
deze termijn vond een intensieve begeleiding door de arbeidsdeskundige 
plaats. Tijdens de gestelde termijn werd slechts overgegaan tot schatting 
c.q. effectuering van de theoretische schatting, indien de belanghebben-
den werk had gevonden dan wel wanneer zich een «tenzij» voordeed. 

Voor de goede orde moge erop worden gewezen, dat het hier geen 
wettelijke termijnstelling betrof, doch louter een administratieve termijn-
stelling, waartegen geen beroep openstond. 

Aan het einde van de termijn resteerden die belanghebbenden, die 
binnen de gestelde termijn nog geen werk hadden kunnen vinden. Hierbij 
konden drie situaties worden onderscheiden. 

1e. Het was mogelijk, dat in bepaalde gevallen de handicap toch een te 
grote rol had gespeeld bij het niet kunnen vinden van werk. In deze 
gevallen bleven de artikelen 12, tweede lid, onder a, van de AAW en 21, 
tweede lid, onder a, van de WAO van toepassing en werd de uitkering 
onveranderd voortgezet naar een arbeidsongeschiktheid van 80-100%. 

2e. Er was uitzicht op, dat de belanghebbende geplaatst kon worden, 
doch die mogelijkheid was nog niet gerealiseerd. Alsdan vond verlenging 
van de termijn plaats. 

3e. Als bleek, dat niet de handicap maar de werkgelegenheidssituatie de 
belangrijkste reden was voor het niet verkrijgen van arbeid, dan nam de 
betrokkene op de arbeidsmarkt geen andere positie in dan de werkloze en 
vond effectuering van de theoretische schatting plaats. 

De resultaten van dit experiment zijn neergelegd in het «Eindrapport 
experiment termijnstelling». Bij de aanbieding van dat rapport aan de SVR 
heeft het GMD-bestuur zich van een oordeel daarover onthouden. De 
resultaten hadden namelijk bij een deel van dat bestuur de indruk gewekt 
dat de bij het experiment gevolgde werkwijze niet in overeenstemming 
was geweest met de in 1973 geformuleerde beleidsuitgangspunten voor de 
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wijze waarop rekening moest worden gehouden met de door de handicap 
verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van passende arbeid. Dit 
verschil van inzicht is voorgelegd aan de SVR. Deze heeft zich op het 
standpunt gesteld, dat intensivering van de begeleiding door de GMD 
aanbeveling verdient, waarbij het aanvaardbaar is dat deze in daartoe zich 
lenende gevallen gepaard gaat met een administratieve termijnstelling. 

Afschatting na het verstrijken van de individueel gestelde administratieve 
termijn dient evenwel steeds - vooral indien geen werkhervatting heeft 
plaatsgevonden - met grote zorgvuldigheid te geschieden en zij dient te 
voldoen aan de daarvoor in de circulaire van de FBV van 25 mei 1973 
neergelegde criteria. In overeenstemming met deze criteria is slechts de 
afschatting die geschiedt als het niet verkrijgen van werk niet toe te 
schrijven is aan de handicap voor het vorige beroep. Naar het oordeel van 
de SVR zou niet in overeenstemming met deze criteria zijn het overgaan tot 
afschatting, zoniet uitsluitend dan toch in zeer overheersende mate, met 
een beroep op de arbeidsmarkt. De Raad achtte het niet zijn taak een 
oordeel te geven over de toepassing van deze criteria in de praktijk in 
individuele gevallen. 

2.2.3. Nieuwe werkwijze 

In november 1981 heeft het GMD-bestuur overeenstemming bereikt over 
een praktische werkwijze bij de toepassing van de verdisconteringsbepalin-
gen en de daarbij te hanteren administratieve termijnstelling. 

Uitgangspunt bij deze nieuwe werkwijze is, dat een eventuele afschatting 
moet zijn gebaseerd op voor ieder individueel geval verzamelde, objectieve 
gegevens ten einde in voorkomende gevallen het bewijs te kunnen leveren, 
dat het op voorhand aangenomen verband tussen ziekte en gebrek enerzijds 
en werkloosheid anderzijds niet aanwezig was. Centraal in deze procedure 
staat het voor ieder individueel op te stellen reïntegratieplan. Na opstelling 
van dit plan vindt termijnstelling plaats (als regel een jaar) waarna moet 
worden beslist over effectuering van de theoretische schatting. Deze 
werkwijze is per 1 januari 1982 landelijk ingevoerd. 

2.2.4. Beoordeling 

Uit deze uitvoerige beschrijving rond de toepassing van de artikelen 18 
en 21, tweede lid, onder a van de WAO en de artikelen 5 en 12, tweede lid, 
onder a van de AAW kan worden afgeleid dat zowel de vraag wanneer het 
niet verkrijgen van arbeid verband houdt met de handicap en de bewijslast 
daaromtrent alsmede de vraag wanneer sprake is van een reële verdienca-
paciteit telkenmale een centrale rol heeft gespeeld bij de discussies over 
deze bepalingen. Het lijkt goed in dit kader ook nog in te gaan op de 
jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). 

De CRvB heeft aan de verdisconteringsartikeien in de WAO en de AAW 
(artikel 21, tweede lid, onder a WAO en artikel 12, tweede lid, onder a AAW) 
nimmer een zelfstandige betekenis gehecht maar deze altijd gelezen in 
relatie tot de artikelen 18 WAO en 5 AAW. De CRvB bracht het rekening 
houden met de door de handicap verminderde gelegenheid tot het verkrijgen 
van arbeid tot uitdrukking door toekenning van een hoger uitkeringsper-
centage door middel van ophoging van de mate van arbeidsongeschiktheid 
met één of enkele arbeidsongeschiktheidsklassen, het z.g. opstapje. De 
CRvB is in ieder geval in zijn uitspraken niet zo ver gegaan als waartoe de 
circulaire van de FBV van 25 mei 1973 de bedrijfsverenigingen adviseert. 
Vooral sedert 1976 wordt door de beroepsrechter rekening gehouden met 
de veranderde situatie op de regionale arbeidsmarkt. Het niet verkrijgen 
van werk door de gehandicapte zal als gevolg hiervan in veel gevallen niet 
door de handicap, maar door de werkgelegenheidssituatie worden veroor-
zaakt. 
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Het moge derhalve duidelijk zijn dat de in de praktijk gehanteerde 
werkwijze, waarbij door de uitvoeringsorganen van een ruime interpretatie 
van de desbetreffende artikelen in de WAO en de AAW wordt uitgegaan in 
ieder geval veel verder gaat dan de CRvB in zijn jurisprudentie. 

De vraag kan dan ook gesteld worden in hoeverre de huidige uitvoerings-
praktijk destijds de bedoeling is geweest van de wetgever en in hoeverre 
het zich dan ook vanuit deze optiek verdraagt met de wettelijke bepalingen. 

Zonder op deze vraag nader in te gaan kan in ieder geval gesteld worden 
dat de huidige interpretatie gestalte heeft gekregen in een periode waarin 
sprake was van een ruime werkgelegenheid. De situatie op de arbeidsmarkt 
is inmiddels drastisch gewijzigd. En de vraag kan dan ook gesteld worden 
of de arbeidsongeschikten voor het deel dat zij als werkloos zijn aan te 
merken enerzijds en werklozen anderzijds in een zodanig verschillende 
maatschappelijke positie verkeren, gezien de huidige en toekomstige 
arbeidsmarkt, dat het bestaande grote verschil in uitkeringsrechten daardoor 
wordt gerechtvaardigd. 

De bezinning op deze vraag die mede noodzakelijk was geworden in het 
kader van de fundamentele bezinning op het stelsel van sociale zekerheid 
heeft uiteindelijk geleid tot de in het voorliggende wetsvoorstel voorgestelde 
maatregelen. In hoofdstuk 4 wordt op de voorgestelde maatregelen en de 
hieraan ten grondslag liggende motivering nader ingegaan. 

3. Advies Sociaal-Economische Raad 

In de adviesaanvrage van 25 mei 1983 over de herziening van het stelsel 
van sociale zekerheid aan de SER heeft het kabinet de vraag voorgelegd of 
arbeidsongeschikten voor het deel dat zij als werkloos zijn aan te merken 
enerzijds èn werklozen anderzijds, in een zodanige verschillende positie 
verkeren dat het bestaande, grote verschil in uitkeringsrechten daardoor 
wordt gerechtvaardigd. Het kabinet beantwoordde die vraag beargumen-
teerd ontkennend. 

De SER stelt in zijn op 29 juni 1984 uitgebrachte advies op de argumenten 
van het kabinet reeds te zijn ingegaan naar aanleiding van de memorie van 
toelichting op het voorontwerp Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers 
(WAGW) van 11 oktober 1980, waarover de SER zijn oordeel heeft gegeven 
in het «Advies vermijdbaar verzuim wegens ziekte en arbeidsongeschikt-
heid» van 12februari 1982. In dat advies heeft de SER een aantal nuancerende 
kanttekeningen bij de door het kabinet gehanteerde argumenten geplaatst. 
De SER was destijds van oordeel dat op dat moment de voorgestelde 
eliminering van de verdiscontering van de restcapaciteit in de arbeids-
ongeschiktheid geen aanbeveling verdiende. 

In de eerste plaats constateerde de Raad dat er een verschil is tussen het 
risico van niet kunnen werken ten gevolge van arbeidsongeschiktheid en 
dat ten gevolge van werkloosheid. Naar de mening van de Raad was 
verdiscontering onontkoombaar, zolang beide risico's in verschillende 
wettelijke structuren geregeld zijn. 

Voorts betwijfelde de Raad, of de in het voorontwerp-WAGW voorgestelde 
maatregelen voor de gedeeltelijke arbeidsongeschikten een dusdanige 
versterking van hun positie op de arbeidsmarkt zouden bewerkstelligen, 
dat van een gelijke positie als van gezonde werklozen mag worden gespro-
ken. 

Ook wees de Raad er op dat als gevolg van de voorgestelde eliminering 
de mogelijkheden van een intensieve individuele begeleiding aanzienlijk 
zouden worden beperkt. 

Verder hechtte de Raad blijkens dat advies grote waarde aan de totstand-
koming van maatregelen die in een zo vroeg mogelijk stadium tot een 
herintegratie in het arbeidsproces kunnen leiden, als zijnde van essentiële 
betekenis voor de verbetering van de kansen van arbeidsongeschikten in 
het arbeidsproces. 
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Was het advies van de Raad van 12 februari 1982 ingegeven door de 
vraag in hoeverre afschaffing van de verdiscontering kon bijdragen tot de 
mogelijkheden tot herintreding in het arbeidsproces, thans is, aldus de 
Raad in zijn advies van 29 juni 1984, de vraag aan de orde in hoeverre een 
dergelijke afschaffing te rechtvaardigen is in het kader van een herziening 
van het stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschikt-
heid. 

Omdat het vraagstuk van de verdiscontering van de werkloosheid in de 
mate van arbeidsongeschiktheid nauw samenhangt met de uiteenlopende 
opvattingen van de Raad over de uitkeringsrechten en uitkeringsvoorwaar-
den, zijn ook de reacties van de verschillende delen van de Raad op het 
punt van de beëindiging van de verdiscontering niet gelijkluidend. 

Gemeenschappelijk kenmerk van de in de diverse geledingen van de 
Raad voorgestane stelsels is, dat deze veelal voorzien in gelijke uitkerings-
rechten voor werklozen en arbeidsongeschikten. In dergelijke stelsels is de 
afschaffing van de verdiscontering niet van materiële betekenis. Zo achten 
de vertegenwoordigers van de FNV het aanvaardbaar, dat uitgaande van 
het door hen voorgestane uitkeringssysteem, voor de werkloosheidscom-
ponent in de arbeidsongeschiktheidsverzekering op overeenkomstige wijze 
een leeftijdsafhankelijk uitkeringssysteem wordt toegepast. Wel zou naar 
de mening van dit deel van de Raad de werkloosheidscomponent met het 
oog op de financiering onderdeel dienen te blijven van de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering. 

De vertegenwoordigers van het CNV kunnen instemmen met de afschaf-
fing van de verdiscontering, echter niet eerder dan nadat gelijkheid van 
uitkeringsrechten bij werkloosheid en bij arbeidsongeschiktheid is gereali-
seerd. 

De zes kroonleden uit de Raad, die opteren voor het leeftijdsschema bij 
werkloosheid van de adviesaanvraag, achten het gewenst de werkloosheids-
component in de arbeidsongeschiktheidsregeling vooralsnog ongewijzigd 
te laten in afwachting van nadere voorstellen om een adequate gang van 
zaken bij de vaststelling van de verdiencapaciteit in de toekomst te waar-
borgen en van het daadwerkelijk op gang komen van een beleid dat is 
gericht op herintegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. 

De ondernemersleden alsmede drie kroonleden staan een stelsel voor 
waarin recht dient te worden gedaan aan het uitgangspunt dat de uitke-
ringsrechten en uitkeringsvoorwaarden bij werkloosheid en arbeids-
ongeschiktheid zoveel mogelijk gelijk dienen te zijn, waarbij zowel het 
uitkeringsniveau als de uitkeringsduur afhankelijk dienen te zijn van het 
arbeidsverleden en in het bijzonder van het aantal jaren waarin de werknemer 
verplicht verzekerd is geweest. 

Een deel van deze leden onderschrijft dit standpunt, evenwel met dien 
verstande dat het niet uitgaat van een beperking van de uitkeringsduur van 
de loongerelateerde uitkering bij arbeidsongeschiktheid ter zake van de 
medisch-arbeidskundige component. In navolging van de adviesaanvrage 
kiest dit deel, wat de korte termijn betreft, voor een loongerelateerde 
uitkering bij arbeidsongeschiktheid die bij voortduren van de arbeids-
ongeschiktheid wordt toegekend tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd. 

In zijn vergadering van 23 augustus 1985 heeft de SER opnieuw advies 
uitgebracht over het stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid. In dit zogenaamde vervolg-advies heeft de SER 
ten aanzien van de afschaffing van de verdiscontering van de werkloosheid 
in de arbeidsongeschiktheid nogmaals ten principale zijn oordeel uitgespro-
ken. De SER is in zijn oordeel niet unaniem. Een deel van de Raad bestaande 
uit de ondernemersleden alsmede het kroonlid Nieuwenburg kan zich met 
de afschaffing verenigen vanuit de wenselijkheid een zo duidelijk mogelijk 
onderscheid aan te brengen tussen het risico van arbeidsongeschiktheid in 
medisch-arbeidskundige zin en het risico van werkloosheid. 
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Volgens dit deel van de SER werkt het indelen in de hoogste klasse 
arbeidsongeschiktheid, terwijl er nog een aanzienlijke restcapaciteit bestaat 
in hoge mate invaliderend. Daarbij leidt de huidige praktijk ertoe dat voor 
een gedeeltelijk arbeidsongeschikte elke financiële prikkel ontbreekt om 
zijn restcapaciteit in het arbeidsproces aan te wenden. Bovendien acht dit 
deel van de SER de afschaffing van de verdiscontering noodzakelijk ter 
wille van een billijke onderlinge afweging van de krachtens sociale verzeke-
ring te verlenen bescherming aan enerzijds gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
en anderzijds de werklozen en dan vooral de ouderen onder hen. 

Afschaffing van de verdiscontering acht dit deel van de Raad te meer 
noodzakelijk, gelet op het feit dat handhaving daarvan in combinatie met 
het door dit deel aanbevolen achterwege laten van de halfjaarlijkse afbouw 
van de werkloosheidsuitkeringen bij handhaving van de voorgestelde 
uitkeringsduur bij werkloosheid tot een aanmerkelijke, door dit deel 
onaanvaardbaar geachte, verzwaring van de sociale zekerheidskosten zou 
leiden. 

Een ander deel van de Raad, bestaande uit de werknemersleden alsmede 
de kroonleden Franssen, mevrouw Lemaire en mevrouw Vorrink, is van 
mening dat in principe de gedeeltelijk arbeidsongeschikten voor wat betreft 
de aanwending van hun restcapaciteit in een achterstandsituatie verkeren 
ten opzichte van gezonde werklozen. Dit deel van de Raad staat bijzondere 
maatregelen ten aanzien van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten voor. 

Allereerst dient volgens dit deel, aan deze groep duidelijk gemaakt te 
worden dat zij nog een aanzienlijke restcapaciteit bezit, terwijl voorts 
bijzondere begeleiding, waaronder her- en bijscholing, aanpassing van de 
arbeidsplaatsen en dergelijke noodzakelijk zijn. Volgens dit deel van de 
Raad zal het overgrote deel van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten - zeker 
nu het aanbod op de arbeidsmarkt ongekend ruim is - er niet in slagen 
passende arbeid te vinden. Dit deel van de Raad staat een beleid voor dat 
gericht is op reïntegratie van deze groep door middel van de in het kader 
van de WAGW geadviseerde maatregelen. Dit deel van de Raad wijst de 
afschaffing van de verdiscontering dan ook af, in ieder geval zolang het 
recht op een werkloosheidsuitkering anders dan het recht op een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering niet tot de 65-jarige leeftijd voortduurt. Terzijde 
zij nog opgemerkt dat 10 kroonleden zich van een oordeel omtrent de 
afschaffing van de verdisconteringsbepalingen hebben onthouden. 

Hoewel derhalve binnen de SER verschillend wordt gedacht over de 
afschaffing van de verdiscontering, is de Raad in zijn advies van 23 augustus 
1985 unaniem van oordeel dat het ongewenst is dat gedeeltelijk arbeidson-
geschikten een aanvullend beroep moeten doen op bijstandsverlening. Dit 
zal vooral hen treffen die jonger zijn dan 50 jaar. De SER is van oordeel dat 
in de situatie dat de gedeeltelijk arbeidsongeschikte een aanvullend beroep 
moet doen op de bijstandswet de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuit-
kering vrijwel haar materiële betekenis verliest als gevolg van de algehele 
middelentoets van de ABW. In dit aanvullende advies volstaat de Raad met 
het signaleren van deze consequentie van de afschaffing van de verdiscon-
tering. Overigens wordt verwezen naar het advies van 29 juni 1984 waarin 
ten aanzien van deze problematiek door de verschillende delen van de 
Raad uiteenlopende voorstellen zijn gedaan. 

Tenslotte heeft de SER nog zijn oordeel uitgesproken over de voorgestelde 
wijzigingen in het arbeidsongeschiktheidscriterium. Ook hierover heeft de 
SER geen unaniem oordeel. Een deel van de Raad, bestaande uit de 
werknemersleden alsmede de kroonleden mevrouw Epema-Brugman, 
Franssen, mevrouw Lemaire en mevrouw Vorrink staat afwijzend tegen de 
wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium. 

Met name de verruiming van het begrip passende arbeid, hetgeen dit 
deel van de Raad afleidt uit het laten vervallen van het ter plaatse waarcri-
terium aan de kant van de arbeidsongeschikte, acht dit deel leiden tot een 
onaanvaardbare aantasting van het individuele karakter van de arbeidson-
geschiktheidsverzekering. 
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Dit deel van de Raad is van oordeel dat dit zeker niet kan worden gezien 
in het belang van de uitkeringsgerechtigden. 

Een ander deel van de Raad, bestaande uit de ondernemersleden 
alsmede het kroonlid Nieuwenburg, kan zich verenigen met de voorgestelde 
wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium. Hierdoor wordt immers, 
volgens dit deel een bijdrage geleverd aan een zo duidelijk mogelijk 
onderscheid tussen de risico's van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid 
in medisch-arbeidskundige zin. Het bij de arbeidsongeschiktheidsschatting 
buiten beschouwing laten van de vraag of bepaalde functies ook feitelijk 
beschikbaar zijn wordt door dit deel van de Raad ten volle onderschreven. 

4. Standpunt kabinet 

4.1. Voorgestelde maatregelen 

4.1.1. Zoals uiteengezet onder punt 3 wordt binnen de SER verschillend 
gedacht over de afschaffing van de verdiscontering van de werkloosheid 
bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Een krappe 
meerderheid van de SER staat afwijzend tegenover de afschaffing van de 
verdisconteringsbepalingen. 

Het valt op dat deze krappe meerderheid tot zijn oordeel komt op grond 
van het feit dat de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer voor wat 
betreft de aanwending van zijn restcapaciteit afhankelijk van de mate van 
arbeidsongeschiktheid in een achterstandsituatie verkeert ten opzichte van 
de gezonde werkloze. Met name door deze achterstandpositie zijn volgens 
de SER de kansen op het vinden van passend werk niet groot, hetgeen het 
handhaven van de verdisconteringsbepalingen rechtvaardigt. 

Dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer in een achterstand-
positie verkeert ten opzichte van een vergelijkbare werkloze werknemer is 
door het kabinet nimmer ontkend. Gewezen mag worden op de adviesaan-
vraag «Herziening van het stelsel van sociale zekerheid» van mei 1983, 
waarin op de verschillende positie op de arbeidsmarkt van de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werknemer en de gezonde werkloze werknemer wordt 
ingegaan. 

Toen reeds - in de adviesaanvraag van mei 1983 - werd de vraag gesteld 
of de arbeidsongeschikten voor het deel dat zij als werkloos zijn aan te 
merken enerzijds en de gezonde werklozen anderzijds in een zodanig 
verschillende positie verkeren dat het bestaande grote verschil in uitkerings-
rechten daardoor wordt gerechtvaardigd. 

Op dit moment, nu het kabinet tot concrete voorstellen komt inzake een 
fundamentele herziening van het stelsel van sociale zekerheid, is deze 
vraag eens te meer gerechtvaardigd. Alvorens op deze vraag nader in te 
gaan lijkt het goed te kijken naar de wijze waarop de arbeidsongeschiktheid 
wordt vastgesteld. 

Allereerst kijkt de medicus naar de, gezien het letsel of de handicap, 
daaruit voortvloeiende functionele beperkingen. De medicus geeft hierbij 
aan wat betrokkene medisch gezien nog mag doen. Hij zal hierbij zo 
duidelijk mogelijk aangeven wat de lichamelijke en psychische beperkingen 
van betrokkene zijn, alsmede welke mogelijkheden betrokkene gezien deze 
beperkingen nog resten. De arbeidskundige kijkt vervolgens welke functies 
betrokkene, gezien de door de medicus aangegeven mogelijkheden en 
beperkingen nog kan verrichten. Hij gaat na welke werkzaamheden er in de 
praktijk zijn, waarvoor de belanghebbende nog geschikt is. Als sluitstuk 
wordt vervolgens bezien welk loon met de aangegeven werkzaamheden 
verdiend kan worden. Dit loon wordt vervolgens afgezet tegen het zoge-
naamde maatmanloon (over het algemeen het vóór de arbeidsongeschikt-
heid verdiende loon). De verhouding tussen beide levert uiteindelijk de 
mate van arbeidsongeschiktheid op. 

Uit deze zeer globale beschrijving van de arbeidsongeschiktheidsschatting 
moge duidelijk zijn dat de mate van arbeidsongeschiktheid niet alleen 
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bepaald wordt door de functionele-medische beperkingen van betrokkene 
maar dat deze bepaald wordt door het verlies aan verdiencapaciteit. 

Over het algemeen is het dan ook zo dat betrokkene weliswaar bepaalde 
functionele beperkingen heeft uitmondend in een bepaald percentage 
verlies aan verdiencapaciteit maar dat hij overigens de aangegeven 
werkzaamheden en functies op dezelfde wijze kan vervullen als een gezond 
persoon. 

Hierbij dient nog bedacht te worden dat met name bij langdurige 
werkloosheid zowel voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikte als voor de 
gezonde werkloze geldt dat hun kansen op herintreding in het arbeidsproces 
problematisch zijn. Echter juist bij langdurige werkloosheid zijn de verschillen 
in uitkeringsrechten het grootst. De werkloze valt immers juist bij langdurige 
werkloosheid terug op de bijstandswet, terwijl de arbeidsongeschikte een 
loongegarandeerde uitkering heeft tot zijn 65e jaar. 

Hiernaast geldt 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. In die zin kan dan ook worden gesteld, dat deze arbeidsongeschikte 
werknemers delen in het algemene werkloosheidsrisico. 

Dit alles in ogenschouw nemende acht ik het gesignaleerde verschil in 
arbeidsmarktpositie niet dusdanig zwaarwegen dat hierdoor een dergelijk 
groot verschil in uitkeringspositie gerechtvaardigd is. 

Veeleer moet er in dit kader naar mijn mening worden gedacht aan 
maatregelen die - overeenkomstig de primaire doelstelling van de arbeids-
ongeschiktheidsregelingen - de kansen van beide groepen tot herintreding 
in het arbeidsproces dichter bij elkaar brengen. 

Hierbij denk ik aan een intensieve begeleiding van de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werknemer, 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) en de maatregelen tot 
verbetering van de arbeidsmarktpositie van gehandicapte werknemers, 
zoals beoogd met de voorstellen, neergelegd in het voorstel van Wet 
arbeid gehandicapte werknemers. Op deze laatstgenoemde maatregelen in 
het kader van de WAGW wordt in hoofdstuk 4.2 nog nader ingegaan. 

Ik meen dat in dit kader evenmin voorbij kan worden gegaan aan een 
belangrijke consequentie van de hiervoor gesignaleerde verschillen in 
uitkeringsrechten. De betere uitkeringsrechten in het kader van de arbeids-
ongeschiktheidsregelingen hebben geleid tot een aanzienlijke «aanzuigen-
de werking». De grote groei in het volume van de arbeidsongeschiktheids-
regelingen weerspiegelt de aantrekkingskracht van deze regelingen in 
vergelijking met de werkloosheidsregelingen. 

4.1.2. Om te bewerkstelligen dat de gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werknemer en de gezonde werkloze wat betreft hun uitkeringsrechten in 
een gelijke positie komen te verkeren is het nodig te voorkomen dat 
arbeidsmarktfactoren een rol kunnen spelen bij het vaststellen van de mate 
van arbeidsongeschiktheid. 

In de eerste plaats dienen hiertoe de bepalingen te vervallen, die voor-
schrijven dat bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van een 
gehandicapte de door de handicap verminderde mogelijkheid om weer 
arbeid te verkrijgen mede in de beschouwing moet worden betrokken. 

Voorts dient te worden voorkomen dat door middel van het arbeidsonge-
schiktheidscriterium arbeidsmarktfactoren mede een rol spelen bij het 
bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid. Het arbeidsongeschikt-
heidscriterium, zoals in de bestaande wetgeving geformuleerd, komt in 
het kort hierop neer dat diegene arbeidsongeschikt is, die ten gevolge van 
ziekte of gebreken niet in staat is met passende arbeid te verdienen 
hetgeen een soortgelijke valide persoon verdient. Het gebruik van het 
werkwoord «verdienen» in genoemd criterium kan tot het rekening houden 
met arbeidsmarktfactoren leiden. 
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Door het toevoegen van een bepaling dat bij het vaststellen van de mate 
van arbeidsongeschiktheid buiten beschouwing moet worden gelaten of de 
passende arbeid feitelijk verkrijgbaar is, wordt naar mijn mening duidelijk 
dat de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald moet worden zonder 
rekening te houden met arbeidsmarktfactoren. 

4.1.3. Het is niet de bedoeling, dat na de totstandkoming van de voorge-
stelde wijzigingen in de definitie van arbeidsongeschiktheid uitsluitend de 
functionele beperkingen in medische zin van de betrokkene maatgevend 
worden voor de mate van arbeidsongeschiktheid. Uiteraard blijft ook het 
oordeel van de arbeidsdeskundige nodig om te bepalen, welke arbeid als 
passende arbeid is aan te merken. 

Ook na de eliminering van de verdiscontering van de werkloosheid in de 
arbeidsongeschiktheid gaat het om de mate van arbeidsongeschiktheid in 
medisch-arbeidskundige zin, zij het dat het al dan niet verkrijgbaar zijn van 
passende arbeid niet meer in de mate van arbeidsongeschiktheid tot 
uitdrukking komt. In deze zin kan ik mij verenigen met de constatering van 
de SER in zijn advies van 29 juni 1984, waar deze het niet juist achtte 
spreken van «medische arbeidsongeschiktheid», zoals in de adviesaanvrage 
was verwoord. 

Eén van de kernvragen bij mijn voornemens om bij de schatting van de 
arbeidsongeschiktheid de arbeidsmarktfactoren te elimineren is, of en zo ja 
in hoeverre de maatschappelijke werkelijkheid een rol dient te spelen bij de 
arbeidsongeschiktheidsschattingen in het kader van artikel 18 WAO en 5 
AAW (nieuw). Deze maatschappelijke werkelijkheid komt in de huidige 
uitvoeringspraktijk tot uitdrukking in de eis, dat er sprake moet zijn van 
reële verdiencapaciteit. In de praktijk wordt aan deze eis thans de volgende 
invulling gegeven. 

Ter bepaling van de verdiencapaciteit wordt een aantal functies geduid, 
die een voldoende aantal arbeidsplaatsen dienen te vertegenwoordigen en 
waarvan moet vaststaan dat bij het zich voordoen van vacatures ter zake 
voor personen met de handicap van de belanghebbende een redelijke kans 
bestaat om voor de vervulling daarvan in aanmerking te komen. De 
gehanteerde normering is minstens 5 functies welke elk gemiddeld 10 
arbeidsplaatsen vertegenwoordigen. De vraag of deze arbeidsplaatsen - bij 
het zich voordoen van vacatures - ook toegankelijk zijn voor een belang-
hebbende en of deze arbeidsplaatsen in voldoende mate potentieel 
toegankelijke werkgelegenheid vertegenwoordigen, wordt door de uitvoering 
niet concreet onderzocht, maar beantwoord aan de hand van de algemene 
ervaring. De bij de duiding te gebruiken functies worden door de GMD 
verzameld en bijgehouden in een documentatie-systeem. In dit systeem 
worden niet alle functies en beroepen uit de regio opgenomen doch slechts 
een zodanig deel, dat daarmee een representatief beeld van de voor 
arbeidsongeschikten toegankelijke arbeidsplaatsen wordt verkregen. Voor 
de selectie gelden criteria die uit ondervinding zijn ontstaan en die verband 
houden met de indicatie dat werkgevers hebben aangetoond of de bereidheid 
hebben ook arbeidsongeschikten op te willen nemen bij eventuele vacatures. 
Functies bij werkgevers, die deze bereidheid niet hebben, worden in dit 
systeem derhalve niet opgenomen. 

De CRvB stelt, zonder op de hierboven genoemde normering in te gaan, 
als criterium voor het aanwezig zijn van een reële verdiencapaciteit dat de 
voor een betrokkene geschikt te achten arbeid in voldoende mate aanwezig 
is en dat daarvoor personen met beperkingen als die van betrokkene 
worden aangenomen. De eis dat er aanwijsbare vacatures zijn dan wel dat 
er in concreto arbeid is aangeboden wordt hierbij niet gesteld. 

De vraag kan gesteld worden, in hoeverre bij het voorgestelde artikel 18 
WAO en 5 AAW de reële verdiencapaciteit een rol blijft spelen. In de nota 
van de GMD «Juridische beschouwingen over de voorgestelde wijzigingen 
in WAO en AAW» van juli 1985 wordt op dit vraagstuk uitgebreid ingegaan. 
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Uit het eerste lid van de hiervoor genoemde artikelen, in samenhang met 
het nieuw voorgestelde zesde lid van die artikelen, zou afgeleid kunnen 
worden, dat alleen het vermogen om met arbeid inkomsten te verwerven 
- al betreft het slechts één functie - relevant is. Of, met andere woorden, 
dat alleen de geschiktheid voor arbeid als maatstaf in acht genomen zou 
moeten worden. 

In deze visie zou er sprake zijn van een zuiver theoretische schatting in 
die zin, dat bij de schatting niet in aanmerking wordt genomen in welke 
mate de functie, die de betrokkene met zijn handicap nog kan verrichten, 
arbeidsplaatsen vertegenwoordigt, en voorts niet of deze functie ook 
feitelijk voor hem toegankelijk is. 

Een dergelijke strikte interpretatie waarbij de reële verdiencapaciteit 
totaal buiten beschouwing wordt gelaten, heb ik met de voorgestelde 
wijzigingen niet beoogd. 

Anderzijds wil ik 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 arbeidsongeschiktheidsschatting een aanzienlijke rol zouden blijven 
spelen. 

Ik meen dat de reële verdiencapaciteit 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 arbeidsongeschikte 
een functie slechts kan uitoefenen indien hij beschikt over technische 
hulpmiddelen of andersoortige 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 beperkingen daarvoor aanneemt. Dit ongeacht 
de feitelijke situatie op de arbeidsmarkt. 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 arbeidsongeschikte 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 werkwijze een goed evenwicht 
wordt verkregen tussen het mee laten wegen van arbeidsmarktfactoren 
enerzijds en een strikt theoretische schatting anderzijds. 

In het voorgaande is mijn visie op de interpretatie van de voorgestelde 
bepalingen rond het arbeidsongeschiktheidscriterium uiteengezet. Het lijkt 
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 beoordelings-
criteria zoveel mogelijk geëxpliciteerd en geconcretiseerd worden. In de 
huidige opzet was van een normering van artikel 18 WAO en artikel 5 AAW 
in deze zin evenmin sprake. Wel stel ik mij voor, dat na verloop van tijd een 
evaluatie plaatsvindt van de uitvoeringspraktijk. Aan de hand daarvan zal 
dan kunnen worden bezien of en zo ja op welke punten een normering bij 
algemene maatregel van bestuur wenselijk c.q. nodig is. 

4.1.4. Door het laten vervallen van de eis dat de arbeid valt aan te wijzen 
ter plaatse waar betrokkene werkt of het laatst gewerkt heeft of op een 
naburige soortgelijke plaats wil ik bereiken dat verschillen per regio in het 
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aanwezig zijn van dergelijke arbeid in overigens gelijke gevallen geen 
verschillende mate van arbeidsongeschiktheid tot gevolg kunnen hebben. 

Indien binnen de regio geen functies zijn aan te geven zullen in mijn 
voorstel ook functies, die buiten de regio voorkomen, bij de arbeidsonge-
schiktheidsschatting in aanmerking kunnen worden genomen. 

Ik ben mij ervan bewust dat het begrip «ter plaatse waar» reeds in 
belangrijke mate aan betekenis inboet in een systeem van arbeidsonge-
schiktheidsschatting, waarin de verkrijgbaarheid van de arbeid geen rol 
meer speelt. Naar mijn mening zou echter handhaving van dit begrip, ook 
in het voorgestelde nieuwe systeem van arbeidsongeschiktheidsschat-
ting, nog steeds betekenis kunnen hebben voor verzekerden in betrekkelijk 
geïsoleerde gebieden en voor verzekerden met zeer bijzondere beroepen, 
hetgeen ik ongewenst acht. De plaatsbepaling blijft wel gehandhaafd bij 
het zogenaamde «maatmanbegrip». Met behulp van dit begrip kan in ieder 
afzonderlijk geval het maatmaninkomen zo juist mogelijk worden vastge-
steld. Naar mijn oordeel heeft de eenzijdige handhaving van het begrip «ter 
plaatse waar» aan de maatmankant niet tot gevolg dat het arbeidsonge-
schiktheidscriterium uit balans dreigtte worden gebracht, dit in tegenstelling 
tot de in het SER-advies van 23 augustus 1985 neergelegde mening van 
een deel van de Raad. 

Indien immers binnen de regio functies kunnen worden aangegeven 
bestaat er geen reden om functies buiten de regio bij de arbeidsonge-
schiktheidsschatting te betrekken. Bij de bepaling van de resterende 
verdiencapaciteit kan dan gebruik worden gemaakt van de beloningen van 
de aangewezen functies, waarvan de hoogte door regionale factoren is 
bepaald. 

Indien binnen de regio geen functies voorkomen vindt de schatting 
plaats aan de hand van functies van buiten de regio met de daarbij behorende 
beloningen. In beide situaties wordt dan het verlies aan verdiencapaciteit 
zo evenwichtig mogelijk vastgesteld. 

4.1.5. Door het laten vervallen van de verdisconteringsbepalingen en het 
buiten aanmerking brengen van de arbeidsmarktfactoren uit het arbeidson-
geschiktheidscriterium, zal veel meer dan tot nu toe naast de (gedeeltelijke) 
arbeidsongeschiktheidsuitkering een werkloosheidsuitkering betaald 
worden. Na verloop van tijd, afhankelijk van arbeidsverleden voorlopig 
gerelateerd aan leeftijd, zal de werkloosheidsuitkering worden vervangen 
dooreen bijstandsuitkering. 

Met name hierop richt zich in het advies van 23 augustus 1985 de kritiek 
van de SER, die het unaniem ongewenst acht dat de gedeeltelijk arbeidson-
geschikte een aanvullend beroep moet doen op bijstandsverlening. De SER 
is van oordeel dat in deze situatie de arbeidsongeschiktheidsuitkering haar 
materiële betekenis verliest als gevolg van de algehele middelentoets van 
de bijstand. 

Ik ben het niet eens met deze kritiek van de SER. Weliswaar is het juist 
dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering mede beschouwd wordt bij het 
bepalen van het recht op bijstand, echter ik acht het niet juist dat dit in 
strijd zou zijn met het oogpunt van evenwichtige inkomensverhoudingen. 

Juist indien de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet in aanmerking zou 
worden genomen bij het bepalen van het recht op bijstand zou er wederom 
een niette rechtvaardigen verschil ontstaan tussen gedeeltelijk arbeidson-
geschikten en werklozen. Immers ook werkloze werknemers zullen bij 
langdurige werkloosheid een beroep moeten doen op bijstandsverlening 
waarbij al het overig inkomen en vermogen binnen de leefeenheid zullen 
worden beschouwd. Ook de gedeeltelijk arbeidsongeschikten zullen bij een 
beroep op bijstandsverlening een dergelijke toets moeten ondergaan, 
waarbij overigens wel, zoals de SER terecht opmerkt, de arbeidsonge-
schiktheidsuitkering bij het bepalen van het overige inkomen zal worden 
betrokken. 
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De gedeeltelijk arbeidsongeschikte verkeert overigens nog in een iets 
gunstiger positie ten opzichte van de werkloze bij het niet in aanmerking 
komen voor bijstand ten gevolge van overig inkomen (exclusief arbeidson-
geschiktheidsuitkering) en/of vermogen, doordat de gedeeltelijk arbeidson-
geschikte hiernaast dan nog zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft. 

Bij een beroep op bijstandsverlening verkeert de gedeeltelijk arbeidson-
geschikte in precies dezelfde positie als de werkloze. Het buiten aanmerking 
laten van de arbeidsongeschiktheidsuitkering zou opnieuw een verstoring 
teweeg brengen in de posities van de verschillende uitkeringsgerechtigden, 
welk verschil in uitkeringspositie ik door de onderhavige voorstellen juist 
probeer op te heffen. 

4.1.6. Voorts wil ik van de gelegenheid gebruik maken om het arbeidson-
geschiktheidscriterium aan te passen aan de eisen van deze tijd. Het 
huidige arbeidsongeschiktheidsbegrip van de AAW en de WAO sluit aan bij 
de definitie van arbeidsongeschiktheid, zoals die voorkwam in de lnvalidi-
teitswet, de Ongevallenwet 1921 en de Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922, en draagt derhalve de sporen van de tijd waarin het is ontstaan. 
Reeds bij de totstandkoming van de WAO werd voorgesteld de hier en daar 
archaïsch aandoende, en voor niet ingewijden moeilijk leesbare definitie te 
moderniseren. Hieraan werd geen gevolg gegeven omdat veel waarde 
werd gehecht aan het feit dat de voorgestelde definitie reeds een door de 
jurisprudentie geijkt begrip was geworden en mede omdat opneming van 
deze definitie ook door de SER en de SVR werd geadviseerd. 

Ook bij de totstandkoming van de AAW is veel aandacht besteed aan het 
arbeidsongeschiktheidsbegrip. Het belangrijke uitgangspunt dat het naast 
elkaar bestaan van de volksverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverze-
kering voor loontrekkenden (met aanvullend karakter) het noodzakelijk 
maakt in beide regelingen uitte gaan van een gelijk arbeidsongeschiktheids-
criterium ter voorkoming van ongelijke invaliditeitspercentages in de vele 
gevallen, waarin beide regelingen aan de orde komen, en de gedachte dat 
van een nieuwe formulering van het begrip niet bij voorbaat vaststaat, 
welke uitleg daaraan in de praktijk zal worden gegeven, hebben ertoe 
geleid dat het arbeidsongeschiktheidscriterium van de WAO is overgenomen 
in de AAW. 

Ik ben mij bewust van de bezwaren die in het verleden tegen een nieuwe 
formulering van het arbeidsongeschiktheidscriterium zijn ingebracht en die 
ook nu nog daartegen kunnen worden ingebracht. Echter de gedachte dat 
een dergelijk belangrijk criterium leesbaar dient te zijn, ook voor niet-inge-
wijden, en de overtuiging dat een zekere herformulering kan geschieden 
zonder dat de inhoud van het arbeidsongeschiktheidsbegrip een wijziging 
ondergaat hebben mij ertoe gebracht om een aantal veranderingen in de 
tekst van het arbeidsongeschiktheidscriterium voor te stellen. 

Ten einde de leesbaarheid van het arbeidsongeschiktheidscriterium te 
vergroten is hierin het begrip «passende arbeid» opgenomen en is de 
inhoud van dit begrip in een afzonderlijk lid gedefinieerd. Ik beoog hiermee 
niet aan dit begrip een andere inhoud te geven zoals in de nieuwe werk-
loosheidswet. Het is derhalve geenszins de bedoeling hiermee de reeds 
lang geldende uitvoeringspraktijk op dit punt te wijzigen. 

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

Ik realiseer mij dat vaak wordt tegengeworpen dat bij het laten vervallen 
van de mogelijkheid om de werkloosheid te verdisconteren de herintre-
dingskansen voor de betrokkenen weliswaar vergelijkbaar zijn, doch ook in 
de huidige arbeidsmarktsituatie niet geheel gelijk zijn. Bij de vervulling van 
vacatures zullen gezonde werklozen doorgaans de voorkeur krijgen. Bij een 
verbetering van de arbeidsmarktsituatie zullen bovendien de kansen van 
werkloze werknemers, die min of meer gehandicapt zijn, nog verder achter 
blijven bij die van gezonde werklozen. Op deze problematiek is in hoofdstuk 
4.1 uitgebreid ingegaan. 
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Ik ben zoals hiervoor onder 4.1 is aangegeven van mening dat het 
gesignaleerde verschil in arbeidsmarktpositie niet behoeft te leiden tot 
zulke grote verschillen in uitkeringsrechten. Veeleer moet geacht worden 
aan maatregelen, die de arbeidsmarktpositie van gedeeltelijk arbeidsgeschik-
ten verbeteren. In dit kader speelt het voorstel van Wet Arbeid Gehandicapte 
Werknemers een rol van betekenis. 

De WAGW is gericht op de bevordering van de deelname van gehandi-
capten aan het arbeidsproces. Met deze nieuwe wet zal de verouderde Wet 
plaatsing minder-valide arbeidskrachten uit 1947, die onder andere inhield 
dat werkgevers met tenminste 20 personeelsleden, op elke 50 werknemers 
die in dienst zijn één gehandicapte werknemer aan moest nemen, vervallen. 
In hoofdlijnen bevat het wetsvoorstel de volgende samenhangende 
maatregelen: 

- een aan werkgevers(organisaties) en werknemersorganisaties opgeleg-
de taak gelijke kansen van gehandicapte en niet-gehandicapte werknemers 
te bevorderen en de nodige voorzieningen te treffen gericht op het behoud, 
het herstel of de bevordering van de arbeidsgeschiktheid van werknemers. 
Indien deze taak niet danwei onvoldoende wordt ingevuld wordt na een 
drietal jaren nadat de WAGW in werking is getreden alsnog een quotum-
percentage, gelegen tussen 3 en 7% bij algemene maatregel van bestuur 
opgelegd; voordat hiertoe wordt overgegaan dienen de daartoe geëigende 
(in de WAGW genoemde) adviesorganen ter zake advies uit te brengen; 

- het verlenen van een bijdrage voor aanpassing van de arbeidsplaatsen 
en de arbeidssituatie door een uitbreiding van het voorzieningenpakket in 
de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (artikel 57 a AAW) en overheids-
pensioenwetten; 

- een wijziging van artikel 57 AAW in die zin dat een verhaalsmogelijkheid 
op de werkgever, die weigert mee te werken aan het in aanmerking 
brengen van een bij hem in dienst staande werknemer voor een werkvoor-
ziening, is opgenomen; 

- een verbetering van de regeling (artikel 30 Ziektewet), die beoogt te 
bevorderen, dat binnen het eerste jaar de werknemer die ongeschikt is 
voor zijn eigen werk, bij dezelfde of een andere werkgever passende arbeid 
gaat verrichten; 

- het toekennen van een bevoegdheid tot arbeidsbemiddeling aan de 
GMD en de overheidspensioenfondsen, die naast de thans bestaande 
begeleidingsmogelijkheden van deze organen een wezenlijke bijdrage 
zullen vormen aan de hen thans reeds ter beschikking staande instrumenten 
tot begeleiding van gehandicapte werknemers in de zin van de WAGW. 

De twijfel van de SER in zijn advies van 12 februari 1982 of de in het 
voorstel van WAGW voorgestelde maatregelen voor de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten een dusdanige versterking van hun arbeidsmarktpositie 
zouden bewerkstelligen dat van een gelijke positie als van gezonde werklozen 
kan worden gesproken kan niet geheel worden weggenomen. 

Gedurende de eerste jaren dat de WAGW van kracht is zal de herintreding 
in het arbeidsproces vanuit de WAO/AAW naar verwachting gering zijn. 
Het accent zal in eerste instantie komen te liggen op het in dienst houden 
van gedeeltelijk arbeidsongeschikten, met andere woorden: op het tegen-
gaan van de uitstroom uit het arbeidsproces richting WAO/AAW. Dit hangt 
samen met de gewijzigde opzet van het wetsontwerp, die er op neer komt 
dat de aanvankelijk daarin opgenomen uniforme quotumverplichting is 
vervangen door hetgeen hierboven bij het eerste gedachtenstreepje is 
vermeld. Maar zeker op langere termijn zal de WAGW ook de herintreding 
in het arbeidsproces bewerkstelligen. Om hoeveel arbeidsplaatsen het zal 
gaan is op dit moment nog niette overzien. Het inde memorie van toelichting 
genoemde aantal van 155000 arbeidsplaatsen, dat voor bezetting door 
gehandicapten in aanmerking zal komen, vormt weliswaar een streefgetal 
in de gewijzigde opzet van het wetsvoorstel, maar het is nog niet duidelijk 
in hoeverre dit bereikt zal worden. Dit is afhankelijk van de wijze van 
invulling van de aan werkgevers(organisaties) en werknemersorganisaties 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 256, nr. 3 15 



opgelegde taakstelling en het aantal algemene maatregelen van bestuur 
waarbij een quotum wordt opgelegd, alsmede van de hoogte van deze 
quota. 

Wat betreft de voortgang van dit wetsontwerp merk ik op, dat een nadere 
memorie van antwoord bij de Tweede Kamer is ingediend. Ten slotte 
verdient nog vermelding, dat het streven erop gericht is om op 1 januari 
1986 de WAGW te hebben ingevoerd. 

5. Uitvoeringsaspecten en overgangsbepalingen 

Het afschaffen van de verdisconteringsmogelijkheid kan in de uitvoering 
een aantal problemen met zich meebrengen. Deze problemen zullen zich 
hoofdzakelijk beperken tot de zogenaamde «oude gevallen», dat wil zeggen 
tot de personen die voor het in werking treden van het onderhavige 
wetsvoorstel een uitkering krachtens de AAW en de WAO ontvangen. In 
hoeverre deze problemen zich zullen voordoen is in grote mate afhankelijk 
van de te kiezen overgangsregeling voor deze oude gevallen. Voor de 
zogenaamde «nieuwe gevallen», dat wil zeggen voor de personen die eerst 
na het in werking treden van het wetsvoorstel in aanmerking komen voor 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen de voorgestelde wijzigingen 
zonder meer worden toegepast. Bij de behandeling van de aanvragen van 
deze potentiële nieuwe gevallen gaat het om het bepalen van de mate van 
arbeidsongeschiktheid in medisch-arbeidskundige zin zonder dat het al dan 
niet verkrijgbaar zijn van passende arbeid in de mate van arbeidsongeschikt-
heid tot uitdrukking komt. Hierbij zullen weinig veranderingen in de 
werkwijze van de GMD ten behoeve van de advisering van de bedrijfsver-
enigingen nodig zijn. 

De uitvoeringstechnische problemen voor de oude gevallen vloeien 
voort uit de noodzaak na realisering van de voorgestelde wijzigingen WAO-
en AAW-gerechtigden opnieuw te beoordelen ten einde de mate van 
arbeidsongeschiktheid in medisch-arbeidskundige zin vast te stellen. Langs 
deze weg dient de werkloosheidscomponent voor zover deze aanwezig is, 
te worden geëlimineerd. De GMD zal opnieuw aan de bedrijfsverenigingen 
moeten adviseren, waarna deze de mate van arbeidsongeschiktheid 
opnieuw moeten vaststellen. 

Met betrekking tot de mogelijke consequenties voor de uitvoering van 
het realiseren van deze herbeoordelingen is vooral van belang welke 
overgangsregeling wordt getroffen voor degenen, die thans als gevolg van 
de verdisconteringsmogelijkheid een volledige arbeidsongeschiktheidsuit-
kering ontvangen, maar die na de herbeoordeling slechts gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt zijn. Voor zover deze personen niet kunnen herintreden 
in het arbeidsproces zullen zij zijn aangewezen op een gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheidsuitkering en een gedeeltelijke werkloosheidsuitke-
ring. De verschillende uitkeringsrechten bij arbeidsongeschiktheid en 
werkloosheid maken een overgangsregeling noodzakelijk. 

In de adviesaanvrage van het kabinet is een overgangsregeling opgeno-
men waarbij voor de te kiezen overgangstermijn aansluiting is gezocht bij 
de periode gedurende welke reeds een arbeidsongeschiktheidsuitkering is 
ontvangen. In hoofdlijnen kwam de voorgestelde overgangsregeling op het 
volgende neer: 

- voor diegenen, die op de datum van de invoering van de voorgestelde 
wijzigingen korter dan 5 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvan-
gen, ontstaat na de vaststelling van een werkloosheidscomponent recht op 
een loongerelateerde (aanvullende) werkloosheidsuitkering gedurende het 
dubbele van de voor betrokkene in verband met zijn leeftijd geldende duur 
ingevolge de voorgestelde nieuwe Werkloosheidswet; hierbij geldt een 
maximum van 5 jaar; 

- voor diegenen, die op de datum van invoering langer dan 5 jaar een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, ontstaat gedurende 5 jaar 
recht op een loongerelateerde (aanvullende) werkloosheidsuitkering. 
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Ik ben van oordeel dat aanvulling van de overgangsregeling gewenst is. 
Enerzijds vanwege de mogelijke gevolgen van de afschaffing van de 
verdisconteringsbepalingen voor de betrokken arbeidsongeschikten. 
Anderzijds vanwege de werking van de WAGW, die zoals aangegeven 
onder hoofdstuk 4.2. een belangrijke plaats inneemt onder de maatregelen 
ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten. 

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 gedeeltelijk 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 
inde WAO en de AAW reeds een uitkering ingevolge deze wetten ontvangen. 

Om deze redenen wordt aanvulling van de overgangsregeling op de 
volgende punten voorgesteld: 

- de categorie arbeidsongeschikten vanaf 35 jaar wordt niet herbeoor-
deeld als gevolg van het voorliggende wetsvoorstel. Deze groep heeft 
derhalve de zekerheid in de toekomst zijn uitkering niet te verliezen 
ten gevolge van afschaffing van de verdisconteringsbepalingen; 

- de categorie arbeidsongeschikten tot 30 jaar wordt binnen één jaar na 
invoering van het onderhavige wetsvoorstel herbeoordeeld; de categorie 
arbeidsongeschikten tussen de 30 en 35 jaar wordt herbeoordeeld in het 
jaar volgend op het jaar waarin de categorie arbeidsongeschikten tot 30 
jaar wordt herbeoordeeld. Wanneer bij deze herbeoordeling een werkloos-
heidscomponent wordt geconstateerd krijgt betrokkene, zoals in de 
adviesaanvrage is voorgesteld, recht op een loongerelateerde (aanvullende) 
werkloosheidsuitkering gedurende het dubbele van de voor betrokkene in 
verband met zijn leeftijd geldende duur ingevolge de voorgestelde nieuwe 
werkloosheidswet. Om te voorkomen dat deze overgangsregeling zeer lang 
betekenis heeft, is deze regeling alleen van toepassing wanneer bij de 
eerste herbeoordeling een werkloosheidscomponent wordt vastgesteld. 

Ik heb besloten om de categorie tot 35 jaar wel te beoordelen omdat 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. 

Door de thans voorgestelde overgangsregeling bestaat voor alle personen 
die op het moment van inwerkingtreding van de voorgestelde wijziging een 
AAW/WAO-uitkering ontvangen, duidelijkheid en zekerheid over de 
eventuele gevolgen van de voorgestelde wijziging. Deze overgangsregeling 
wordt nader aangegeven in het op korte termijn in te dienen wetsvoorstel 
Invoeringswet stelselherziening. 

Ten aanzien van de hier door mij voorgestelde overgangsregeling zij nog 
opgemerkt dat de verdisconteringsbepalingen, zoals die in de bestaande 
wetgeving zijn geformuleerd, een beoordeling op het aanwezig zijn van 
een werkloosheidscomponent niet uitsluiten. 

De voorgestelde regeling betekent derhalve voor de personen, op wie zij 
van toepassing is, geen onbeperkte garantie voor een volledige arbeidsom 
geschiktheidsuitkering tot het 65ste jaar. Hiernaast geldt uiteraard dat bij 
herstel (geheel dan wel gedeeltelijk) een gehele of gedeeltelijke afschatting. 
evenals dit onder de huidige bepalingen geschiedt, zal dienen plaats te 
vinden. 

Door bovenstaande regeling voor oude gevallen - met name door de 
herbeoordeling alleen te laten gelden voor de categorie arbeidsongeschikten 
tot 35 jaar en door deze herbeoordeling te spreiden over twee jaar - zijn de 
uitvoeringstechnische problemen naar mijn mening zo veel mogelijk 
beperkt. Over onder meer de wijze van realisering van de herbeoordelingen 
heb ik mij - na oriënterend overleg met de betrokken besturen - per brief 
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gewend tot de FBV, GMD en SVR. De organisaties hebben bij brief van 1 
april 1985 laten weten hierop niet te kunnen reageren, maar eerst de 
officiële adviesaanvraag af te wachten. In het advies van de SVR zal naar 
verwacht ook aan de eventuele uitvoeringstechnische problemen op dit 
punt aandacht worden geschonken. Deze opmerkingen zullen evenals de 
andere opmerkingen in het advies van de SVR bij het proces van wetgeving 
worden betrokken. 

Door de afschaffing van de verdiscontering in de arbeidsongeschiktheids-
wetten en de wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium zal veel 
meer dan tot nu toe de uitkeringsgerechtigde geconfronteerd worden met 
meerdere uitkeringen. Naast de AAW-/WAO-uitkering zal de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte een WW-uitkering ontvangen die na verloop van tijd, 
indien hij er niet in geslaagd is werk te vinden, vervangen kan worden door 
een bijstandsuitkering. 

Ook kan naast de AAW/WAO-uitkering en de WW-uitkering nog een 
toeslag op grond van de Toeslagenwet worden uitgekeerd. 

Over het algemeen zal de uitkeringsgerechtigde ondanks het feit dat hij 
met meerdere uitkeringen wordt geconfronteerd toch te maken hebben 
met één uitvoeringsorgaan. Alleen als naast de AAW-/WAO-uitkering een 
uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere werkloze 
werknemers (IOW) of een bijstandsuitkering wordt verstrekt, krijgt de 
uitkeringsgerechtigde te maken met tweeuitkeringsorganen, nl. de bedrijfs-
vereniging en de Gemeentelijke Sociale Dienst. 

Dat meerdere uitkeringen tegelijkertijd worden verstrekt is geen nieuwe 
situatie. Ik verwacht alleen dat de omvang aanzienlijk zal toenemen. Dit 
vereist niet alleen een goede begeleiding van de uitkeringsgerechtigde, 
maar ook een goede afstemming binnen de uitvoeringsorganen en tussen 
de diverse uitvoeringsorganen onderling. 

Ik vertrouw dat de diverse uitvoeringsorganen hiertoe, zo nodig in 
overleg met de Sociale Verzekeringsraad, de nodige maatregelen zullen 
nemen. 

6. Financiële effecten 

6.1. Inleiding 

In dit onderdeel zal nader worden ingegaan op de financiële gevolgen 
van de beëindiging van de verdiscontering van de werkloosheid in de 
arbeidsongeschiktheid. Daarbij vallen die gevolgen in twee onderdelen 
uiteen. Enerzijds leidt het schrappen van de verdisconteringsbepaling tot 
besparingen. Anderzijds treedt een overheveling van lasten op van de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen naar de voorgestelde nieuwe Werkloos-
heidswet onderscheidenlijk de voorgestelde Toeslagenwet. In de navolgende 
paragrafen wordt aan beide onderdelen aandacht besteed, uitgaande van 
de structurele situatie. Voor een verhandeling omtrent de financieringswijze 
van de werkloosheidscomponent, zij verwezen naar hoofdstuk 5 van de 
memorie van toelichting op de voorgestelde nieuwe Werkloosheidswet, 
waar het totaalbeeld van de financiële gevolgen van de herziening van het 
stelsel - zowel voor de structurele situatie als voor de korte termijn - wordt 
geschetst. 

6.2. Omvang van de werkloosheidscomponent in de arbeidsongeschikt-
heidsregelingen 

In hoofdstuk 9 van de adviesaanvrage werd het structurele effect van de 
beëindiging van de verdiscontering becijferd op f2385 min. Dit bedrag 
vormde de resultante van enerzijds besparingen in de loondervingssfeer, 
samenhangend met de geleidelijke vermindering en de beperking van de 
duur van de werkloosheidscomponent (4535 min.) en anderzijds de extra 
lasten vanwege de invoering van een vervolguitkering (205 min.) alsmede 
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een vergroot beroep op de Rww (1945 min.). Deze effecten werden berekend 
uitgaande van een situatie waarin de niveau-maatregelen (uniformering 
van de uitkeringspercentages op 70 en invoering van een glijdende schaal) 
reeds zouden zijn doorgevoerd. Essentieel bij de berekening van dit 
besparingseffect van structureel ca. 2,4 mld. - dat de belangrijkste compo-
nent vormt van de ombuigingen voortvloeiend uit de herziening van het 
stelsel - is de veronderstelling ten aanzien van het aandeel van de werk-
loosheidscomponent in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Zoals 
vermeld in de adviesaanvrage heeft het kabinet zich bij de berekeningen ter 
zake gebaseerd op voorlopige uitkomsten binnen het «Determinantenon-
derzoek». Uit de gegevens van dit onderzoek werd afgeleid dat de werk-
loosheidscomponent in de arbeidsongeschiktheidsregeling structureel 
50% van het aantal uitkeringsdagen bedraagt. 

In zijn advies over de hoofdlijnen van een gewijzigd stelsel van sociale 
zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, spreekt de Sociaal-
Economische Raad twijfel uit over de door het kabinet veronderstelde 
omvang van de werkloosheidscomponent. Naar het de Raad voorkomt, 
berust dit percentage op een onjuiste interpretatie van de uitkomsten van 
het determinantenonderzoek en is dit derhalve niet in overeenstemming 
met de beschikbare gegevens ter zake. Een lager percentage - de Raad 
noemt in zijn advies 30 - zou de werkelijkheid dichter benaderen. 

De door de Raad geuite bedenkingen zijn gebaseerd op de aanname dat 
het kabinet de schattingen van de arbeidscapaciteit van WAO-toetreders 
(ten onrechte) gelijkstelt aan die van het gehele bestand. Deze aanname 
berust echter op een misverstand; de benadering van het kabinet is een 
fundamenteel andere. De omvang van de verborgen werkloosheid wordt 
door het kabinet gedefinieerd als het verschil tussen het feitelijke herstel-
percentage op middellange termijn en het percentage dat zou resulteren bij 
afwezigheid van de verdisconteringsbepalingen. Dat de aldus gedefinieerde 
werkloosheidscomponent eenzelfde percentage oplevert als die onder 
WAO-toetreders is min of meer toevallig. In feite kan worden gesteld dat in 
de berekeningen die in de adviesaanvrage zijn gehanteerd niet alleen de 
herstelkansen bij toetreding tot de WAO in beschouwing zijn genomen, 
maar dat tevens rekening is gehouden met de mogelijkheid dat ook enige 
tijd na toetreding tot de WAO kan blijken dat er (opnieuw) arbeidscapaciteit 
voor passend werk bestaat, hetgeen tot beëindiging van (een deel van) de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering zal kunnen leiden. Uitgaande van de aldus 
geschatte herstelkansen kan een werkloosheidscomponent van 50% 
worden beargumenteerd. 

Ik zie dan ook geen aanleiding terug te komen op de in de adviesaanvrage 
gehanteerde veronderstelling van een werkloosheidscomponent van 50%. 

6.3. Herberekening van de besparingen 

Handhaving van de werkloosheidscomponent op 50% van het aantal 
uitkeringsdagen betekent overigens niet dat het in de adviesaanvrage 
berekende besparingseffect ongewijzigd blijft. Zoals in het voorgaande 
werd gesteld werd het ombuigingsbedrag berekend vanuit de situatie 
waarin de niveau-maatregelen waren gerealiseerd. Het kabinet heeft echter 
inmiddels besloten af te zien van invoering van een glijdende schaal. 
Hiermee ontstaat in eerste instantie een besparingsverlies van in totaal 
1340 min., waarvan 760 min. betrekking heeft op de werkloosheidscompo-
nent. Afzien van de glijdende schaal betekent echter dat het aanvangsniveau 
van de loondervingsuitkeringen boven het minimum hoger zal liggen. Het 
effect van de geleidelijke vermindering in de tijd - zijnde het systeem 
waarin het verschil tussen de aanvankelijke uitkering en het sociaal 
minimum voor een alleenstaande binnen de beperkte looptijd van de 
uitkering wordt teruggebracht tot nul - zal uit dien hoofde eveneens in 
omvang toenemen. Wordt tevens rekening gehouden met de endogene 
ontwikkelingen die intussen hebben plaatsgevonden dan resulteert per 
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saldo een ombuiging uit hoofde van de halfjaarlijkse niveau-aanpassing en 
de beperking van de duur van 2980 min., inclusief de mutaties die optreden 
voor ambtenaren en niet-werknemers. Hiermee ontstaat een positief 
verschil ten opzichte van de becijferingen in de adviesaanvrage van 595 
min. Van dit bedrag heeft ruim 345 min. betrekking op het vervallen van de 
glijdende schaal, terwijl ca. 250 min. voortvloeit uit de actualisering van de 
gegevens. De wijzigingen ten opzichte van de adviesaanvrage kunnen als 
volgt in beeld worden gebracht: 

Berekeningen Bijgestelde Verschil 
adviesaanvrage be ekeningen 

Loondervingssfeer 4360 _ 4910 550 
Toeslagenwet - 175 - 70 + 105 
Vervolguitkering + 205 + 210 + 5 
Bijstand IRwwl + 1945 + 1790 — 155 

Totaal geleidelijke ve m ndering 
en duur - 2385 - 298C - 595 

Glijdende schaal _ 760 0 + 760 
Invoering IOW 0 + 105 + 105 

Besparing WW-compo nent - 3145 - 2875 + 270 

De omstandigheid dat het afzien van de invoering van de glijdende 
schaal van de uitkeringen er toe leidt dat de besparingen uit hoofde van de 
geleidelijke vermindering zowel ten aanzien van de loondervingssfeer als 
met betrekking tot de Toeslagenwet toenemen, kan aan de hand van de 
navolgende grafische illustratie nog eens nader worden toegelicht. 

Uitkei ingsniveau 

100% WML 

70% WML 

I = geleidelijke vermindering 
incl. glijdende schaal 

II • geleidelijke vermindering 
_ ^ excl. glijdende schaal 

\j]- extra besparing loonder-
vingssfeer 

b o | ~ mindei uitgaven gezinstoe-
slagen 

t = einde loondervingsregeling 

De conclusie uit het voorgaande kan zijn dat het afzien van een glijdende 
uitkeringsschaal een besparingsverlies impliceert dat echter voor een deel 
wordt gecompenseerd vanwege hogere opbrengsten in verband met de 
geleidelijke vermindering naar het individuele sociale minimum. Voor 
zover het de werkloosheidscomponent in de arbeidsongeschiktheidsuitke-
ringen betreft, wordt aldus (inclusief endogene bijstellingen) een verlies 
van 760 min. uit hoofde van de glijdende schaal gecompenseerd met een 
bedrag van 595 min. Per saldo kan het besparingsverlies dan worden 
becijferd op ruim 165 min. Dit bedrag dient ten slotte nog te worden 
verhoogd met het (gesaldeerde) effect van 105 min. voortvloeiend uit het 
voorstel tot invoering van de IOW. Hiermee ontstaat een verschil ten 
opzichte van de adviesaanvrage van in totaal 270 min. 
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6.4. Verdeling van de lasten van de werkloosheidscomponent 

Naast de in het voorgaande uiteengezette besparingseffecten, dient 
afzonderlijke aandacht te worden besteed aan de gevolgen voor de 
lastenverdeling over de sociale verzekeringsfondsen. Voor de langere 
termijn is in hoofdstuk 9 van de adviesaanvrage een structuur beschreven 
waarbij de loongerelateerde uitkeringen bij werkloosheid en arbeids-
ongeschiktheid in één, geïntegreerde loondervingsregeling zijn onderge-
bracht. Mede vanwege de opvatting van het kabinet dat vooralsnog niet 
moet worden overgegaan tot een beperking in duur van de medisch, 
arbeidskundige component van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid, ligt 
integratie voor de korte termijn minder voor de hand. Dit laatste roept 
echter vragen op omtrent de financiering van de werkloosheidscomponent. 

Het kabinet is ten principale van mening dat uit een oogpunt van consis-
tentie en duidelijkheid, financiering van de werkloosheidscomponent 
middels de nieuwe werkloosheidswet de aangewezen weg is. Rekening 
houdend met de termijn die aan de GMD zal moeten worden gegund om 
het gedeelte van het oude bestand dat voor herkeuring in aanmerking komt 
door te lichten, betekent dit dat binnen enkele jaren het beroep op de 
wachtgeldfondsen en het Algemeen Werkloosheidsfonds sterk zal toenemen, 
terwijl het beroep op AOF en AAF sterk zal teruglopen. Daar er per saldo 
sprake is van een ombuiging zal het beroep op het AAF en AOF sterker 
afnemen dan het beroep op de wachtgeldfondsen en het AWF toeneemt. 
Een en ander leidt tot verhoging van de werkloosheidspremie, die vanaf de 
eerste gulden proportioneel wordt geheven, en tot verlaging van de AAW 
premie (werkgevers) en de WAO premie die door de werking van de 
franchise een progressief karakter heeft. Het gezamenlijk effect hiervan 
voor werknemers zal derhalve denivellerend zijn. 

Zonder nadere maatregelen zou binnen enkele jaren een abrupte ver-
schuiving van lasten naar de werkloosheidsverzekering resulteren. De 
schokwerking die hiervan het gevolg zou zijn acht het kabinet ongewenst. 
In dit kader stelt het kabinet dan ook voor om de kosten in verband met de 
werkloosheidscomponent, voor zover het op 1 mei 1986 reeds bestaande 
gevallen betreft, te blijven financieren uit de arbeidsongeschiktheidsrege-
lingen. Hiermee wordt een meer geleidelijke premieontwikkeling gewaar-
borgd, zij het dat het eindresultaat van een denivellerend effect in het 
structurele beeld - althans voor dit onderdeel van de herziening van het 
stelsel - onvermijdelijk lijkt. 

De keuze van een geleidelijke overheveling van de werkloosheidscompo-
nent van de arbeidsongeschiktheidsregelingen naar de werkloosheidsrege-
ling betekent dat het beeld gedurende de eerste jaren na invoering van het 
gewijzigde stelsel zal afwijken van de structurele situatie. De gevolgen van 
het pakket van maatregelen voor de korte termijn zijn aan de orde gesteld 
in het voorstel van wet ter zake van de nieuwe Werkloosheidswet, waarnaar 
wij willen verwijzen. 

7. Artikelsgewijze toelichting 

Artikel I onderdeel A en 
Artikel II, onderdeel A 

Het arbeidsongeschiktheidscriterium van de AAW en de WAO, zoals dat 
thans is opgenomen in artikel 5 van de AAW en in artikel 18 van de WAO, 
komt in het kort hierop neer dat arbeidsongeschikt is hij die ten gevolge 
van ziekte of gebreken niet in staat is met passende arbeid te verdienen 
hetgeen een soortgelijke valide persoon verdient. 

Uit dit criterium kan het verlies aan verdiencapaciteit worden afgeleid, op 
basis waarvan de mate van arbeidsongeschiktheid kan worden vastgesteld. 
Als gevolg van de huidige formulering van het arbeidsongeschiktheidscri-
terium spelen arbeidsmarktfactoren bij het bepalen van de feitelijke 
verdiencapaciteit een belangrijke rol. 
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Zoals in hoofdstuk 4 van het algemeen deel van deze memorie is uiteen-
gezet is het naar mijn oordeel niet langer gewenst dat arbeidsmarktfactoren 
bij het bepalen van de verdiencapaciteit in aanmerking worden genomen. 

Door aan het arbeidsongeschiktheidscriterium een bepaling toe te 
voegen dat bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid 
buiten beschouwing moet worden gelaten of de passende arbeid feitelijk 
verkrijgbaar is en door het laten vervallen van de eis dat de passende 
arbeid valt aan te wijzen ter plaatse waar betrokkene werkt of het laatst 
gewerkt heeft of op een naburige soortgelijke plaats, wordt dit geëffectueerd. 

Ten aanzien van deze plaatsbepaling zij nog opgemerkt dat deze - in een 
moderne omschrijving - wel gehandhaafd blijft bij het z.g. «maatmanbegrip». 
De moderne omschrijving heeft slechts tot doel de leesbaarheid van het 
arbeidsongeschiktheidscriterium te vergroten en het is geenszins de 
bedoeling om de uitvoeringspraktijk op dit punt te wijzigen. 

Hetzelfde geldt voor de wijzigingen van «buiten staat» en «lichamelijk en 
geestelijk gezonde personen van dezelfde soort en van soortgelijke oplei-
ding» in «niet in staat» en «gezonde personen, met soortgelijke opleiding 
en ervaring». De verdeling van het tweede lid van artikel 5 van de AAW en 
van artikel 18 van de WAO in een tweede en derde lid, en de definiëring 
van het begrip passende arbeid in een afzonderlijk lid moeten eveneens in 
dit licht worden bezien. 

Het voorgestelde tiende lid van artikel 5 van de AAW en negende lid van 
artikel 18 van de WAO strekken ertoe dat de in deze leden bedoelde 
besluiten eerst worden gepubliceerd voordat zij van kracht worden. 
Hierdoor bestaat voor iedereen, belanghebbend of niet, de mogelijkheid 
om daarop te reageren. 

Artikel I, onderdelen B, C en D 
Artikel II, onderdelen B en C 

Onderdeel C van artikel I bevat een redactionele verbetering. De overige 
voorgestelde wijzigingen strekken ertoe de huidige verdisconteringsbepa-
lingen van de AAW en de WAO en de verwijzingen naar deze bepalingen te 
laten vervallen. 

Artikel III 

Het tijdstip van inwerkingtreding wordt in het kader van de stelselherzie-
ning geregeld in de Invoeringswet. 

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

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19256, nr. 3 22 


