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V O O R L O P I G V E R S L A G V A N DE VASTE C O M M I S S I E V O O R 
SOCIALE Z A K E N EN W E R K G E L E G E N H E I D 1 

Vastgesteld 16 september 1986 

Voor de a l g e m e n e inleiding wordt verwezen naar het voorlopig verslag 
naar aanleiding van het wetsvoorstel 19 2 6 1 . 

De leden van de fractie van het C .D.A. maakten de volgende opmer-
kingen en stelden de volgende vragen met betrekking tot afschaffing van 
de verdisconteringsbepalingen in de A A W / W A O . 

/. Algemeen 

a. De premieheffing: 
Voor het overheidsbudget zou volgens financiële rekenaars een extra 

besparing zijn opgetreden in de orde van grootte van 300 mil joen. 
Als die besparing is te verwachten is dat bedrag beschikbaar te stellen 

voor het opheffen van knelpunten of eventueel aparte onbill i jkheden? 
Gaarne zagen deze leden tevens een eenvoudig calculatorisch overzicht 
of verwijzing naar een bestaand up to date helder overzicht om het 
antwoord goed te kunnen beoordelen, tegemoet. 

De vroeg-gehandicapten vallen buiten de afschaffing van de verdiscon-
teringsbepalingen. Omdat zij oorspronkelijk ook niet tot de beroepsbevol-
king behoorden hebben de adviesorganen desti jds nadrukkelijk bepleit 
dat zij niet voor rekening van de werkgeverspremie moeten worden 
gebracht. Naar de mening van de aan het woord zijnde leden versterkt de 
verdere ontwikkel ing deze historische argumentatie. 

Welk bedrag zou uit de ri jksmiddelen moeten worden besteed om dit 
premiedeel over te nemen? 

Waarom wordt het genoemde advies niet alsnog gevolgd gelet op de 
geboden argumentatie? Wanneer het georganiseerde bedrijfsleven in het 
kader van de W A G W bedrijfstaks- en/of sectorgewijs meewerkt aan de 
nodige voorzieningen voor de reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten en dat proces feiteli jke resultaten van herintreding oplevert, 
zagen deze leden daarin aanleiding om deze bijdragen te honoreren met 
een gedifferentieerde premieheffing. Dat geeft tevens ruimte voor de 
bekostiging van bovenwettel i jke uitkeringen om inkomensachteruitgang 
bij arbeidsongeschikten te compenseren. Gaarne zouden zij een reactie 
van de staatssecretaris vernemen. 
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Het kabinet wil eventueel na een periode van drie jaren de uitvoerings-
praktijk evalueren. Gelet op de nuttige relatie met de drie-jarentermijn in 
de WAGW zou dat een juist voornemen zijn. 

In de wijzigingswet is dat voornemen niet verankerd terwijl in de 
WAGW die drie-jarentermijn zo noodzakelijk wordt gehanteerd. Waarom 
is dat in de wijzigingswet niet gebeurd? Kan de staatssecretaris mededelen 
wanneer en door welk orgaan of instituut die evaluatie zal worden 
voorbereid? Wie stelt de criteria t.z.t. vast en wordt daarover nog advies 
ingewonnen? 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de invloed 
van de WAGW geschat op 1 55 000 reïntegratieplaatsen. Hoeveel 
beneden-35-jarigen die te maken krijgen met de afschaffing van de 
verdisconteringsbepalingen in de AAW/WAO zullen naar schatting 
daaronder begrepen zijn en wat is dan getalsmatig de verhouding tot de 
potentiële afschaffingsgroep beneden de 35 jaar? 

De departementale schatting wordt allerwegen als volstrekt «natte-vin-
gerwerk» aangemerkt. Naar deze leden aannemen wil de staatssecretaris 
wel aangeven in hoeverre eventueel toch van een betrekkelijke realiteits-
waarde kan worden gesproken. 

//. Artikel IA. 

In artikel 5, lid 1 komen de begrippen voor «ter plaatse waar» en «of in 
de omgeving daarvan». 

Indien binnen de regio geen bepaalde functies voorkomen dan vindt de 
schatting kennelijk plaats aan de hand van functies van buiten de regio 
doch in beperkte geografische omvang nl. in de omgeving daarvan. 
Wordt het verlies aan verdiencapaciteit dan wel zo evenwichtig mogelijk 
vastgesteld? 

Er wordt dus toch nog gewerkt met een regionaal bepaald niveau van 
betaalde arbeid, een afgeleid arbeidsmarktelement, terwijl lid 6 zegt dat 
buiten beschouwing wordt gelaten of de verzekerde de arbeid (lees art. 5 
lid 1) feitelijk kan verkrijgen. 

Hadden SER en SVR dan toch eigenlijk gelijk met het advies om 
bijvoorbeeld «ter plaatse waar» te schrappen? 

De definitie «arbeid» in lid 5 schijnt wel juridisch hanteerbaar te zijn 
doch figureert in een andere context voor de uitvoeringspraktijk. Wanneer 
iemand arbeid in billijkheid kan worden opgedragen kan ten slotte toch 
niet buiten beschouwing worden gelaten of de verzekerde de arbeid 
feitelijk kan verkrijgen. Voor de betrokkenen is deze maatschappelijke 
werkelijkheid van belang voor de vraag of men wel vertrouwen kan 
hebben in de bedoelingen van de wetgever en of men niet een verdere 
inkomensverlaging in uitzicht heeft. Is ook de verwachting dat het arrest 
van de Hoge Raad van 8-11-85 tot een belangrijke verbetering van de 
positie van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer zal leiden niet 
te hoog gespannen? 

Arbeidsongeschikten willen wel medewerken aan een gericht onderzoek 
naar bestedingspatronen en schuldenproblematiek wanneer de privacy 
maar gewaarborgd is. Voor een juiste beoordeling van hun maatschappe-
lijke positie achten zij een dergelijk onderzoek zinvol en gelet op de 
aangegeven medewerking ook haalbaar. 

Mogen de aan het woord zijnde leden nog hopen dat de staatssecretaris 
een onderzoek naar die positie toch zal laten uitvoeren? 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. merkten op dat het arbeidson-
geschiktheidscriterium moet worden aangepast aan de eisen van deze 
tijd, aldus ook de memorie van toelichting, daarnaast moest de leesbaarheid 
van dit criterium worden vergroot. Het begrip «passende arbeid» werd 
opgenomen en de inhoud van het begrip werd in een afzonderlijk lid 
gedefinieerd. Desondanks is het criterium niet duidelijker geworden. Ook 
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niet nadat het begrip «passende arbeid» is vervangen door «arbeid». «De 
verandering bestaat in de WAO/AWW hieruit dat de criteria uit het 
arbeidsongeschiktheidsbegrip zijn gehaald en in een afzonderlijk lid zijn 
opgenomen. Er is in zoverre verschil met de NWW dat daar enkele 
criteria van het begrip expliciet in de wet zijn opgenomen, aldus de 
memorie van antwoord (19 256, nr. 6, blz. 21). Deze leden vroegen of 
deze criteria bij de WAO/AWW impliciet worden toegepast. Deze leden 
zijn zich ervan bewust dat deze vraag eerder is gesteld, doch daarop is 
toen geen antwoord gekomen. Een verwijzing naar de memorie van 
antwoord bij de NWW met betrekking tot dat punt, achtten zij niet 
voldoende. 

«Met betrekking tot het in de ABP-wet geregelde invaliditeitspensioen 
is het tot op heden steeds zo geweest dat zoveel mogelijk wordt aangesloten 
bij de normen en begrippen uit de WAO», aldus de memorie van antwoord 
op blz. 28 (19 256, nr. 6). Deze leden vroegen zich af of het omgekeerde 
ook wel eens gebeurt? In Hoofdstuk K van de ABP-wet wordt de her-
plaatsbaar verklaarde ambtenaar omschreven en beschreven. Is bij de 
wijziging van de WAO een analoge bepaling wel eens overwogen. Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, waarom heeft dat niet tot een dergelijke bepaling in 
de WAO geleid? 

In de tweede nota van wijziging, 19 256, nr. 12, blz. 3 wordt de relatie 
van enige artikelen uit de WAGW besproken, die in onderlinge samenhang 
zouden kunnen worden toegepast. Deze leden namen aan dat wordt 
gedoeld op de artikelen 7, 8 en 9 van de WAGW, in plaats van 6, 7 en 8. 

Op grond van de artikelen 33a AAW en 44a WAO kan gedurende 
maximaal 2 jaar, degene die recht heeft op een arbeidsongeschiktheids-
uitkering een klasse hoger in worden gedeeld dan de klasse die behoort 
bij zijn op dat moment bestaande mate van arbeidsongeschiktheid; het 
zogenoemde «opstapje». 

Op grond van artikel 7 WAGW heeft de gehandicapte werknemer 
aanspraak op een geldelijke beloning gelijk aan die van de niet gehandicapte 
werknemer in een gelijkwaardige functie en bij dezelfde arbeidsduur. 

Op grond van artikel 8 WAGW kan de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid op verzoek van de werkgever of werknemer de hoogte 
van de aanspraak verminderen. «Wanneer een opstapje wordt toegekend 
ligt het in de rede om de toestemming op grond van artikel 7 (= 8?) 
WAGW te verlenen voor een periode die gelijk is aan de duur van 
toepassing van het opstapje. Na afloop van het opstapje heeft de gehan-
dicapte werknemer dan weer de volledige aanspraak op loon, als bedoeld 
in artikel 6(= 7?) WAGW.» aldus de tweede nota van wijziging. 

Deze leden vroegen zich af of beide bepalingen wel goed op elkaar zijn 
afgestemd, danwei goed zijn afgebakend. Bestaat niet de mogelijkheid 
dat in de periode waarvoor de ontheffing aan de werkgever is verleend de 
betrokken werknemer wordt ontslagen, omdat de werkgever het volledige 
loon moet gaan betalen? Is een herhaling van een dergelijke gang van 
zaken uitgesloten? Zo ja, op grond waarvan? Als dat niet zo is, zijn er dan 
maatregelen mogelijk die een dergelijke situatie kunnen voorkomen? De 
leden van de fractie van de P.v.d.A. zouden naar aanleiding van de 
problematiek graag meer informatie krijgen over het onderlinge verband, 
danwei de afstemming, van de artikelen in beide genoemde wetten. 

Kan de staatssecretaris, zo vroegen de leden van de fractie van de 
V.V.D. nog eens zijn opvattingen verduidelijken inzake het laten meewegen 
van arbeidsmarktfactoren en de strikt theoretische schatting van de 
arbeidsongeschiktheid? Houdt hij er rekening mee, dat arbeidsmarktfac-
toren straks toch weer «sluipend» zullen gaan meewegen? 

Na invoering van het nieuwe stelsel zullen de premies voor de AAW 
door de werkgevers, en die voor de WAO door de werknemers worden 
betaald. Deze nieuwe verdeling, aldus de aan het woord zijnde leden - die 
overigens huns inziens (ten onrechte) inhoudt dat het bedrijfsleven 
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betaalt voor hen die nooit aan het arbeidsproces zullen deelnemen - geeft 
een niet onbelangrijke vereenvoudiging. Heeft de staatssecretaris nog 
plannen voor een verdergaande vereenvoudiging in de collecterende 
sector van het stelsel? Ziet hij voordelen in het invoeren van alleen een 
werknemerspremie - uiteraard met een initiële aanpassing van de lonen? 
Zou - indien het aanbevelenswaard is om het onderscheid werkgevers -
werknemerspremies te handhaven - het niet logischer zijn dat de premies 
voor de volksverzekeringen door de mensen zelf worden betaald (dit geldt 
al voor de niet-werknemers) en de premies voor de werknemersverzeke-
ringen door de werkgevers? 

Naar de mening van de leden van de C .P .N , fractie is de afschaffing 
van de verdiscontering van de werkloosheidcomponent in de WAO en 
A A W om verschil lende redenen onaanvaardbaar. Zij sloten zich met 
betrekking tot de afschaffing van de verdiscontering aan bij vragen van 
andere fracties. 

De leden van de fractie van de P.S.P. merkten op dat de afschaffing 
van de verdiscontering van de werkloosheidscomponent in de WAO en 
A A W voor arbeidsongeschikten grote financiële consequenties kan 
hebben en daarnaast veel onzekerheid kan teweegbrengen. Tot nu toe 
was steeds sprake van herbeoordeling van personen onder de 35 jaar. Uit 
publikaties van het ministerie blijkt dat ook voor personen tussen de 35 
en de 50 jaar een herbeoordeling wordt overwogen. 

Is dit zo en betreft het nu niet herbeoordelen van deze groep een 
capaciteitskwestie in plaats van een principiële keuze? Welke zijn de 
argumenten om ook deze groep aan een herbeoordeling te onderwerpen? 
Hoe schat de staatssecretaris de kansen op de arbeidsmarkt voor deze 
mensen in? 

De voorzitter van de commissie, 
Franssen 

De griffier van de commissie, 
Dijkstra-Liesveld 
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