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1. ALGEMEEN

1'. 1 Inleiding

Evenals in het voorlopig verslag hadden de leden van verschillende
fracties behoefte in dit eindverslag de aandacht van de regering te
vragen voor alternatieve en/of aanvullende maatregelen ter beperking
van het arbeidsongeschiktheidsvolume. Enkele daarvan waren in het
voorlopig verslag nog niet aan de orde gesteld. Mede naar aanleiding van
de memorie van antwoord zagen vele leden zich wederom genoodzaakt
ook in te gaan op voornemens van de regering die nog niet in wetsvoor–
stellen zijn neergelegd.

De leden van de CDA-fractie dankten de regering voor de beant–
woording van de vragen. In zeer korte tijd, zo constateerden zij, is uitge–
breid ingegaan op de vele vragen. Op een aantal aspecten wilden de aan
het woord zijnde leden nader ingaan.

De leden van de PvdA-fractie dankten de regering eveneens voor de
uitvoerige beantwoording.

De leden van de WD-fractie spraken hun erkentelijkheid uit voor de
spoedige reactie van de regering op de door hen gestelde vragen en
gemaakte opmerkingen, al moesten deze leden constateren dat op een
aantal naar voren gebrachte punten een reactie helaas achterwege is
gebleven. Deze leden hadden dan ook de dringende behoefte aan het
maken van diverse opmerkingen en het, deels vernieuwd, stellen van een
aantal vragen.

De leden van de fractie van D66 dankten de regering voor de
antwoorden, doch constateerden dat op vele door hen naar voren
gebrachte onderwerpen niet was ingegaan.

De leden van de fractie van Groen Links hadden met grote belang–
stelling kennis genomen van de memorie van antwoord. Alvorens daarop
te reageren, wilden deze leden overigens eerst de aandacht van de
regering vragen voor een tweetal suggesties van hun kant.

De leden van de fracties van SGP en GPV dankten de regering
eveneens voor de beantwoording van hun vragen en opmerkingen.

Het lid van de RPF-fractie dankte de regering voor de beantwoording
van eeri groot aantal vragen, die hij in het voorlopig verslag had gesteld.
Hij complimenteerde haar voor de voortvarende aanpak en sprak de
hoop uit dat het wetsvoorstel spoedig het Staatsblad zal bereiken. Hij
was hierover optimistisch gestemd, omdat het wetsvoorstel weliswaar
tamelijk uitgebreid is, maar toch niet veel controversiële aspecten kent.
De beantwoording van de vragen was voor het RPF-fractielid deels
verhelderend, maar op een aantal terreinen bleven onduidelijkheden
bestaan. Hierop wenste hij nader in te gaan.

1.2 Plaats van het wetsvoorstel in het volumebeleid

Van de kant van de leden van een aantal fracties, waaronder die van
het CDA, is aangedrongen op het zo optimaal mogelijk benutten van de
mogelijkheden van de zogenaamde volumemaatregelen.

Terecht heeft de regering tegenover het ongeduld van de kant van
deze leden gewezen op het belang van zorgvuldige wetgeving. Ook de
leden van de CDA-fractie hadden overwogen aan te dringen op het incor–
poreren van een aantal maatregelen inzake terugdringing van het
arbeidsongeschiktheidsvolume in het onderhavige wetsvoorstel. Mede
door de argumentatie van de kant van de regering hadden zij daar van
afgezien.
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Wel meenden de aan het woord zijnde leden dat de op blz. 4 van de
memorie van antwoord genoemde voorstellen, zoals intercollegiale
toetsing e.d., zo snel mogelijk bezien moeten worden op de mogelijkheid
van invoering.

De leden van de fractie van de PvdA hadden kennis genomen van het
feit dat de regering het wetsvoorstel Terugdringing Ziekteverzuim (TZ)
«in het vroege voorjaar» en het wetsvoorstel TAV III «zo spoedig
mogelijk daarna» aan de Tweede Kamer wilde aanbieden. Zij vroegen een
nadere specificatie van deze twee tijdsbepalingen, en vroegen tevens op
welke tijdstippen deze wetsvoorstellen voor advies aan de SVr en de
Raad van State zullen worden voorgelegd. Deze leden toonden zich
bovendien geïnteresseerd in de vraag of de adviezen van beide colleges
gelijktijdig of na elkaar tot stand zullen komen.

De leden van de PvdA-fractie stelden al eerder dat «alles uit de kast
gehaald moest worden» om het aantal zieken en arbeidsongeschikten
sneller te doen dalen, zodat de aangekondigde bevriezing van uitkeringen
zo snel mogelijk verzacht c.q. ongedaan gemaakt zou kunnen worden.

Zij konden waardering opbrengen voor de opvatting van de regering
dat een daadkrachtig optreden «strikt noodzakelijk is». In het licht van
deze opvatting kon het antwoord van de regering op hun vraag of bij
onderhavig wetsvoorstel reeds alles uit de kast wordt gehaald, hen
echter niet overtuigen.

Met name de reactie op een aantal door hen voorgestelde aanvullende
maatregelen, achtten zij ontoereikend. Het wekte hun verbazing en
teleurstelling dat op de gedane suggesties ter intensivering van het
volumebeleid niet afzonderlijk werd ingegaan. Ook zij waren evenals de
regering van mening dat een zorgvuldige besluitvorming, een afwegen
van voor– en nadelen en van te verwachten effecten en mogelijke kosten
van de afzonderlijke voorstellen vereist is. Dat geldt met name voor de
passages in het SER-advies van 12 juli, betreffende het terugkeerrecht,
de intercollegiale toetsing, het verplichte doktersarrest in bepaalde
gevallen, de mogelijkheid de GMD een inspanningsverplichting op te
leggen en de verplichte herkeuring om de drie of vijf jaar, die «een rol
zullen spelen» bij de komende wetsvoorstellen en de nieuwe organisa–
tiewet Sociale Voorzieningen. Zij achtten deze formulering echter te
mager; «een rol spelen» is immers nogal neutraal. Deze leden stelden de
regering dan ook voor de genoemde suggesties van de SER in de
komende wetsvoorstellen en de nieuwe OSV positief te benaderen.
Wanneer zouden zij het voorstel voor die nieuwe OSV overigens
tegemoet kunnen zien, zo vroegen zij.

In dit verband vroegen de leden van de PvdA-fractie ook of de
mogelijkheid van een reguliere tijdelijke toekenning van de uitkering (dus
uitsluitend tot een duidelijk omschreven tijdstip van herbeoordeling) ter
plekke serieus aan de orde kan komen. Zij waren niet geheel tevreden
over het antwoord dat de regering terzake, in reactie op voorstellen van
de Industriebond FNV, geeft.

Deze leden vroegen de regering zich duidelijker uit te spreken over een
systeem waarbij de vaststelling van een tijdstip van herbeoordeling
normaal onderdeel van de afkeuringsprocedure wordt, en de uitkerings–
rechten in de tijd daaraan gekoppeld zijn. Op de andere door hen
voorgestelde maatregelen kwamen zij later nog terug.

Op het voorstel van onder meer de leden van de WD-fractie om een
aantal maatregelen in het onderhavige wetsvoorstel te incorporeren,
gelet op de politieke consensus en wenselijkheid van een spoedige
terugdringing van het ziekteverzuim en het beroep op de arbeidsonge–
schiktheidsregelingen, reageerde de regering negatief. De regering wees
op het gevaar van onzorgvuldige procedures en het ontbreken van
adviezen van de Sociale Verzekeringsraad (SVr) en de Raad van State.
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Deze redenering kwam op deze leden, althans voor een groot deel,
vreemd over. Enerzijds omdat de regering reeds vanaf 1989 kennis heeft
kunnen nemen van het standpunt van de sociale partners, in diverse
gremia en in vele adviezen geuit. Anderzijds omdat de regering zelf, als
het gaat om diverse maatregelen, zoals bijvoorbeeld de (nadere)
uitwerking van de premiedifferentiatie Ziektewet, als procedure niet
wetgeving rnaar AMvB's en zélfs invulling door sociale partners in
SVr(/GBO) en bedrijfsverenigingen voorstaat.

Overigens stonden deze leden ook ten aanzien van de mogelijkheid van
intercollegiale toetsing en verplichte doktersattesten positief. Ook hier
zouden deze leden het bijzonder op prijs stellen indien de regering dit
reeds bij het onderhavige wetsvoorstel zou betrekken. De leden van de
VVD-fractie betreurden de onwil van de regering als het gaat om het nu
reeds «uit de kast te halen» van al het mogelijke dan ook in hoge mate
en verzochten haar dringend zulks nogmaals te overwegen. Een nadere,
meer uitgebreide en liefst positieve reactie van de regering in deze zagen
deze leden dan ook met spanning tegemoet.

De leden van de fractie van D66 constateerden dat één van de onder–
werpen waar de regering in haar antwoord niet op was ingegaan de
motivering van haar voornemens op het gebied van de WAO zoals die in
augustus 1991 vorm hebben gekregen. Deze voornemens konden naar
de mening van de leden van D66 niet worden losgezien van de huidige
voorstellen. Zij herhaalden een aantal opmerkingen. Heeft de regering de
lijn van preventie en reïntegratie, zoals verwoord in het regeerakkoord,
verlaten? Is het zo dat de regering de hoogte van de WAO-uitkeringen in
Nederland te hoog vindt? Is de regering niet bang dat door de in het
vooruitzicht gestelde verlaging (c.q. bevriezing) van de WAO-uitkering
preventie-activiteiten op een laag pitje zullen worden gesteld? Het was
deze leden bekend dat bedrijven hun activiteiten op ziekteverzuimbeleid
gestaakt hebben in afwachting van de uitwerking van de voornemens van
augustus 1991. Waarop is het beleid van de regering nu eigenlijk gericht,
zo vroegen deze leden zich af? Op preventie en reïntegratie van gedeel–
telijk arbeidsongeschikte werknemers of op een herverdeling van verant–
woordelijkheden tussen overheid en sociale partners op het gebied van
bovenminimale uitkeringen?

Wat betreft de nadruk op prijsmaatregelen, riepen de leden van de
fractie van D66 in herinnering dat noch de invoering van de verlengde
WWV-regeling voor 571/2-jarigen en ouderen, noch de invoering van de
WAGW per 1 juli 1986 met een duidelijke taakstelling voor sociale
partners, noch de afbouw van de uitkeringspercentages van 70% in 1985
en 1986, noch de stelselherziening 1987 waarbij de verdiscontering van
de werkloosheid in de mate van arbeidsongeschiktheid werd geëlimi–
neerd, noch de herbeoordelingsoperatie van volledig arbeidsonge–
schikten beneden de 35 jaar in de periode 1987-1989 de opwaartse
trend hebben weten te keren.

De kabinetsvoornemens van augustus 1991 lijken te veel tot stand
gekomen vanuit een macro-economische benadering en schade te doen
aan de problemen van de individuele belanghebbenden. Ondanks
begeleidende maatregelen als de bonus-malus lijken deze voornemens
nauwelijks een bijdrage te leveren aan de eigenlijke problemen, namelijk
herplaatsing van meer of minder gehandicapten met een resterend
arbeidspotentieel bij eigen of andere werkgevers. Daarvoor zijn andere
maatregelen nodig. De leden van de D66-fractie verwezen daarvoor naar
hun suggesties gedaan in het voorlopig verslag.

Ook een eff iciënte organisatie van de tweedelijns gezondheidszorg
speelt een rol om lange wachttijden voor medische behandelingen
aanzienlijk te beperken dan wel te voorkomen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 228, nr. 7



Overigens moet bedacht worden dat bepaalde medische behande–
lingen, met name op het terrein van de psychotherapie, langdurige
behandeling vergen, hetgeen ook van toepassing kan zijn op langdurige
fysieke aandoeningen die een langdurige revalidatie vergen.

De herplaatsing van ZW/WAO-gerechtigden, die niet meer hun eigen
werk kunnen verrichten, is ook een zaak van algemeen arbeidsmarkt–
beleid Teveel werk wordt verricht door te weinig mensen onder vaak nog
weinig ideale werkomstandigheden, hetgeen vaak mede oorzaak is van
arbeidsongeschiktheid. Naast herverdeling van werk zal concrete
aandacht moeten worden besteed aan de arbeidsomstandigheden
waaronder mensen werken.

Over het voorstel van de Federatie van Bedrijfsverenigingen om het
personeel van de GMD orider de algehele leiding van het GAK te
plaatsen, hadden de aan het woord zijnde leden het standpunt
ingenomen dat dit voorstel niet past in de huidige wetgeving. In de
Organisatiewet Sociale Verzekering wordt de sociaal-medische
begeleiding bij uitsluiting aan de Gemeenschappelijke Medische Dienst
opgedragen. De administratieopdracht van het GMD aan het GAK berust
op de OSV, dat geldt niet voor de sociaal medische begeleiding. Deze
leden betreurden het ten zeerste dat op deze manier wordt vooruitge–
lopen op de parlementaire behandeling van de nieuwe Organisatiewet.

De leden van de fractie van D66 waren ongeduldig om aan het
preventie– en reïntegratiebeleid vorm te geven. Dit ongeduld vloeide
voort uit de wens om de «echte» arbeidsongeschikten een adequate
dekking te kunnen garanderen van het arbeidsongeschiktheidsrisico.
Daarom hadden deze leden graag gezien dat de regering enkele andere
volumemaatregelen tegelijkertijd met dit wetsvoorstel had ingediend. De
SER heeft immers een advies uitgebracht over een breed pakket met
maatregelen, sommige zelfs vergezeld van wetsteksten zoals op het
gebied van passende arbeid.

Andere maatregelen betreffen het terugkeerrecht, de mogelijkheid van
een tweede toetsing, verplichte doktersattesten en een verplichte
herkeuring. Met voorstellen voor volumemaatregelen had de regering
met spoed de procedure moeten afhandelen, zo meenden deze leden.

De verzachting van de augustusmaatregelen inzake de bevriezing leek
hen een valse belofte. De regering heeft ook niet alle maatregelen
waartoe zij in staat was getroffen om het getal van het regeerakkoord te
halen. De aan het woord zijnde leden wezen nog eens op het niet in
werking laten treden van de quotumverplichting van de WAGW. De
bewijslast zou in hun visie omgedraaid moeten worden. Eerst zou de
regering dienen aan te tonen dat zij alles in het werk heeft gesteld om
het aantal arbeidsongeschikten niet meer te laten stijgen voordat zij
verdergaande prijsmaatregelen zou willen treffen in het stelsel van
arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Waar de regering stelt dat de WAO-uitkeringen in principe altijd tijde–
lijke uitkeringen zijn, kan zij dan nog eens aangeven waarom dat in de
uitvoeringspraktijk dan niet heeft plaatsgevonden? Mooie beleidsintenties
doen het volume niet dalen. Welke bevoegdheden heeft de regering
gebruikt om dit te doen plaatsvinden? Nieuw is een dergelijke
verplichting immers niet, in de Invalidenwet 1919 stond in artikel 102 dat
de uitvoeringsorganisaties verplicht waren om regelmatig contact met de
uitkeringsgerechtigden te onderhouden. Dit geschiedde op halfjaarlijkse
basis waarbij via de buitendienst onderzoek werd gedaan. Zelfs werd er
via kwartaalopgaven bij instellingen nagegaan of uitkeringsgerechtigden
daar nog verbleven. In de uitvoeringssystematiek van de afgelopen jaren
is dit praktisch geheel buiten de aandacht geraakt. Enkele bedrijfsvereni–
gingen doen steekproefsgewijs schriftelijk via enquêteformulieren dit
onderzoek. In het algemeen is de gehele WAO-populatie een onzichtbare
hoeveelheid mensen waarop niemand een gefundeerd zicht heeft.
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De leden van de fractie van Groen Links wilden zoals gezegd de
regering een tweetal suggesties doen. De regering had immers de indruk
bij deze leden gewekt, dat weliswaar reeds tot de komende wetsvoor–
stellen inzake de hoogtebeperking van de WAO-uitkering en de
«parapluwet» inzake het ziekteverzuim besloten was, maar dat er ook
enige ruimte was. Dat proefden zij tenminste in de passage op blz. 4
over de verdere procedure. Zij deden daarom een tweetal voorstellen.
Het eerste voorstel betrof een zogenaamde «verlofwet», het tweede
voorstel behelsde de «32-uur WAO».

a. Verlofwet
Op dit moment, zo meenden de leden van de Groen Linksfractie, zijn

op beperkte schaal verlofregelingen opgenomen in de arbeidsvoor–
waarden. In de overheidssfeer zijn besprekingen gaande geweest om een
verlofregeling op te zetten, die echter is gestrand op verschillen van
mening tussen de onderhandelingspartners.

Meestal gaat het hier om een recht op onbetaald verlof met behoud
van de rechtspositie. Het verdient echter aanbeveling om betaald
actieven in staat te stellen ergens in hun arbeidszame leven een recht op
een betaald verlof te geven gedurende een bepaalde periode Gedacht
kan worden aan een half jaar, onder meer voor educatieve doeleinden.
Dit verlof zou in de vorm van een collectieve verzekering gegoten kunnen
worden. Het zou hier moeten gaan om een volksverzekering, zodat alle
betaald werkenden hierop een beroep kunnen doen.

Het opnemen van betaald verlof geeft namelijk de gelegenheid
gedurende een langere periode het werk neer te leggen zonder dat dat
onmiddellijk leidt tot verlies van werk en inkomen. De periode kan naar
eigen inzicht worden ingevuld.

De verwachting is, en daarmee is er een duidelijk verband met het
onderhavige wetsvoorstel, dat de mogelijkheid van verzekerd verlof
demotivatie, uitputtmg en slijtage en daarmee arbeidsongeschiktheid ten
dele zal voorkomen.

Bovendien zou het de geringe arbeidsparticipatie van mensen boven
de 55 jaar kunnen verhogen. In het licht van de vergrijzing is dat niet
onbelangrijk.

Een verlofregeling zou er als volgt uit kunnen zien:
- Een persoon tussen de 30 en 50 jaar heeft recht op een half jaar
uitkering. Deze bedraagt 70% van het gemiddeld verdiende brutoloon
over de laatste vijf jaar. De uitkering kent een maximum-dagloon analoog
aan de huidige ZW, WW en WAO. De premie wordt gelijkelijk
opgebracht door werknemers en werkgevers.
- Een persoon tussen de 50 en 65 jaar heeft eveneens recht op een half
jaar uitkering. Deze bedraagt 80% van het gemiddeld verdiende loon over
de laatste vijf jaar.

Er is in beide gevallen sprake van een recht. Men hoeft geen gebruik te
maken van de uitkering. Het lijkt verstandig een minimum op te nemen
van 3 maanden, zodat het voor de werkgever lonend is tijdelijke
vervanging te regelen. Daarmee leidt de regeling ook tot een positief
werkgelegenheidseffect.

Indien de helft van de betaald actieven van een dergelijke regeling
gebruik zou maken, betekent dit grofweg dat het beroep op de verlofwet
jaarlijks 60.000 uitkeringsjaren bedraagt. Indien de besparing op ziekte–
wetuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen respectievelijk
10.000 en 5.000 uitkeringsjaren zou bedragen, en uitgaande van een
herbezetting van 75% door niet-betaald-actieven, waarvan 75% een
uitkering heeft, worden circa 32 500 uitkeringsjaren bespaard. Deze
besparing betreft echter vooral minimumuitkeringen. Om een goede
vergelijking te kunnen maken, wordt hier aangenomen dat herbezetting
een besparing van zo'n 20000 vergelijkbare uitkeringsjaren oplevert.
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Dan resteert per saldo een kostenpost van zo'n 25 000 uitkeringsjaren,
hetgeen ca. 1 miljard gulden aan uitkeringskosten met zich meebrengt.

De leden van de Groen Links fractie benadrukten, dat deze exercitie
tentatief is en slechts een beperkte illustratie vormt van de beoogde
effecten. Dat in ogenschouw nemende, zou van een verlofwet een
beperkend effect kunnen uitgaan op het gebruik van ziekte– en arbeids–
ongeschiktheidsregelingen en wordt aan de actieven, waarvan de hier
sprekende leden aannamen dat onder hen de wens tot betaald verlof
breed leeft, een mooie vorm van arbeidsduurverkorting geboden, die een
«welzijnsverhogend» effect heeft en een goede uitstraling naar de sfeer
op de werkplek en motivatie van betrokkenen.

b. De32-uur-WAO
Het tweede voorstel dat de leden van de Groen Links-fractie aan de

regering wensten voor te leggen, betrof de 32-uur-WAO. Op dit moment
worden WAO-uitkeringen uitsluitend berekend op basis van het laatstver–
diende loon. Om werkgevers te stimuleren zich in te zetten voor vermin–
dering van vermijdbare arbeidsongeschiktheid stelt de regering een
malus voor, die aan de werkgever wordt opgelegd, indien een
(voormalige) werknemer in de WAO terecht komt. Daarbij wordt in het
midden gelaten op welke wijze arbeidsongeschiktheid binnen het werk
ontstaat en dus voorkomen kan worden. Een malus werkt dus betrekkelijk
ongericht.

De leden van de Groen Links-fractie hadden kennis genomen van de
opvatting van de regering dat arbeidsongeschiktheid een moeilijk te
verklaren fenomeen is. Derhalve valt er iets te zeggen voor een malus,
die ongericht werkt, omdat het aan de bedrijven zelf is uit te maken wat
de oorzaken zijn van de daar ontstane arbeidsongeschiktheid. Anderzijds
is de overheid wel op zoek oorzaken te isoleren en daarop beleid af te
stemmen.

De leden van de Groen Links-fractie meenden dat arbeidsonge–
schiktheid ten dele van doen heeft met de lengte van belasting door werk
en de periodes van herstel tussen de werktijden. Uit het feit dat arbeids–
ongeschiktheid zich vooral voordoet onder ouderen tussen de 50 en 65
jaar, kan men afleiden, dat de belasting door werk gedurende een aantal
jaren te hoog is geweest, waardoor werknemers vóór de pensioenge–
rechtigde leeftijd zijn «afgebrand». De periodes van intensief werk zijn te
lang, de periodes van herstel zijn te kort. De leden van de Groen Links–
fractie merkten op, dat de regering zelf aangeeft dat er een groot grijs
gebied is, waarin de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan oorzaken
zowel in de privé– als in de werksfeer. Dat betekent, dat arbeidsonge–
schiktheid ontstaat als zowel in de privé– als in de werksfeer de belasting
te hoog is. Korter werken kan dan preventief werken, omdat het
belasting door betaalde arbeid vermindert en de belasting in de privé–
sfeer door bijvoorbeeld het verrichten van veel onbetaalde, huishoude–
lijke arbeid verlicht. Als dit juist is, en deze leden vroegen de regering
hierop te reageren, dan kan verkorting van de werktijd en dus verlenging
van de hersteltijd een positieve bijdrage leveren aan het voorkomen van
arbeidsongeschiktheid.

De leden van de Groen Links-fractie waren zich er terdege van bewust,
dat zij slechts een van de mogelijke oorzaken van het ontstaan van
arbeidsongeschiktheid in dit betoog centraal stelden en dat, voor zover
zij konden overzien, de relatie tussen werktijd en het ontstaan van
arbeidsongeschiktheid weliswaar aanwezig kan zijn, maar complexer zal
zijn, dan zij nu aangaven. Zij vroegen de regering daarom nader aan te
geven of meer gegevens bekend zijn over de effecten van
werktijd(verkorting) op het ontstaan c.q. voorkomen van arbeidsonge–
schiktheid. Zij verwezen hierbij ook op een uitspraak van de
Directeur-Generaal van de Arbeid, in het november-nummer van de «De
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Werkgever», dat onderzoek aantoont dat ongeveer éénderde van de
gevallen van arbeidsongeschiktheid direct kan worden herleid tot
arbeidsomstandigheden. Kan de regering hier nader op in gaan? Ervan
uitgaande dat een dergelijk verband inderdaad bestaat, stelden de leden
van de Groen Linksfractie voor om (wellicht in aanvulling op de malus die
de regering voorstelt) een nieuwe malusregeling in de WAO op te
nemen, zoals voorgesteld.

Uitgaande van de doelstellingen van terugdringing van de arbeidson–
geschiktheid en herverdeling van arbeid kan de werkgever ook op een
andere manier financieel geprikkeld worden om aan preventie te doen en
de belasting van werknemers binnen de perken te houden en voor het
betreffende werk voldoende werknemers in dienst te nemen. Daarbij
gingen de leden ervan uit, dat van een (substantieel) kortere werktijd in
het algemeen een preventieve werking uitgaat op arbeidsongeschiktheid.
Dit betekent, zo meenden deze leden, dat in de WAO-systematiek een
onderscheid aangebracht zou moeten worden tussen langer en korter
betaald werken. De WAO zou daarbij uit kunnen gaan van de verzekering
van een verantwoord risico. Gedurende jaren lange werkweken maken
vergroot de kans op arbeidsongeschiktheid; een kortere werkweek
verkleint die kans. Men zou kunnen denken aan een 32-uur-WAO als
verantwoord risico.

Een 32-uur-WAO zou er als volgt kunnen uitzien. Op het moment, dat
een werknemer gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt is bevonden en
dus een WAO-uitkering krijgt, wordt het arbeidscontract bekeken. Indien
de werknemer maximaal acht uur per dag en maximaal vier dagen per
week heeft gewerkt, blijft de huidige WAO-systematiek van kracht en
betaalt de bedrijfsvereniging of het regionale uitvoeringskantoor een
uitkering. Indien méér dan 8 uur per dag is gewerkt, of meer dan vier
dagen per week, en eventueel vóór 7.00 's ochtends en na 24 uur
's avonds, dan wordt naar rato van het meerdere de uitkering terugge–
vorderd van de werkgever. De werknemer krijgt dus altijd een volledige
WAO-uitkering, naar de mate van gewerkte uren, arbeidsongeschiktheid
en het vastgestelde dagloon.

Indien méér dan 32 is gewerkt, méér dan vier dagen, tussen 24.00 en
7.00 uur, of méér dan acht uur per dag, dan is de werkgever gehouden
dat deel van de uitkering aan de bedrijfsvereniging te betalen, zolang de
uitkering loopt.

Uiteraard wordt wel over het gehele loon (boven de franchise)
WAO-premie betaald, anders ontstaat een lagere premieheffing over het
loon dat verdient wordt over het meerdere boven de 32 uur. Dat zou een
onnodige complicatie van de premieheffing betekenen en juist een
stimulans zijn om meer dan 32 uur te werken. Dat was beslist niet de
bedoeling van hun voorstel, zo meenden deze leden. Daarmee komt tot
uitdrukking dat de collectiviteit niet wenst op te draaien voor te grote
belasting van personeel, het werken op nachtelijke uren (ploegendienst)
e.d. Werknemers kunnen wel ingezet worden op die uren, maar dan is
het arbeidsongeschiktheidsrisico voor de werkgever. Op deze manier
wordt een bijdrage geleverd aan een geringere belasting van de
werknemer en een langere periode van herstel na het werk. Daarnaast zal
deze maatregel bevorderen, dat onregelmatig werk wordt afgeremd en
dat arbeidsduurverkorting wordt gestimuleerd. Indien een werknemer
middels twee of meer banen de 32-grens heeft overschreden, dan wel
op onregelmatige tijden heeft gewerkt, draagt hij/zij zelf het risico voor
de voorgestelde malus.

Het is mogelijk om bepaalde diensten (tijdelijk) uit te zonderen van de
malus, die samenhangt met regelmatig nachtwerk. Het zou hier diensten
betreffen die een collectief karakter dragen, zoals politie, gezond–
heidszorg e.d.
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De leden van de Groen Links-fractie stelden, dat de overheid op deze
wijze het langer dan 32 uur dan wel op nachtelijke uren werken niet
verbiedt, maar zich niet verplicht acht deze werkzaamheden te verze–
keren. Aangezien de WAO-uitkering bedoeld is voor werknemers die in
een gezagsverhouding staan tot de werkgever, achtten deze leden het
terecht dat de werkgever het risico moet dragen van het laten werken op
niet-verzekerde uren.

Naast de mogelijke preventieve werving stimuleert een dergelijke
maatregel de verkorting van de arbeidsduur en is zodanig ook beslist een
werkgelegenheidsinstrument en bevordert de herverdeling van betaalde
en onbetaalde arbeid. Bovendien worden de negatieve kanten van het
arbeidsbestel in de vorm van onregelmatig werk en onregelmatige
werktijden ten dele beperkt.

De leden van de Groen Links-fractie waren benieuwd naar de reactie
van de regering op beide voorstellen.

Tenslotte attendeerden de leden van de fractie van Groen Links de
regering op een artikel in het november-nummer van het Sociaal
Maandblad Arbeid. De auteurs van dit artikel, Besseling en Sprenger,
hebben de volumebeperkende effecten van de stelselherziening uit 1987
onderzocht. Bondig geformuleerd stellen zij, dat het voornemen van de
regering om via beperking van de hoogte van de WAO-uitkering de
instroom van arbeidsongeschikte werknemers te beperken niet wordt
ondersteund door de resultaten uit het verleden. De arbeidsonge–
schiktheid wordt door de hoogtebeperking dus niet minder, alleen de
uitkeringen worden verlaagd. De leden van de Groen Links-fractie zagen
graag een reactie van de regering tegemoet. Zij meenden immers, dat zij
de voorgestelde hoogtebeperking vooral had beargumenteerd met de
noodzaak van een minder aantrekkelijke WAO. De hier sprekende leden
merkten op dat de regering zelf aangeeft, dat het onjuist is, dat de WAO
nog meer dan voorheen een vluchtplaats is geworden. Maar geldt dan
ook het omgekeerde? Dat de arbeidsongeschiktheid verder is toege–
nomen, terwijl de WAO minder aantrekkelijk is geworden? En dat het
derhalve op dit moment werkelijk bezijden de realiteit is om te
verwachten dat via een hoogtebeperking van de WAO-uitkering de
instroom vermindert?

Sprekende naar aanleiding van de opmerkingen van de regering over
de plaats van het wetsvoorstel in het volumebeleid en over de nog te
nemen maatregelen met betrekking tot het ziekteverzuim, wezen de
leden van de SGP-fractie erop dat met betrekking tot het terugdringen
van het ziekteverzuim in de Stichting van de Arbeid met veel pijn en
moeite een akkoord tot stand is gekomen. De leden van de SGP-fractie
vroegen de regering om een beoordeling van dat akkoord en de
mogelijke uitwerking ervan. Bestaat er, mede gelet op de houding van
enkele vakbonden, voldoende vertrouwen dat het zogenaamde
paraplu-wetje niet in werking behoeft te worden gesteld?

De leden van de GPV-fractie betreurden het dat de regering het
kennelijk niet mogelijk acht een aantal maatregelen die op korte termijn
reeds aanzienlijke volume-effecten zullen hebben (wijziging arbeidsonge–
schiktheidscriterium, verruiming begrip passende arbeid, herziening
uitvoeringsorganisatie) in de tijd naar voren te halen. De regering hecht
aan een zorgvuldig wetgevingsproces en wil alle adviesorganen volledig
respecteren. Ook deze leden onderschreven het belang van een
zorgvuldige wetgevingsprocedure inclusief de rol van de adviesorganen
daarin. Zij vroegen echter of de regering niet erkent dat de nood de wet
wel eens kan breken, en of gelet op de grote urgentie van een snelle
terugdringing van het arbeidsongeschiktheidsvolume toch niet voor een
versnelde procedure moet worden gekozen. Zij wezen erop dat er voor
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enkele van de hiervoor genoemde maatregelen reeds op dit moment een
breed draagvlak bestaat, zodat ook nu al in wetgeving een aantal
concrete stappen kan worden gezet. Een nadere uitwerking en regel–
geving krachtens de wet kan dan in een later stadium met inschakeling
van de Sociale Verzekeringsraad.

Het lid van de RPF-fractie had met belangstelling kennis genomen van
het voornemen van het bestuur van de Federatie van Bedrijfsvereni–
gingen, om te komen tot een integratie van GMD en GAK. Hij was echter
van oordeel dat dit aspect beter aan de orde kon worden gesteld bij de
herziening van de uitvoeringsorganisatie. Een ander uiterst belangrijk
aspect dat in een ander verband zal worden belicht betreft het mini–
stelsel. Dit lid informeerde wanneer de regering hierover een standount
zal hebben geformuleerd.

Het lid van de RPF-fractie onderschreef overigens het standpunt van
de regering dat het noodzakelijk blijft een grondige wetgevingsprocedure
te doorlopen.

Dit lid had in het voorlopig verslag geïnformeerd naar de voortgang bij
de afspraken uit het Najaarsoverleg. Kan hij uit de beantwoording van de
regering concluderen dat de rapportage van de SVr hierover in december
1991 uitsluitsel geeft?

1.3 Samenhang met (herziening) uitvoeringsorganisatie

De leden van de CDA-fractie wilden wijzen op het grote belang van het
voorstel van het bestuur van de Federatie van Bedrijfsverenigingen aan
de besturen van het GAK en het GMD. Met name door de concentratie
van de sociaal-medische gevalsbehandeling bij de bedrijfsverenigingen
kan in de ogen van deze leden een belangrijke voorwaarde ten aanzien
van de voorgestelde volumemaatregelen vroegtijdig in vervulling gaan.
De aan het woord zijnde leden vroegen wat bij de realisering van het
voorstel van het bestuur van de Federatie precies de gevolgen voor dit
wetsvoorstel zijn. Leidt een en ander nog tot gewijzigde voorstellen van
de kant van de regering?

In de memorie van antwoord stelt de regering dat het niet mogelijk is
om in kwantitatieve zin aan te geven wat de effecten van de reorgani–
satie op de volumemaatregelen zullen zijn. Heeft de regering enig zicht
op de wijze waarop twee operaties van een dergelijke omvang vrijwel
tegelijkertijd maar toch doelmatig en efficiënt uitgevoerd kunnen
worden? Kortom, wat zijn de kwalitatieve aspecten?

Deze leden wezen erop dat een verdere optimalisering van de
medische beoordeling in met name de WAO dringend gewenst is. Van
de kant van de regering werd gesteld dat de leden van de CDA-fractie
enigszins voorbarig waren als het gaat om de beperkte wijze tot nu toe
van de doorvoering van de afspraken uit het Najaarsoverleg. Naar
aanleiding hiervan wilden deze leden wijzen op de volgende passage van
de toespraak van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid, gehouden tijdens de raadsvergadering van de SVr op 7
november 1991: «Er zijn momenteel signalen die erop duiden dat het
met de uitvoering van die afspraken uit het Najaarsoverleg niet erg wil
vlotten». De leden van de CDA-fractie spraken hun zorg uit over deze
ontwikkeling. Naar aanleiding van de hierboven vermelde toespraak
wilden deze leden verder opmerken dat de staatssecretaris, naar hun
mening, hierin op een verantwoorde wijze het thema van het toezicht op
de sociale verzekeringen heeft uitgewerkt.

Op blz. 6 van de memorie van antwoord wordt melding gemaakt van
een onderzoek van drie functionarissen van de GMD. Daaruit zou blijken
dat bij 66% van alle werknemers die uitvallen wegens ziekte sprake is van
een beroepsgebonden oorzaak. Hoe verhoudt zich dit percentage met
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het cijfer, dat naar algemeen wordt aangenomen 40% bedraagt, als het
gaat om beroepsrisico versus sociaal risico?

De leden van de fractie van de PvdA onderstreepten nogmaals het
belang van de geïntegreerde gevalsbehandeling. Zij waren van mening
dat alles in het werk gesteld moest worden om zo snel mogelijk dat doel
te bereiken. Met name omdat de regering hun vrees deelde dat de
samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties de bottleneck vormt bij
die geïntegreerde gevalsbehandeling, vonden zij de suggestie dat de
problemen opgelost zullen zijn als de GMD is geïntegreerd in de bedrijfs–
verenigingen iets te simpel. Deze leden waren dan ook verheugd te
kunnen constateren dat de regering een aantal van hun voorstellen die
tot doel hebben de werking van de uitvoeringsorganisaties te verbeteren,
zal bezien in het kader van het voorstel voor een nieuwe Organisatiewet
Sociale Verzekeringen. Zij benadrukten nogmaals groot belang te
hechten aan een spoedige verbetering van de uitvoering van het beleid
met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid en waren dan ook
benieuwd welke van de door hen genoemde voorstellen de regering bij
het voorstel voor een nieuwe Organisatiewet Sociale Verzekeringen wil
betrekken.

In verband met de geïntegreerde gevalsbehandeling wilden zij terug–
komen op hetgeen zij eerder stelden over de bedrijfsgezondheidsdienst.
Zij waren van mening dat het belang van een goede bedrijfsgerichte
controle en begeleiding voor het bestrijden en voorkomen van ziekte–
verzuim onomstotelijk vast staat. Bij de verzuimbegeleiding gedurende
de eerste 6 weken heeft met name de bedrijfsgezondheidsdienst een
belangrijke taak. Zij waren bovendien evenals de regering de mening
toegedaan dat een nauwere samenwerking tussen bedrijfsgezondheids–
diensten en bedrijfsverenigingen op het terrein van preventie, verzuimbe–
geleiding en reïntegratie zal leiden tot een groter bereik en tot verbe–
tering van de efficiency van de zorgverlening. De leden van de
PvdA-fractie wensten daarom vast te houden aan hun opvatting dat de
bedrijfsgezondheidszorg op afzienbare termijn alle werknemers in
Nederland dient te omvatten, en een welomschreven taak bij preventie,
controle en terugkeer naar de arbeid dient te krijgen.

Met instemming constateerden deze leden dat vele fracties in het
voorlopig verslag de (gefaseerde invoering van een) verplichting tot
aansluiting bij de bedrijfsgezondheidszorg aan de orde stelden. Zij
vonden het teleurstellend dat de regering zich tegen deze brede wens
keert en achtten het argument waarom dit gebeurt, te weten de twijfel of
verplichtstelling van het brede zorgpakket van de BGD voor alle bedrijven
dienstig is, niet overtuigend. Dit overwegende konden zij niet inzien
waarom de regering niet over wenst te gaan tot een verplichtstelling
door een verruiming van de AMvB die gebaseerd is op artikel 18 van de
Arbowet. Met nadruk gaven zij uiting aan hun opvatting dat gezien het
belang van het volumebeleid en de cruciale rol van de bedrijfsgezond–
heidszorg hierin, nu het moment was gekomen om regelgeving voor te
bereiden die op korte termijn kan worden geïmplementeerd. Van in het
vooruitzicht gestelde regelgeving zal een stimulerend effect uitgaan. Als
gevolg van de EEG-richtlijn veiligheid en gezondheid zal een groter aantal
arbeidsorganisaties dan nu verplicht worden gebruik te maken van
enigerlei vorm van externe zorgverlening. De leden van de PvdA-fractie
waren van mening dat de hiervoor noodzakelijke aanpassingen van de
Arbowet een gelegenheid te meer bieden om over te gaan tot de
hiervoor al genoemde verruiming van de AMvB.

In sommige bedrijfstakken meenden zij een vruchtbare samenwerking
te zien. Overigens waren zij het eens met de stellingname dat wellicht
voor de kleine bedrijven kan worden volstaan met een beperkter pakket
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van diensten. Naar hun mening staat dit echter een nadere invulling van
de genoemde verruiming van de AMvB niet in de weg.

De aan het woord zijnde leden wilden daarbij de relatie met de verze–
keringsgeneeskunde niet buiten beschouwing laten. In sommige bedrijfs–
takken meenden zij een vruchtbare samenwerking te zien tussen een
bedrijfstakgewijs optredende BGD en de bedrijfsvereniging (bijvoorbeeld
deBV21).

Zij vroegen de regering hoe zij aankijkt tegen het realiseren van een
volledige dekking van de bedrijfsgezondheidszorg, in samenhang met de
controle– en begeleidingsfunctie van de bedrijfsverenigingen.

In het kader van de geïntegreerde gevalsbehandeling wensten zij graag
te vernemen wanneer de nota over de relatie tussen verzekeringsgenees–
kunde en bedrijfsgezondheidszorg alsmede over de rol van de huisarts in
dit verband aan het parlement zal worden gezonden. Met betrekking tot
de geïntegreerde gevalsbehandeling hadden deze leden een reactie
gevraagd op een notitie «Arbeidsongeschiktheidsvolume en uitvoerings–
organisaties» van drie staffunctionarissen van de GMD. Met de regering
waren deze leden van mening dat dit plan een ondersteuning vormt van
de voorgenomen maatregelen ter terugdringing van het volume ziekte–
verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zij misten echter een reactie op het
voorstel om een onafhankelijke instantie in de tweede lijn te laten onder–
zoeken of de toekenning van een Ziektewetuitkering rechtmatig is.

De leden van de PvdA-fractie bestreden niet het recht van de regering
om vraagtekens te zetten bij voorstellen zoals die van de Industriebond
FNV; zij hoorden echter ook graag enige argumenten. Zo waren zij
bijvoorbeeld geïntrigeerd door het streven «een onderscheid te maken
tussen werknemers voor wie werkhervatting wel of niet onmogelijk wordt
geacht, met daaraan gekoppeld blijvende c.q. tijdelijke uitkeringen».
Deze leden deelden de opvatting van de regering dat dit onderscheid
altijd gebaseerd zal zijn op een «verwachting dat werkhervatting in de
toekomst mogelijk of niet mogelijk zal zijn». Zij vroegen zich echter af
wat er tegen zou zijn deze gegronde verwachting te vertalen in een
moment waarop herbeoordeling aan de orde zou moeten zijn, anders
gezegd: in een periode gedurende welke in ieder geval niet op werkher–
vatting wordt gerekend. Aan een zodanig vastgestelde periode zou dus
ook het uitkeringsrecht kunnen zijn gekoppeld, zo stelden deze leden. Zij
vroegen hierover een serieus oordeel van de regering.

De leden van de VVD-fractie hadden tevergeefs naar een reactie van
de regering gezocht op de nadere aandacht die zij hadden gevraagd voor
de rol van de GMD bij beroepsprocedures, gelet op de zelfstandige rol
van de GMD. Dit mede gelet op de op handen zijnde materiële incorpo–
ratie van de GMD bij het GAK. De regering is niet tegemoet gekomen
aan de wens van de SVr om de GMD enkel een adviserende rol te geven,
maar heeft aan de GMD ook beslissingsbevoegdheid toebedacht. In
hoeverre is hier materieel sprake van een wassen neus, zo vroegen deze
leden zich af, nu van de GMD alleen nog een formeel bestuur zal
resteren?

De leden van de fractie van D66 betreurden het ten zeerste dat de
bedrijfsvereniging en de Gemeenschappelijke Medische Dienst zo slecht
hebben samengewerkt. De regering spreekt van afschuiven van verant–
woordelijkheden, competentie– en communicatieproblemen en onduide–
lijkheden. Deze leden vroegen zich af waarom de regering niet eerder
middels de haar ter beschikking staande bevoegdheden inbegrepen had.
Nu worden individueel belanghebbenden geconfronteerd met verlaging
en bevriezing van uitkeringen onder andere door de slechte samen–
werking van de uitvoeringsorganisaties.
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Wat betreft het «onafhankelijk» toezicht op de uitvoeringsorganisaties,
zoals laatstelijk voorgesteld in de vorm van een toezichtkamer die slechts
voor de helft onafhankelijk wordt, vroegen de leden van de fractie van
D66 zich af of dit wel de vereiste scheiding tussen uitvoering en controle
zou aanbrengen.

De afspraken die in het Najaarsoverleg zijn gemaakt tussen bedrijfsver–
enigmgen en Gemeenschappelijke Medische Dienst blijken, zo was deze
leden bekend, ook al niet meer uitgevoerd te worden.

De regering had nog geen aanvullende informatie. De leden van de
D66-fractie vroegen naar de brief van de directeur van de GMD aan de
voorzitter van de SVr waarin getallen over de uitvoering van de afspraken
in het eerste half jaar 1991 worden genoemd (brief d.d. 18 september
1991).

Deze leden vonden het onbegrijpelijk dat met zo'n groot maatschap–
pelijk vraagstuk als de omvang van het aantal arbeidsongeschikten in
Nederland de direct verantwoordelijke organisaties voor de uitvoering
van de arbeidsongeschiktheidsregeïingen hun verantwoordelijkheid niet
namen en daarmee de problemen afwentelden op de individuele belang–
hebbenden en de samenleving.

Volgens de aan het woord zijnde leden is er alle aanleiding om de
structuur van de uitvoeringsorganisatie te veranderen. De hoofdlijnen die
de regering heeft gepresenteerd zijn naar het inzicht van deze leden
geen structurele wijzigingen. Hun opvattingen hieromtrent, zoals al bij de
bespreking van deze hoofdlijnen is gebleken, sluiten meer aan bij de
opvattingen van de drie staffunctionarissen van de GMD.

De leden van de Groen Links-fractie vonden de reactie van de regering
op de notitie van de drie staffunctionarissen van de GMD mager. Met
name de reorganisatie van de uitvoering is bij het GMD-voorstel anders
vorm gegeven en daarin ligt een belangrijk deel van de bereikte bespa–
ringen. In dit verband merkten deze leden op, dat een recent rapport van
een projektteam van de Federatie van Bedrijfsverenigingen een
onthullend inzicht geeft in de (on)uitvoerbaarheid van het synthese–
model, zoals de regering dat voor ogen staat. De leden vroegen de
regering met klem een nadere reactie op dit rapport te geven, omdat het
naar hun mening een duidelijke indicatie bevat dat het synthesemodel
bijzonder moeilijk uitvoerbaar is en de voorgenomen wetswijziging OSV
derhalve zou moeten worden uitgesteld. Wilde de regering haar
conclusies, die zij uit het rapport trekt, weergeven?

De antwoorden van de regering inzake de recente berichtgeving over
het functioneren van bedrijfsverenigingen vonden de leden van de Groen
Links-fractie teleurstellend. De regering verwees naar de antwoorden op
vragen van het lid der Eerste Kamer Van de Zandschulp, maar die
antwoorden brachten weinig nieuwe informatie. De regering deelt mee te
wachten op een advies van de SVr. Dat begrepen deze leden niet. De
regering heeft al besloten tot een pakket van maatregelen en een nieuwe
uitvoeringsstructuur. Dat betekent dan toch, dat de regering in alles op
de hoogte is van knelpunten in de uitvoering? En dat zij daar reeds
conclusies uit getrokken heeft? Dat zij de berichten heeft geïnterpre–
teerd? Waarom moet zij dan wachten op de SVr? Dat betekent toch niet
dat de regering een nog onvoldoende beeld geeft van hoe in de bedrijfs–
verenigingen en GMD met arbeidsongeschikten en hun beoordeling
wordt omgesprongen en wat daar wel en niet aan deugt? Want waarom
dan niet gewacht met bepaalde besluiten, alvorens die helderheid
verkregen te hebben? Deze leden vroegen een nadere reactie van de
regering.

De leden van de Groen Links-fractie hadden de indruk, dat de regering
bij de beantwoording van de vragen aangaande de recente berichten en
geruchten over de uitvoering wel erg gemakkelijk de SVr om nadere
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informatie heeft gevraagd. Deze leden hadden graag iets meer lef
gezien.

De leden van de GPV-fractie hadden met erkentelijkheid kennis
genomen van de positieve reactie van de regering op hun suggestie ook
financiële prikkels te gaan geven aan de uitvoeringsorganisatie. Naar hun
strekking zouden dit maatregelen zijn die heel wel zouden hebben gepast
in het kader van dit wetsvoorstel, waarin het geven van financiële
prikkels centraal staat. Deze leden zouden het betreuren indien met het
nader uitwerken van deze gedachte gewacht zou gaan worden tot de
aangekondigde herziening van de Organisatiewet. De regeling van de
interne geldstromen van de uitvoeringsorganisatie gebeurt toch niet bij
wet? Veranderingen daarin kunnen daarom toch heel goed vooruitlopend
op de nieuwe Organisatiewet worden doorgevoerd? Met het voorstellen
tot het invoeren van een budgetteringssysteem gebeurt in feite toch
hetzelfde?

Ten aanzien van de uitvoeringsorganisatie merkte het lid van de
RPF-fractie op niet te zijn overtuigd van het feit dat de herziening van de
organisatiestructuur zonder problemen kan samenvallen met de voorge–
stelde wijzigingen van de structuur van de regelingen. Kan de regering
nog nader uiteenzetten waarom een volgtijdelijke doorvoering van deze
maatregelen onmogelijk is?

Dit lid erkende dat het onderhavige wetsvoorstel directe consequenties
heeft voor de uitvoeringsorganisaties, maar hij was van oordeel dat een
algehele herziening van de organisatiestructuur niet probleemloos
parallel kan lopen aan een grondige wijziging van ZW/WAO/AAW. Wordt
dan niet teveel ineens overhoop gehaald?

Het lid van de RPF-fractie wilde naar aanleiding van de memorie van
antwoord opmerken dat in veel gevallen de GMD helemaal niet wordt
betrokken bij de keuringen. Stromen met name oudere werknemers niet
in een aantal gevallen via de ZW automatisch in de WAO, zonder door de
GMD te zijn gekeurd? Zijn hierover cijfers beschikbaar?

1.4 Kwantitatieve doelstelling

Wat betreft de kwantitatieve doelstelling van het wetsvoorstel vroegen
de leden van de CDA-fractie of de laatste gegevens van het AAF– en
AOF-fonds inzake het pakket van maatregelen nog aanleiding gaven tot
nader commentaar.

De leden van de fractie van de PvdA constateerden dat de regering
hun interpretatie van inhoud en wordingsgeschiedenis van de volume–
doelstelling AAW/WAO met instemming aanhaalt.

Tussen het gepresenteerde cijferwerk van miljoenennota, CPB en het
ministerie van SZW, zitten nogal grote verschillen wat betreft de effecten
van de augustusmaatregelen, constateerden de leden van de fractie van
D66, vooral wat betreft de gedragseffecten. Het was deze leden ondui–
delijk van welke getallen nu eigenlijk uitgegaan diende te worden. Dit
vonden zij des te belangrijker aangezien de regering blijkens de memorie
van antwoord een aanzienlijke bijdrage van deze maatregelen verwachtte
om de doelstellingen van de regering in de toekomst te kunnen reali–
seren.

Met betrekking tot de kwantitatieve doelstelling merkte het
RPF-fractielid op de mening van de regering hierover te onderschrijven.
Volumemaatregelen moeten aan de basis liggen van het arbeidsonge–
schiktheidsbeleid. Hij veronderstelde dat de regering blijkbaar weinig
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verwachtingen van het volumebeleid heeft, gelet op het feit dat reeds
een forse ingreep in het uitkeringsregime is aangekondigd. Het
verheugde dit lid echter dat de regering bereid is eventueel een
verzachting aan te brengen in het voorgestelde nieuwe uitkeringsregime.
Verwacht de regering dat hierover volgend jaar reeds meer duidelijkheid
bestaat? Geeft de regering het volumebeleid wel voldoende gelegenheid
om zijn waarde te bewijzen?

1.5 Oorzaken van het hoge arbeidsongeschiktheidsvolume

De leden van de fractie van D66 hadden bij de begrotingsbehandeling
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1991 middels een motie gevraagd
om een onderzoek naar de oorzaken van langdurige arbeidsonge–
schiktheid in Nederland. Het standpunt van de regering was dat er op dat
punt voldoende onderzoek bekend was in Nederland. Nu gaf de regering
echter zelf toe, zo constateerden deze leden, dat die onderzoeken slechts
op deelaspecten betrekking hadden. Opvallend in de opsomming van de
regering is dat er geen enkel onderzoek betrekking heeft op de uitvoe–
ringsorganisaties. De aan het woord zijnde leden constateerden dat hen
slechts één onderzoek op het gebied van de uitvoeringsorganisaties
bekend was. Dat betrof het proefschrift van R. J. van der Veen, «De
Sociale Grenzen van Beleid» (Leiden, 1990).

Is de regering van plan een onderzoek te doen naar de wijze waarop
de uitvoeringsorganisatie van invloed is geweest op het volume van de
arbeidsongeschiktheid?

De leden van de Groen Links-fractie vonden de analyse van de
oorzaken van arbeidsongeschiktheid enigszins onbevredigend. Het mag
zo zijn dat arbeidsongeschiktheid een bijzonder complex probleem is, dat
geen eenduidige oorzaken kent en dat men de onderlinge samenhang en
verhouding tussen diverse oorzaken niet goed weet, er valt toch wel iets
meer te zeggen dan dat? Als de regering de arbeidsongeschiktheid wil
terugdringen, dan grijpt men toch aan bij bepaalde oorzaken? Betekent
dit dat de regering daarom kiest voor een breed pakket van maatregelen,
in de verwachting dat alles een beetje helpt?

Deze leden maakten van de gelegenheid gebruik te informeren naar de
stand van zaken omtrent het beleid met betrekking tot het
«Sick-Building-Syndrome». Op welke wijze wordt dit probleem nu
aangepakt? Zij hadden begrepen dat nogal wat ziekteverzuim onder
kantoorpersoneel hiermee te maken had.

Tot slot wilden deze leden nog graag een reactie vernemen op hun
vraag in het voorlopig verslag over de juistheid van berichten in de pers
dat bepaalde bedrijven de WAO nog steeds gebruiken als een soort
afvloeiingsregeling.

Het lid van de RPF-fractie was teleurgesteld in de antwoorden van de
regering met betrekking tot de oorzaken van het hoge arbeidsongeschikt–
heidsvolume. Hij benadrukte dat een grondige analyse van de problemen
de sleutel tot een succesvolle aanpak is. Waarom stelt de regering zich
tevreden met het noemen van een aantal mogelijke verklarende factoren
onder een beperkt aantal globale noemers? Verdient het geen voorkeur
om juist expliciet aan te geven waar de oorzaken liggen? Dan is immers
een meer gericht beleid te ontwikkelen. Hij vroeg de regering de door
hem in het voorlopig verslag genoemde oorzaken van commentaar te
voorzien. Zijn die oorzaken onder te brengen bij de vijf door het SCP
genoemde? Dit lid wenste met name een reactie op de vraag hoe de
regering oordeelt over het feit dat een groot deel van het «statisch
bestand» niet of nauwelijks periodiek door de bedrijfsverenigingen wordt
herkeurd.
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Het lid van de RPF-fractie wilde nog terugkomen op de overbrug–
gingsrol van de WAO. Deze rol was toch oorspronkelijk van substantiële
betekenis? Uit de parlementaire behandeling die voorafging aan de
totstandkoming van de WAO blijkt dat men er in de jaren '60 van uitging
dat in– en uitstroom elkaar in evenwicht zouden houden, als er 150.000 a
200.000 WAO-gerechtigden zouden zijn. Blijkbaar verwachtte men toen
een grotere uitstroom, hetgeen impliciet inhoudt dat de WAO voor de
meeste arbeidsongeschikten een tijdelijke overbrugging betekent.

1.6 Samenhang met gezondheidszorg en arbeidsomstandighedenbeleid

De leden van de CDA-fractie constateerden dat de regering optimis–
tisch reageert op de geuite zorgen inzake de uitwerking van de.'e maatre–
gelen voor het wervings– en selectiebeleid van werkgevers. Deze leden
deelden de opvatting dat veilige en gezonde arbeidsomstandigheden een
uiterst belangrijke factor vormen voor het voorkómen van ziekte en/of
arbeidsongeschiktheid. Een en ander laat onverlet, dat te verwachten is
dat werkgevers bij de aanstellingskeuring het risico van arbeidsonge–
schiktheid in belangrijke mate zullen laten meewegen. De leden van de
CDA-fractie waren van mening dat het onvermijdelijk is daar bij het
bepalen van een regeringsstandpunt over werving en selectie naar
aanleiding van de aanbevelingen terzake van de Stichting van de Arbeid
terdege rekening mee te houden.

De leden van de PvdA-fractie waren niet tevreden over de reactie van
de regering op hun voorstel om advies te vragen over de wachttijden in
de gezondheidszorg. Immers, de lopende adviesaanvragen behelzen
slechts een beperkt gedeelte van de gezondheidszorg. Daarom vroegen
zij nogmaals aandacht voor hun voorstel.

De aan het woord zijnde leden achtten de opstelling van de regering
terzake van (de financiering van) het preventiebeleid te passief. Onge–
twijfeld, zo merkten zij op, ligt hier de primaire verantwoordelijkheid bij
werkgevers en werknemers.

Maar dat liet naar hun oordeel onverlet dat een stimulerende rol van de
overheid door de urgentie van het volumebeleid meer dan gerecht–
vaardigd moet worden geacht. Deze leden namen er met instemming
kennis van dat de regering de «oprichting dan wel versterking van onder–
steunende activiteiten op bedrijfstakniveau zeer wenselijk» vindt. Zij
deelden ten volle de opvatting dat er op het terrein van preventie door
voorlichting en aanpassing van werkmethoden en machines nog zeer
veel dient te gebeuren. Daarom stelden deze leden de regering voor een
klein deel van de opbrengsten van het BMS te reserveren in bedrijfstak–
gerichte fondsen voor dit doel.

Onder gezamenlijk beheer van werkgevers en werknemers zouden
deze fondsen dan een stimulerende rol kunnen verrichten naar afzonder–
lijke bedrijven met een hoog ziekteverzuim en een hoge WAO-uitstoot.
De leden van de PvdA-fractie waren ervan overtuigd dat een dergelijke
brede aanpak van de preventie positieve volume-effecten zal hebben; zij
wezen daarbij op de ervaringen die in Zweden zijn opgedaan, en
waarover onder andere door het NIA is gerapporteerd. Het scheen deze
leden toe dat langs deze weg met een betrekkelijk geringe investering
een positief resultaat kan worden bereikt, niet alleen in termen van
volume maar ook in wat betreft de premiedruk. Het argument dat een
intensivering van het volumebeleid door middel van lastenverzwaring bij
werkgevers averechts zou kunnen werken overtuigde hen niet.

Immers, intensivering van het volumebeleid is gericht op vermindering
van het aantal zieken en arbeidsongeschikten, hetgeen positieve finan–
ciële gevolgen heeft voor de werkgevers.

De argumentatie van de regering om geen wettelijke maatregelen ten
aanzien van de medische keuring te treffen achtten deze leden niet juist.
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Met eventueel recht kan gesteld worden dat het selectiebeleid zich door
de voorgestelde maatregelen juist zal aanscherpen. De hier aan het
woord zijnde leden waren het eens met de regering dat de arbeidsom–
standigheden het aanknopingspunt dienen te vormen van een goed
verzuimbeleid in een onderneming.

Er is hier echter sprake van een discrepantie tussen het gewenste en
het feitelijke beleid zoals zich dat zal ontwikkelen. Nogmaals drongen
deze leden dan ook aan op een bescherming van de sollicitant. Medische
indicaties mogen alleen een rol spelen wanneer de toekomstige functie
risico's zou kunnen opleveren voor de werknemer.

De leden van de fractie van de PvdA waren met de regering van
mening dat het volumebeleid prioriteit moet krijgen bij de Arbeidsin–
spectie. Zij kregen nog graag antwoord op de al eerder gestelde vraag
over de mogelijke personele consequenties, daar zij van mening waren
dat een prioriteitstelling pas effect kan sorteren wanneer sprake is van
personele uitbreiding. Overigens kan ook een reorganisatie, waarin
verbetering van de efficiency en vermindering van de overhead een rol
spelen, hieraan een positieve bijdrage leveren, meenden zij.

Over de aansiuiting van bedrijven bij bedrijfsgezondheidszorg hadden
de aan het woord zijnde leden reeds hun mening gegeven toen zij de
samenhang met de uitvoeringsorganisatie bespraken in par. 1.3.

Verheugd waren de leden van de WD-fractie over de toezegging van
de regering om een nota te concipiëren over de relatie tussen verzeke–
ringsgeneeskunde en bedrijfsgezondheidszorg, waarbij tevens de rol van
de huisarts zal worden betrokken. Deze leden vroegen evenals de leden
van de PvdA-fractie wanneer zij deze nota tegemoet konden zien, ervan
uitgaande dat dit op korte termijn zal zijn, gelet op de zeer relevante aard
van het onderwerp.

Inzake de rol van de bedrijfsgezondheidszorg merkten de leden van de
VVD-fractie het volgende op. Geen antwoord hadden deze leden
gekregen op hun vragen inzake de financiering ervan en de eventuele
mogelijkheid van verdiscontering op het werkgeversdeel van de
ZW-premie. Deze leden verzochten de regering hier alsnog op in te gaan.
Negatief staat de regering zo constateerden deze leden, tegenover een
mogelijke wettelijke verplichtstelling van bedrijfsgezondheidsdiensten
ofwel verplichte aansluiting van bedrijven bij bedrijfsgezondheidszorg.
Als argument hiervoor stelt zij dat voor het grote aantal kleinere
bedrijven dat nog niet is aangesloten, een beperkt pakket van diensten
zou volstaan. Zou te dien aanzien dan geen deelregeling, een verplichting
ten aanzien van een meer beperkt pakket voor deze bedrijven voor de
hand liggen, mogelijk op korte termijn realiseerbaar middels AMvB, zo
vroegen deze leden zich af. Deze leden verzochten de regering hier
uitgebreid op in te gaan.

De verplichte aansluiting van bedrijven bij bedrijfsgezondheidszorg
vonden de leden van de fractie van D66 een «must». Naar de mening van
deze leden brengt de overheid in Nederland onvoldoende verbindings–
lijnen aan tussen preventie en arbeidsongeschiktheid. Op het gebied van
preventie zijn de organisaties versnipperd, er is geen structuur, teveel
vrijblijvendheid, te weinig geld. Er heerst een opvatting dat dit gebied
aan sociale partners moest worden overgelaten. Deze leden deelden die
mening niet. Er zijn te grote collectieve belangen gemoeid met het beleid
op het gebied van arbeidsongeschiktheid om geen wettelijke grondslag
te geven aan bedrijfsgezondheidszorg. Zij pleitten ook voor het instellen
van een landelijk preventiefonds om de versnipperde activiteiten in
Nederland te stroomlijnen. De financiering van dit preventiefonds zou
naar hun mening moeten plaatsvinden uit de opbrengst van de malus.
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Wat betreft de bedrijfsgezondheidsdiensten was de regering van
mening dat een wettelijke verplichting voor alle bedrijven niet nodig was.
De leden van de fractie van de SGP wilden echter weten of de regering
wel voorstander is van een wettelijke verplichting voor bedrijven met een
hoog ziekteverzuim dan wel een hoog arbeidsongeschiktheidsrisico. Dan
valt te denken aan bedrijven die vallen binnen de laagste malus-categorie
in het bms. Tevens wilden deze leden weten wat de regering doet om de
capaciteit en de «infrastruktuur» van de BGD-en zodanig te vergroten dat
zij aan de toenemende vraag kunnen voldoen.

De leden van de GPV-fractie toonden zich teleurgesteld over het
antwoord op de vragen naar de wenselijkheid van een wettelijk verplichte
aansluiting van bedrijven bij bedrijfsgezondheidszorg. Ook deze leden
erkenden dat niet alle bedrijven behoefte zullen hebben aan alle vormen
van dienstverlenmg en dat de thans bestaande capaciteit een snelle groei
niet verdraagt, maar dat zijn toch praktische problemen die in het kader
van de uitvoering opgelost kunnen worden? Dat doet toch aan de wense–
lijkheid van aansluiting als zodanig niets af? Het SER-advies was op dit
punt toch duidelijk en waardevol?

Het lid van de RPF-fractie informeerde of het niet berekend zijn van de
BGD'en op een drastische groei in korte tijd van het aantal aangesloten
bedrijven reden mag zijn om niet over te gaan tot wettelijk verplichte
aansluiting van bedrijven bij bedrijfsgezondheidszorg. Is deze benadering
niet te opportunistisch? Dit lid had de regering overigens gevraagd hoe
het komt dat van de revalidatie en reïntegratie in de praktijk niet veel is
terecht gekomen. Omdat hierop geen antwoord is gegeven, herhaalde hij
deze vraag.

1.7 Volume– en kostenontwikkelingen

Uit de cijfers in tabel 2 in de memorie van antwoord bleek dat 67,1%
van de mensen met een AAW/WAO-uitkering 45 jaar of ouder is.
Waarom, zo vroegen de leden van de fractie van D66 zich af, wordt er
dan niet meer aandacht besteed aan alternatieven om ouderen aan het
werk te houden? Deze leden verwezen naar het rapport van de WRR over
arbeidsparticipatie van ouderen. Deze leden hadden in hun eigen
benadering van de WAO gewezen op het alternatief van deeltijdvut. Bij
een deeltijdvutmogelijkheid voor werknemers boven de 50 jaar (vermin–
dering arbeidstijd van 40 naar 30 uur) zou 3 mld. gulden bespaard
kunnen worden aan arbeidsongeschiktheidsuitgaven (ESB, mei 1991). Bij
invoering van een dergelijke mogelijkheid voor werknemers boven de 50
jaar, zouden de baten van de WAO (besparingen op de arbeidsonge–
schiktheidsuitgaven) en de kosten voor de VUT-fondsen zelf een positief
saldo te zien geven. De leden van de D66-fractie vroegen zich af waarom
dergelijke alternatieven niet waren overwogen. De problemen lijken dan
ook duidelijker opgelost te worden daar waar ze ontstaan, de mentale en
fysieke belasting van werknemers boven de 45 jaar.

De leden van de D66-fractie vroegen de regering een actueel overzicht
te geven van het arbeidsongeschiktenbestand naar bevolkingsgroep en
mate van arbeidsongeschiktheid.

De leden van de Groen Links-fractie dankten de regering voor de
nieuwe statistische informatie. Een paar vragen had de regering nog niet
beantwoord. Kon zij aangeven hoe de volume-ontwikkeling AAW zich
verhoudt tot de ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking?
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2. CONCRETE VOORSTELLEN

2.1. Bonus-malus-systeem (bms)

2.1.1. Algemeen

Naar aanleiding van hetgeen de regering opmerkt op blz. 18 van de
memorie van antwoord inzake de grondslag voor de geldelijke bijdrage in
het bonus/malussysteem, vroegen de leden van de CDA-fractie in
hoeverre de regering bij haar standpunt nog wil laten meewegen dat een
werkgever ook een malus dient te betalen voor arbeidsongeschiktheid
ten gevolge van sociale oorzaken.

De leden van de PvdA-fractie hadden al eerder te kennen gegeven het
BMS een goed middel te vinden om het volume te beperken. De regeling
moest in hun ogen zo concreet mogelijk in de wet worden geregeld en
niet in AMvB. Zij waren dan ook verheugd over de toezegging van de
regering in een nota van wijziging de nadere regelgeving alsnog in de
wet op te nemen.

De aan het woord zijnde leden hadden met belangstelling de
toelichting gelezen op de hoogte van de malus. Zij konden de redenering
volgen dat in sectoren waar een groter invalideringsrisico is, de lasten
van de werkgever zwaar kunnen worden. Of dan de malus daarom lager
moet zijn dan elders betwijfelden zij nog enigszins. Van de regering
wilden zij nog graag een reactie horen op hun veronderstelling dat een
maximering van het bms tot 5% van de loonkosten voor alle werkgevers,
niet alleen de kleinere, een eenvoudiger middel is om hetzelfde doel te
bereiken.

De regering stelt voor om de opbrengst van het BMS aan te wenden
voor een daling van de AAW-premie. De leden van de fractie van de
PvdA suggereerden een deel van deze opbrengst aan te wenden voor
verdere intensivering van het volumebeleid, hetgeen per saldo, maar iets
later, toch neerkomt op een verlaging van de AAW-premie. De
waarschuwing voor het risico dat verdere intensivering van het volume–
beleid door middel van lastenverzwaring bij werkgevers averechts zou
kunnen werken, bevreemdde hen. Immers, als er extra middelen ingezet
zouden kunnen worden voor óf een preventiefonds óf een verplichte
BGD, dan zou dat ongetwijfeld positieve effecten kunnen hebben op het
aantal zieken en arbeidsongeschikten. Over de toekenning van de bonus
bij het aangaan van een dienstverband en het opleggen van een malus
pas na een jaar hadden deze leden al eerder vragen gesteld. Zij waren
door de antwoorden nog niet overtuigd. Zo ontging het hun waarom het
effectiever is om de bonus meteen uit te keren, de argumenten daarvoor
waren hen niet duidelijk. Zij bleven van mening dat een bonus alleen zou
moeten worden uitgekeerd bij dienstverbanden van langer dan een jaar
en dat de uitbetaling zou moeten plaatsvinden één jaar na indienst–
treding.

De leden van de PvdA-fractie wezen erop dat het mogelijk is dat bij
een dienstverband van een jaar een bonus van 6 maanden salaris wordt
gegeven. Met de regering waren zij van mening dat iedere werkervaring
van belang kan zijn bij reïntegratie, het was hun echter niet duidelijk
geworden waarom het systeem zo belast zou worden als er een zekere
variatie in de hoogte van de bonus, afhankelijk van de duur van het
dienstverband, zou worden aangebracht. In het kader van de tijdelijke
dienstverbanden vroegen deze leden tevens nog aandacht voor de
situatie dat een werkgever voor dezelfde functie diverse malen een
bonus kan ontvangen door steeds opeenvolgend een gedeeltelijk
arbeidsongeschikte in tijdelijke dienst aan te nemen. Tenslotte wilden zij
nog uiteengezet zien hoe het bms in de uitzendbranche zou kunnen
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uitwerken. Ook dat pleitte in hun ogen ervoor om de bonus pas na een
jaar toe te kennen en alleen voor dienstverbanden van meer dan één jaar.
Over het moment waarop de malus moet worden betaald hadden zij nog
een vraag: wordt die ingevorderd na één jaar ziekte of na twee jaar? Zij
waren van mening dat een volledige malus moet worden betaald op het
moment dat iemand een arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat
ontvangen.

De leden van de PvdA-fractie hadden begrepen dat in het kader van de
volumemaatregelen in de sociale werkvoorzieningen de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens een mondeling overleg op
26 september 1991 (kamerstuk 22 300 XV nr. 12) toegezegd had nog
nadere gesprekken te voeren.

Deze leden vroegen zich af binnen welke termijn de regering nader kon
aangeven of, en hoe, het BMS en andere maatregelen in aangepaste
vorm voor de sociale werkvoorziening zou kunnen worden ingevoerd. In
vervolg op hun vragen over het verzekeren tegen de risico's van te
betalen geldelijke bijdragen merkten deze leden op dat het zeer wel
mogelijk is dat indien werkgevers zich gaan verzekeren het bms gedeel–
telijk ondergraven wordt, omdat zo de individuele verantwoordelijkheid
weer afgewenteld wordt op het coliectief. Het aanspreken van de indivi–
duele werkgever vormde naar hun mening nu juist de kern van het bms.
Gaarne zagen zij hierop een reactie van de regering tegemoet.

Ten aanzien van het voorgestelde bonus-malussysteem reageerden de
ieden van de VVD-fractie instemmend op de aankondiging van de
regering om met een nota van wijziging te komen om in ieder geval de
nadere uitwerking en regelgeving van het bms niet bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur te regelen, maar dit alsnog in de wet
zelf op te nemen. Deze leden bleven evenwel van mening dat de
maximale hoogte van de malus de vier maanden salaris niet mag
overschrijden en bleven zich dan ook met klem verzetten tegen de door
de regering voorgestane verhoging van de malus tot 12 maanden salaris
per 1 juli 1992. Het maximum van vier maanden malus zou volgens deze
leden dan ook in deze wet vastgelegd moeten worden. Een nadere
reactie van de regering op dit punt zouden deze leden welkom heten.
Overigens deelden deze leden de visie van de regering dat iedere
opbrengst van het bms gebruikt zal dienen te worden voor een verlaging
van de AAW-premie, ter verlaging van de collectieve lastendruk.

De leden van de fractie van D66 hadden met belangstelling kennis
genomen van de antwoorden met betrekking tot de bms. Zij hadden nog
behoefte tot het stellen van een aantal nadere vragen.

Uit de memorie van antwoord (blz. 6) blijkt dat de medewerkers van
het GMD ervan uit gaan dat bij 66% van alle werknemers die uitvallen
wegens ziekte (ZW en WAO) er sprake is van beroepsgebonden
oorzaken. Uit een reactie van de RCO (4 november 1991) wordt duidelijk
dat uit onderzoek blijkt dat in ten hoogste 40% van de gevallen er sprake
is van een oorzakelijke verband tussen werk en arbeidsongeschiktheid.
Kan de regering alsnog nadere gegevens verstrekken waaruit blijkt in
welke mate beroepsgebonden danwel niet-beroepsgebonden oorzaken
volgens haar leiden tot een beroep op de WAO/AWW? Deze leden
hadden, zoals gezegd, moeite met een geldelijke bijdrage voor
werkgevers die uiteindelijk op kan lopen tot 12 maandsalarissen. Het
reeds ophogen van de geldelijke bijdragen per 1 juli 1992 kwam de hier
aan het woord zijnde leden bovendien wat al te voortvarend voor. Hoe
denkt de regering dit voornemen te rijmen met het jaarlijks te berekenen
invalideringsrisico aan de hand van de realisatiecijfers over het
voorgaande jaar? Ligt op zijn minst een eventuele verhoging van de
malus per 1 januari 1993 dan niet eerder in de rede (i.p.v. 1 juli 1992)?
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Op die manier zal immers meer recht kunnen worden gedaan aan een
evaluatie van de eerste ervaringen met het nieuw in te voeren
bms-systeem. Met name kan dan worden nagegaan of het bms ook
daadwerkelijk de gedragsreactie en daarmee de volume-effecten tot
resultaat zal hebben die er momenteel van worden verwacht.

De leden van de D66-fractie hadden reeds in het voorlopig verslag
gewezen op het risico dat een hoge malus werkgevers tot een verscherpt
wervings– en selectiebeleid zou kunnen aanzetten. De leden van de
fractie van D66 constateerden dat de regering vooralsnog geen
problemen verwacht ten aanzien van scherpere medische keuringen door
werkgevers. Het bevestigend antwoord van de regering op de vraag of
een werkgever die een gedeeltelijk arbeidsongeschikte met een bonusuit–
kering in dienst heeft genomen, een geldelijke bijdrage is verschuldigd
wanneer betrokkene na verloop van tijd weer in de WAO/AAW belandt,
zou naar de mening van de hier aan het woord zijnde leden er weleens
toe kunnen leiden dat werkgevers extra voorzichtigheid zullen betrachten
alvorens een gedeeltelijk arbeidsongeschikte in dienst te nemen. Met
name wanneer de malus op een niveau van 12 maandsalarissen komt te
liggen, zou dit ongewenste gedragseffecten kunnen gaan krijgen
(verscherpte keuringen, niet-gebruik van bonusregeling). Ziet de regering
hierin aanleiding hetzij de malus minder hoog te laten worden hetzij
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten alsnog niet onder de malusregeiing te
laten vallen?

De leden van de fractie van D66 begrepen dat de regering alsnog
ervoor gekozen heeft om de hoofdregels/hoofdvoorwaarden van het bms
in de wet op te nemen. De hier aan het woord zijnde leden zagen dat als
een goede stap. Wellicht kan de regering eventuele nadere regelgeving
middels AMvB met een zogenaamde voorhangprocedure regelen.

De aan het woord zijnde leden constateerden dat de regering de
geldelijke bijdrage wenst te differentiëren naar bedrijfstak, waarbij het
arbeidsongeschiktheidsrisico maatgevend is. Aangezien de regering met
betrekking tot het invalideringsrisico uitgaat van drie klassen en daar al
een concrete invulling aangeeft, meenden de hier aan het woord zijnde
leden er goed aan te doen om een nader overzicht te vragen van de
huidige invalideringsrisico's per bedrijfstak. Op die manier wordt immers
duidelijk welke sectoren met 6, 4 en 3 (respectievelijk 12, 11 en 9)
maandsalarissen aan geldelijke bijdragen te maken krijgen.

De leden van de D66-fractie waren de regering erkentelijk voor het feit
dat slechts een bonusuitkering zal worden toegekend indien er sprake is
van dienstbetrekkingen die minimaal één jaar duren danwel voor
onbepaalde tijd zijn afgesloten. De hier aan het woord zijnde leden
konden onder die voorwaarde de opvatting van de regering dat de effec–
tiviteit van de bonusuitkering groter zal zijn wanneer deze direct bij
indiensttreding zal worden uitbetaald, dan ook onderschrijven. Zij consta–
teerden echter dat de regering toch blijft vasthouden aan haar
voornemen om eerst na één jaar een geldelijke bijdrage bij de werkgever
in te vorderen wanneer een werknemer in de arbeidsongeschiktheidsre–
gelingen terecht komt. De hier aan het woord zijnde leden waren
vooralsnog van mening dat het moment waarop een werknemer in de
WAO/AAW terecht komt en het vorderen van de malus zo dicht mogelijk
bij elkaar horen te liggen, teneinde de prikkelende werking van het bms
zo groot mogelijk te laten zijn. De financiële prikkel ligt voor de
werkgever dan immers in een directe relatie tot de uitstoot van een
werknemer naar de WAO/AAW. Kan de regering hier nader op ingaan?

De leden van de fractie van D66 hadden nog een vraag met betrekking
tot de financiële opbrengst van het bms en de veronderstelde volume–
effecten. In de memorie van antwoord lazen zij dat voor 1994 een
opbrengst wordt voorzien van 300 mln. gulden, hetgeen overeenkomt
met circa 10000 uitkeringsjaren. Hebben de hier aan het woord zijnde
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leden het goed begrepen dat het bms een volume-effect zal hebben van
circa 10000 uitkeringsjaren, terwijl het totale pakket voorstellen uit
onderhavig wetsvoorstel in totaal overeenkomst met circa 25 000 uitke–
ringsjaren WAO/AAW? Het is dus juist dat de bms in 1994 zo'n 40% van
het volume-effect voor zijn rekening neemt?

De regering hield vast aan haar voornemen om de malus/geldelijke
bijdrage lager vast te stellen naarmate het arbeidsongeschiktheidsrisico
hoger is. De leden van de Groen Linksfractie hadden al te kennen
gegeven dat vreemd te vinden. Maar als de regering zo nadrukkelijk wijst
op de aard van werk, is het dan niet logisch via een 32-uur-WAO een
malus aan dergelijke bedrijfstakken op te leggen? De regering zegt
namelijk in feite dat noch de werknemer noch de werkgever in zijn
geheel aangesproken mogen worden op het vóórkomen van arbeidson–
geschiktheid in de betreffende sector. De werkzaamheden brengen
inherent een bepaaide belasting mee. Dan is het enige aangrijpingspunt
een vermindering van de duur van de belasting, i.e. een verkorting van de
werktijd. Zou de regering een dergelijke malus volgens de 32-uur-WAO
(naast een lage geldelijke bijdrage) willen overwegen? Als voorbeeld zou
hier de bouw kunnen dienen.

De leden van de fractie van de SGP oordeelden positief over het
voornemen van de regering om in ieder geval de hoofdlijnen van het bms
in de wet zelf vast te leggen. Zij vroegen de regering wanneer de betref–
fende nota van verbetering zal worden ingediend.

Zoals ook al in het voorlopig verslag verwoord, hadden de leden van de
fractie van de SGP moeite met het gegeven dat werkgevers een bijdrage
verschuldigd zijn voor arbeidsongeschiktheid waarvan de oorzaak buiten
het bedrijf ligt. De regering acht het onmogelijk om een streep te trekken
in het grote grijze gebied waar evidente samenhangen niet te onder–
kennen zijn. Dit bevreemdde deze leden enigszins, aangezien het in het
buitenland, waar algemeen een stelsel gebaseerd op het beroeps-risico
geldt, wel mogelijk is. Deze leden vroegen de regering dan ook aan te
geven op welke wijze in het buitenland wel onderscheid gemaakt wordt
tussen beroeps– en sociale risico's en of dat onderscheiden mogelijk
daar problemen oplevert voor de uitvoeringspraktijk.

De leden van de GPV-fractie zouden het betreuren indien de vraag
naar de wenselijkheid van de (her)invoering van het causaliteitsbegrip
geheel buiten de discussie zou worden gelaten. Zeker is het zo dat in een
groot aantal gevallen niet duidelijk is en zo ja in welke mate een
aandoening zijn oorsprong vindt in de werksituatie of in de privé-situatie.
Maar er is toch een groot aantal gevallen waarin volstrekt helder is dat
de arbeidsongeschiktheid rechtstreeks is toe te schrijven aan gedra–
gingen in de privésfeer? Moet er voor dit soort evidente gevallen geen
uitzondering op de regel worden toegelaten? Betekent dit ook niet dat de
betrokkenen in de privésfeer prudenter zullen gaan optreden, en dat er
een verschuiving zal kunnen plaatsvinden naar de particuliere verzeke–
ringssector van dergelijk risico's? Kan dit geen extra rem betekenen op
de groei van het arbeidsongeschiktheidsvolume? Is de situatie op dit
moment niet dermate ernstig dat thans alle middelen dienen te worden
beproefd? Is dit niet een mogelijkheid de verantwoordelijkheid meer bij
de individuele werknemer te leggen, aangezien dit in het kader van het
arbeidsvoorwaardenoverleg tot nog toe steeds niet is gelukt?

De leden van de GPV-fractie vonden een bonus van maximaal zes
maandsalarissen voor een arbeidscontract van minimaal één jaar buiten
proportie. Dat betekent dat de helft van de loonkosten voor rekening van
de overheid komt. Naar het oordeel van deze leden past bij een bonus
van een dergelijke omvang alleen een arbeidscontract van onbeperkte
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duur of één dat zich in ieder geval over meer dan één jaar uitstrekt. Hoe
oordeelt de regering hierover?

Het moment van uitbetaling van de bonus c.q. de oplegging van de
geldelijke bijdrage staat naar het oordeel van deze leden nog steeds ter
discussie. Zij waren niet overtuigd van de juistheid van het door de
regering voorgestelde systeem. Deze leden vermochten niet in te zien
waarom het effect van de bonus het grootste zou zijn op het moment
van de indiensttreding. Immers, als een werkgever zijn bonus al
«verdiend» heeft, hoeft hij daarna weinig inspanning te leveren om van
het dienstverband een succes te maken. Bij uitbetaling achteraf zal er
toch meer pressie zijn om ervoor te zorgen dat het dienstverband een
succes wordt en intact blijft. Bij de betaling van de geldelijke bijdrage
geldt een vergelijkbare situatie. Is men verplicht de bijdrage te betalen
op een vroeg moment, dan zijn er nog serieuze reïntegratiemogelijk–
heden en dan is een eerlijke afweging tussen geldelijke bijdrage en
reïntegratie mogelijk. Maar bij een laat moment van betalen wordt reïnte–
gratie al weer veel moeilijker en duurder, en zal de balans toch al snel
doorslaan naar het maar betalen van de geldelijke bijdrage. Om deze
redenen vroegen de leden van de GPV-fractie de regering dit onderdeel
van het wetsvoorstel nog eens te overwegen.

Het lid van de RPF-fractie dankte de regering voor haar bereidheid
nader te bezien in hoeverre de nadere regelgeving alsnog in de wet zelf
wordt opgenomen. Ten aanzien van het onderscheid tussen «risque
social» en «risque professionel» merkte hij op dat men hiermee in andere
landen zoals Duitsland, toch ook uit de voeten kan. Onderschrijft de
regering dat?

Het RPF-fractielid bleef van oordeel dat de concrete invulling die de
regering aan het bms wenst te geven, niet consequent is. Zal een grote
inspanning tot terugdringing van langdurig verzuim in een bepaalde
bedrijfstak leiden tot een hogere malus voor de werkgever?

Dit lid wilde voorts weten of de voorgenomen aanscherping van de
geldelijke bijdrage, in combinatie met handhaving van de grens van 5
procent van de totale loonsom, per definitie tot een positief effect zal
ieiden voor kleinere werkgevers.

2.1.2 Het bms bij overheid en g. + g.-sector

Dat het BMS ook van toepassing is op het onderwijs, maar dan in de
vorm van een Vervangingsfonds had de instemming van de leden van de
PvdA-fractie. Zij hadden eerder gevraagd waarom premierestitutie van
1% van de loonsom plaatsvindt bij 10% van de instellingen met de
grootste relatieve daling van het ziekteverzuim, terwijl voor de 10% van
de instellingen met de grootste relatieve premiestijging een opslag van
0,5% wordt voorgesteld. Uit de beantwoording werd hen niet duidelijk
waarom de premie-opslag of –restitutie slechts geldt voor 10% van de
instellingen. Zij kregen dit nog graag nader toegelicht.

De leden van de fractie van D66 merkten op, dat, hoewel de memorie
van toelichting aangeeft dat een versterking van de verantwoordelijkheid
van het middenmanagement via decentralisatie van budgetten gewenst
is, zulk een doorvertaling op dit moment niet wordt overwogen. Graag
zouden zij van de regering vernemen welke overwegingen hierbij een rol
hebben gespeeid.

De hier aan het woord zijnde leden vroegen zich af welke wijzigingen
in de budget-en begrotingssystematiek de regering overweegt aan te
brengen als na evaluatie de huidige werkwijze verandering blijkt te
behoeven.
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Tot slot zouden deze leden willen vernemen aan welke maatregelen de
regering denkt bij het geven van stimulansen aan de budgeteenheden bij
de krijgsmacht om instroom in de arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

De leden van de Groen Links-fractie vroegen de regering of budget–
eenheden van Defensie wel of niet bezig zijn om een bms te introdu–
ceren. De regering was van mening dat dat diende te gebeuren. Maar
gebeurt dat ook?

Ten aanzien van het BMS in de collectieve sector merkte het
RPF-fractielid op dat hij de indruk had dat zijn vraag terzake in het
voorlopig verslag niet goed was begrepen Simpel gesteld bedoelde hij
te zeggen dat de overheidswerkgevers een malus niet uit eigen porte–
monnee hoeft te betalen, in tegenstelling tot een werkgever in het
bedrijfsleven.

2.2 Premiedifferentiatie Ziektewet

2.2.1 Algemeen

Ten aanzien van het voorstel van de invoering van een premiedifferen–
tiatie ZW wilden de leden van de CDA-fractie nog het volgende
opmerken. Indien 90% van de ziektegevallen korter duurt dan 6 weken, is
de invoering van een administratief ingewikkeld systeem dan rendabel?
De aan het woord zijnde leden vonden dat de regering nog onvoldoende
dat aspect betrokken had bij het aangeven van de veronderstelde
meerwaarde van de invoering van het onderhavige systeem.

Tevens waren de leden van de CDA-fractie van mening dat de wijze
waarop de regering motiveert dat de invoering van de premiedifferen–
tiatie per 1 juli 1992 kan geschieden, erg mager is. Uitstel tot 1 januari
1993 betekent geen extra administratieve belasting voor de bedrijfsver–
enigingen en de differentiatie kan in een voorschotpremie tot uitdrukking
komen zonder tussentijdse wijziging van het premiepercentage of een
correctie achteraf. Deze leden vroegen de regering hieraan alsnog de
voorkeur te geven.

De aan het woord zijnde leden waren enigszins verbaasd over de
opmerking op blz. 33 van de memorie van antwoord, dat er geen syste–
matisch overzicht bestaat van de verleende ontheffingen van de nu nog
geldende wettelijke maximering van het inhoudingspercentage tot 1% in
de ZW (artikel 60, lid 3, ZW). Het leek deze leden een wat vreemde zaak
dat de Minister achteraf niet meer weet welke beschikkingen met
betrekking tot artikel 60, lid 3, ZW afgegeven zijn.

De achtergrond van deze vraag was of uit een dergelijk overzicht een
ander inzicht verkregen zou kunnen worden ten aanzien van de te
verwachten aanvragen terzake door bedrijfsverenigingen. Deze leden
verwachten overigens niet dat dit voorstel een dode letter zou gaan
worden.

Met betrekking tot de meerwaarde van het premiedifferentiatiesysteem
in relatie tot de maatregel om de eerste 6 weken van ziekte voor
rekening van de werkgever te brengen antwoordde de regering dat
hierdoor ruim de helft van de ziektewetlasten naar de werkgever zouden
verschuiven. De Vereniging FME komt echter voor wat betreft de metaal–
en elektronische industrie tot een andere inschatting. De leden van de
PvdA-fractie zagen hierop gaarne een reactie tegemoet en vroegen zich
af of sprake is van grote verschillen tussen de diverse bedrijfsvereni–
gingen.

De leden van de fractie van de PvdA waren van mening dat er in de
praktijk sprake kon zijn van oprekking van het begrip ziekte en daarom
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waren zij benieuwd naar de notitie van de Stichting van de Arbeid over
de invullmg van de begrippen ziekte en gebrek in de praktijk. In dit
verband hadden zij ook gesteld dat problemen in de sfeer van arbeids–
omstandigheden en werkrelaties soms worden afgewenteld op de
Ziektewet, bijvoorbeeld bij collectieve ziekmeldingen. Zij vroegen daarom
om toezending van de genoemde notitie. Deze leden waren teleurgesteld
over het feit dat de regering niet inging op hun suggestie de ziektecon–
trole te verbeteren, in ieder geval voor de categorieën «frequent kort
verzuim» en «langdurig verzuim». Zij stelden voor een verplichting
daartoe in de Ziektewet op te nemen. In dit verband zouden zij alsnog
graag een reactie vernemen op hun suggestie omtrent een verplicht
medisch attest bijvoorbeeld voor de hierboven genoemde categorieën.

Voor wat betreft de voorgestelde en in principe sympathiek ogende
premiedifferentiatie Ziektewet hadden de leden van de VVD-fractie nog
behoefte tot het maken van enkele opmerkingen. De regering bleef, zo
constateerden deze leden, vasthouden aan de constructie dat de
concrete invulling van het premiedifferentiatiesysteem voor een
belangrijk deel wordt overgelaten aan de bedrijfsverenigingen en de SVr.
Dat de regering dit mede motiveert door te wijzen op een «sinds jaar en
dag bestaande situatie» vonden deze leden verre van overtuigend. Dat
geen uniforme afwijkingspercentages vastgesteld kunnen worden was
deze leden duidelijk, maar ook dit rechtvaardigt naar de overtuiging van
deze leden nog geen volledige delegatie naar de bedrijfsverenigingen als
het gaat om de vaststelling van het percentage waarmee de gemiddelde
ZW-premie bij positieve of negatieve afwijking moet worden verhoogd of
verlaagd. Deze leden vroegen de regering dringend zulks te herover–
wegen. Ook ten aanzien van de delegatie van nadere regelgeving aan de
SVr vonden de leden van de VVD-fractie het antwoord van de regering
ontoereikend. Beperktheid qua omvang legitimeert, zo stelden deze
leden, niet automatisch delegatie. Nu ook de door de regering als
belangrijkste gekenmerkte correctiefactor, zijnde verzuim in verband met
zwangerschap en bevalling, in de wet zelf is opgenomen, ligt het eens te
meer voor de hand dit ook met betrekking tot de overige regelgeving te
doen geschieden. Een nadere reactie van de regering terzake vonden
deze leden wenselijk.

Ook voor wat betreft de doorwerking van de premiedifferentiatie in het
werknemersdeel van de premie waren de leden van de WD-fractie van
mening dat de regering de realisering daarvan te vrijblijvend laat. Is het
gelet op mogelijke gedragsbemvloeding niet juist evident dat ook deze
mogelijkheid niet aan de sociale partners zelf wordt overgelaten, zo
vroegen deze leden zich af? De regering kiest bij de overige maatregelen,
zoals bijvoorbeeld het bms, toch ook niet voor een delegatie naar sociale
partners als het gaat om de beoordeling van de feitelijke effectuering
ervan? Een meer uitgebreide beschouwing terzake van regeringszijde
zouden deze leden op prijs stellen.

De leden van de fractie van D66 hadden reeds in het voorlopig verslag
gesteld dat zij een op de individuele werkgever gerichte premiedifferen–
tiatie in de Ziektewet konden ondersteunen. Gezien de antwoorden en
gezien een aantal reacties van belanghebbenden hadden zij op dit punt
nog een aantal vragen. Zij vernamen dat door de maatregel om de eerste
6 (dan wel 3) weken van ziekte geheel voor rekening van de werkgever te
brengen, ruim de helft van de ZW-lasten van de ziekengeldkassen naar
de werkgever verschuift waardoor de ziektewetpremie met ongeveer de
helft zou kunnen dalen. Uit een reactie van de FME (12 november 1991)
maakten deze leden op dat voor de risicogroep Metaalindustrie de
Ziektewet-calculatiepremie van 9,60% zal worden teruggebracht tot
3,70% (bij een uitkeringsniveau van 100%). Een en ander betekent
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concreet een daling van de Ziektewetpremie met circa 70% in plaats van
de genoemde 50 procent. De reactie van de FME op het voorstel tot een
verplichte premiedifferentiatie is dan ook dat het ongewenst zou zijn om
de premiedifferentiatie in de Metaal toe te passen, daar er nog slechts
een zeer geringe premie zou resteren en de te maken kosten door de
bedrijfsverenigingen niet opwegen tegen de voordelen van een grotere
financiëie betrokkenheid van de individuele werkgever. Kan de regering
een reactie geven op het bedoelde commentaar van de FME?

De leden van de fractie van D66 konden de gedachtengang van de
regering om de premiedifferentiatie ZW gelijktijdig in te voeren met de
maatregel, waarbij de eerste weken van ziekte voor rekening van de
werkgever komen, onderschrijven. Vooralsnog hadden zij dan ook geen
moeite met een invoeringsdatum van 1 juli 1992.

De leden van de fractie van D66 begrepen dat de regering geen extra
drempel ziet in het feit dat een via een bonusuitkering in dienst genomen
gedeeltelijk arbeidsongeschikte volledig wordt meegeteld bij de bepaling
van het individuele ziekteverzuim in een onderneming. Daarbij geeft de
regering keer op keer aan dat het volgens haar een vooroordeel is om te
veronderstellen dat gedeelteiijk arbeidsongeschikten gemiddeld eerder of
vaker zullen verzuimen. Kan de regering haar opvatting op dit punt nader
onderbouwen (bijvoorbeeld met behulp van verzuimcijfers)? Met name
lijkt een onderbouwing de hier aan het woord zijnde leden van groot
belang omdat de regering zelf toegeeft dat er onder werkgevers wel de
gedachte leeft als zou het verzuimrisico van gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten wèl hoger liggen.

De leden van de fractie van D66 waren niet onder de indruk van de
antwoorden met betrekking tot de gestelde termijn van 5 jaar die
gemoeid zal zijn om de ziekteverzuimregistratiesystemen bij de bedrijfs–
verenigingen in te voeren. Met name het feit dat er in de memorie van
toelichting gesproken wordt in termen van «er kan verwacht worden dat»
en er in de memorie van antwoord (blz. 32) geen enkele garantie
gegeven wordt dat de mvoering dan ook werkelijk volledig voor elkaar zal
zijn, gaf te denken. Het feit dat het invoeren van verzuimregistratiesys–
temen niet eenvoudig zal zijn, kwam bij de hier aan het woord zijnde
leden niet over als een voldoende argument voor een dergelijk lange
invoeringstermijn. Wellicht kan de regering nader inzicht geven in de zich
voordoende problemen en een maximumtermijn voor invoering in de wet
vastleggen.

De leden van de Groen Links-fractie legden nogmaals de kritiek aan de
regering voor dat de differentiatie van het werknemersdeel van de
ZW-premie veronderstelt dat de werknemers als collectief kunnen
optreden inzake het verzuim. De leden van de Groen Links-fractie zagen
niet in hoe werknemers werkgevers bepaalde verzuimbeperkende
maatregelen konden opleggen in het kader van bijvoorbeeld de WOR. De
regering mag dan veronderstellen dat de werknemers via differentiatie
van het werknemersdeel van de ZW-premie worden aangesproken, maar
zij zagen niet hoe de werknemers hun collectieve verantwoordelijkheid
konden waarmaken. Kon de regering hier concreet op antwoorden?

Met betrekking tot het doorwerken van de differentiatie in hun werkne–
mersdeel van de ZW-premie heeft de regering daarvan afgezien gelet op
het verdeelde SER-advies daarover. De leden van de fractie van de SGP
vroegen de regering of juist een verdeeld SER-advies geen aanleiding
dient te zijn voor de regering om zelf knopen door te hakken, terwijl juist
een unaniem advies eerder een reden kan zijn een bepaalde zaak aan
sociale partners zelf over te laten. De partijen in de SER komen elkaar
toch weer tegen in de besturen van de bedrijfsverenigingen, zodat van de
bedrijfsverenigingen geen besluiten op dit punt te verwachten zijn.
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Het lid van de RPF-fractie was met de regering van oordeel dat het
premiedifferentiatiesysteem het langdurig verzuim wellicht kan terug–
dringen. Hij vroeg zich echter af waarop de verwachting is gebaseerd dat
de premie voor de ZW daardoor met ongeveer de helft kan dalen.

Met betrekking tot de rol van de bedrijfsverenigingen vroeg het
RPF-fractielid of het aansprakelijk achten voor de ontwikkeling van het
verzuim een voldoende waarborg biedt voor de doorwerking van de
premiedifferentiatie in het werknemersdeel. Heeft een dergelijk vrijblij–
vende aanpak niet juist geleid tot de problemen in de ZW/WAO?

2.2.2 Premiedifferentiatie in de g. + g.-sector

Wat betreft de premierestitutie respectievelijk de premie-opslag in het
onderwijs, neemt de regering het ziekteverzuim in het voorgaande jaar
tot maatstaf. Dat kan evenwel inhouden dat een school met een laag
ziekteverzuim dat oploopt een hogere premie moet betalen dan een
school met een hoog ziekteverzuim waar dat verzuim daalt. Deze leden
vroegen de regering nogmaals te overwegen of er geen objectieve
criteria kunnen worden ingebouwd aan de hand waarvan de premieresti–
tutie respectievelijk premieopslag kan worden bepaald. Ook vroegen
deze leden of de redenen die de regering aangeeft, zoals urbanisatie–
graad, samenstelling en leeftijd van het personeelsbestand, niet evenzeer
voor alle andere bedrijven en instellingen geldt.

De leden van de fractie van de SGP dankten de regering voor de
gegevens met betrekking tot het geschatte ziekteverzuim in 1990 in de
g + g-sector. Met name in de sectoren intramurale gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening is het ziekteverzuim hoog. Deze leden
vroegen de regering naar de oorzaken daarvan en welke maatregelen zij
neemt om dit terug te dringen.

2.3 Loonkostensubsidie

De leden van de PvdA-fractie maakten uit de antwoorden van de
regering op dat in toenemende mate sprake is van samenwerking tussen
RBA's en GMD. Toch hadden zij nog enige twijfel over de kwaliteit van
deze samenwerking. Een contact van eens per jaar leek hun aan de
magere kant; ook vernamen zij dat nog steeds gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten van de ene naar de andere instantie worden verwezen.

De leden van de WD-fractie hadden tot hun ongenoegen geconsta–
teerd dat de regering in het geheel niet is ingegaan op het door hen bij
de Algemene politieke en financiële beschouwingen over de ontwerp–
Rijksbegroting 1992 ingebrachte loonkostenreductiesysteem (zie
kamerstuk 22 300, nr. 7). Zij verzochten de regering thans met klem om
een uitvoerige reactie, mede gelet op hetgeen in dat kader door de
minister-president is toegezegd.

2.4 Verhoging ziekengeld

De leden van de PvdA-fractie hadden begrepen dat de uitkomsten van
de evaluatie met betrekking tot de verhoging van het ziekengeld zullen
uitwijzen of de regeling zal worden voortgezet; positieve resultaten
leiden dus zonder meer tot een voortzetting van de regeling, zo conclu–
deerden zij.

De regering is, als het gaat om de verhoging van het ziekengeld,
voornemens de tijdelijkheid van deze maatregel na een drietal jaren te
evalueren en alsdan te besluiten of de regeling al dan niet structureel zal
moeten worden. De leden van de VVD-fractie hadden hier begrip voor,
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maar verzochten de regering nogmaals te reageren op de kritiek van de
SVr, welk orgaan in zijn advies stelde dat juist het tijdelijke karakter van
de maatregel een betrouwbare toetsing van het effect ervan in de weg
zou staan.

Aangezien de regering zelf al aangeeft dat een van de belemmeringen
die arbeidsongeschikten tegenkomen om terug te keren in het arbeids–
proces, de mindere bereidheid van werkgevers is om hen in dienst te
nemen, achtten de leden van de D66-fractie de verhoging van het
ziekengeld voor heringetreden arbeidsongeschikten een goede
maatregel. Oe hier aan het woord zijnde leden constateerden dat de
regering in de wet heeft vastgelegd om na drie jaar bij AMvB tot
eventuele verlenging van deze voorgestelde maatregel te beslissen. Op
dat punt wilden deze leden voorstellen om met betrekking tot die AMvB
een voorhangprocedure te overwegen.

2.5 Verbeterde toepassing artikel 30 ZW

Naar aanleiding van de verbeterde toepassing van artikel 30 ZW
hadden de leden van de PvdA-fractie een vraag gesteld over hoe de
regering wil bewerkstelligen dat daadwerkelijk het verscherpte sanctie–
beleid toegepast wordt. Immers, dat is afhankelijk van de medewerking
van de bedrijfsverenigingen. Onder verwijzing naar de inhoud van het
rapport «Tussen schroom en daad» zagen deze leden alsnog gaarne een
antwoord op de door hen gestelde vraag tegemoet.

Deze leden waren niet tevreden over de uitleg van de regering inzake
hun vraag over de problemen die kunnen ontstaan als een werknemer
ingevolge de toepassing van artikel 30 Ziektewet wordt geconfronteerd
met twee dienstbetrekkingen. Alleen de intentie dat voorkomen dient te
worden dat de werknemer in de problemen raakt, is huns inziens
volstrekt onvoldoende. Zij vroegen de regering dan ook in de wet nadere
waarborgen op te nemen. Zo gaven zij in overweging uit te gaan van het
principe dat de arbeidsovereenkomst bij de eigen werkgever centraal
blijft staan en dat de nieuwe werkgever de werknemer slechts inleent.
Pas indien beide partijen over willen gaan tot een vast dienstverband, zou
de overeenkomst met de eerste werkgever beëindigd dienen te worden.

2.6 Herziening naar een dagloon of hogere grondslag

De leden van de fractie van de PvdA waren van mening dat er in de
huidige wetgeving inzake arbeidsongeschiktheid stimulansen ontbreken
om weer aan het werk te gaan. In het onderhavige wetsvoorstel worden,
zo constateerden zij tot hun vreugde, diverse belemmeringen opgeruimd.
Zij stonden dan ook positief tegenover het voorstel om het dagloon te
herzien naar een hogere grondslag indien een gedeeltelijk arbeidsonge–
schikte in een hogere mate arbeidsongeschikt wordt. In hun ogen kunnen
er echter meer stimulansen worden ingebouwd. Zij constateerden al
eerder dat het niet lonend is voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte om
te streven naar promotie, omdat daar geen financieel voordeel aan
verbonden is. In sommige gevallen kan dat zelfs leiden tot een nadelig
resultaat. Nogmaals pleitten zij voor een soepeler inkomensregeling. In
dat verband leek het hun mogelijk aan te sluiten bij de vrijlatingsregeling
in de Algemene Bijstandswet, waarbij een vrijlatingstermijn geldt van 2
jaar en een percentage van 15. Het door de regering gegeven antwoord
dat er sprake is van een vrijlating indien men niet meer dan 15% van het
vroegere verdiende loon verdient, leek hen in dit geval niet relevant. De
opmerking, dat de «WAO-vrijlating» gunstiger is dan de ABW-vrijlating,
was hen niet duidelijk. Immers, dat geldt slechts bij banen van minieme
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omvang. Op de andere suggestie, namelijk om de uitkering slechts
éénmaal per 3 jaar te berekenen hadden zij geen reactie vernomen.
Graag kregen zij alsnog antwoord op bovengenoemde punten. In het
rijtje van stimulansen hoort ook het voorstel van de SER om oudere
gehandicapten een bepaald percentage van hun uitkering mee te laten
nemen. In haar reactie geeft de regering te kennen dit punt later mee te
nemen bij het wetsvoorstel met betrekking tot de WAO. De leden van de
fractie van de PvdA meenden dat wanneer alles uit de kast gehaald zou
worden om het volume zo snel mogelijk te laten dalen, dit een van de
voorstellen is die daar een wezenlijke bijdrage aan zou kunnen leveren.
Zij wilden dan ook graag weten of de regering voornemens is dit punt
mee te nemen bij het wetsvoorstel TAV III.

2.7 Ruimere toepassing artikel 33 AAWen 44 WAO

Het voorstel om artikel 33 van de AAW en artikel 44 van de WAO
gedurende een langere periode van toepassing te laten zijn plaatsten de
leden van de PvdA-fractie eveneens in het licht van de stimulansen voor
een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte om toch weer te trachten een
plaats op de arbeidsmarkt te verwerven.

In dit verband hadden zij een vraag gesteld over de ex-arbeidsonge–
schikte die werk hervat maar dat werk door andere omstandigheden dan
de gezondheid zoals faillissement na korte tijd weer kwijtraakt. De
regering stelt terecht dat dit een andere situatie is dan de ruimere
toepassing van bovengenoemde artikelen. Desondanks bleef bij deze
leden de vraag bestaan of het terecht is om een ex-arbeidsongeschikte
die het risico van aanvaarding van een andere baan neemt, gestraft zou
moeten worden met een verwijzing naar zijn WW-rechten. Het leek deze
leden dat een bescherming tegen zo'n risico door het recht op hervatting
gedurende bijvoorbeeld één jaar te verdedigen is.

2.8 Verplichte zesde-maandsmelding aan GMD

De leden van de CDA-fractie vroegen zich af of het niet te vrijblijvend
is om de 13de weeksmeldingen te laten vervallen.

De leden van de PvdA-fractie hadden met de verplichte zesdemaands–
melding al eerder hun instemming betuigd.

Zij hadden een toelichting gevraagd op wat in artikel 71 a van de WAO
betekent dat de bedrijfsvereniging melding doet aan de GMD van
gevallen waarin zodanige mededeling redelijkerwijs van belang moet
worden geacht met het oog op de werkzaamheden van de dienst. Zij
konden het absoluut niet waarderen dat de vraagstelling als antwoord
wordt gegeven. Zij hechtten eraan om alsnog antwoord te krijgen, met
name omdat zij graag wilden weten hoe in de uitvoeringspraktijk
omgegaan wordt met gevallen waarvan in de beginfase reeds duidelijk is
dat men slechts met omscholing in een andere sector weer aan de slag
zou kunnen. Om die reden zagen zij dan ook nog graag antwoord op hun
eerder gestelde vraag over het vervallen van de melding na de 13e week.
Ook in verband met het opstellen van een terugkeerplan leek hen dat dit
moment in de wet zou moeten blijven staan.

De vraag naar de oorzaak van het groeiend aantal kennisgevingen in
plaats van meldingen werd eveneens niet beantwoord. Dat antwoord
wensten zij alsnog te krijgen, mede omdat een goede uitvoeringspraktijk
van belang is voor de geïntegreerde gevalsbehandeling en daarmee voor
de daling van het volume van het aantal zieken en arbeidsongeschikten.
Met nadruk wilden zij nogmaals wijzen op hun overtuiging dat daar waar
een ieder belang heeft bij de terugdringing van het volume alle mogelijk–
heden onderzocht dienen te worden om dat te bevorderen.
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In dit verband zouden de leden van de PvdA ook graag geïnformeerd
worden over de toepassing van het scholingsinstrument door de GMD.
Hoe groot is het hiervoor beschikbare budget, zo vroegen zij, en welk
deel hiervan wordt ook benut; hoeveel personen ontvangen in het kader
van de reïntegratie-inspanning scholing?

De leden van de VVD-fractie waren niet overtuigd van de argumenten
van de regering om de zesde-maandsmelding niet te vervangen door een
zesde-weeksmelding, en bleven pleiten voor een zesde-weeksmelding.
Deze leden waren ervan overtuigd dat hoe sneller aandacht aan door
ziekte uitgevallen werknemers wordt besteed, hoe groter de kans op een
effectieve reïntegratie zal zijn.

Evident vonden deze leden hierbij dat er tevens een reïntegratieplan
dient te worden opgesteld. Dit reïntegratieplan zou naar de mening van
deze leden na 13 weken dienen te worden opgesteld Gelet op enerzijds
het grote belang van een spoedige totstandkoming van een reïntegra–
tieplan en anderzijds gelet op de ervaring uit het verleden dat bijvoor–
beeld zesde-maandsmeldingen vaak toch niet na zes maanden plaats–
vonden, pleitten de leden van de VVD-fractie met klem voor opneming in
deze wet van een verplichtstelling tot het maken van een reïntegratieplan
na 13 weken. In dat kader vroegen deze leden tevens aandacht van de
regering voor de gespecialiseerde revalidatiecentra die in de Bondsrepu–
bliek Duitsland bestaan. In deze centra is kennis aanwezig op zowel
medisch als arbeidsmarktterrein. Deze kennis kan worden aangewend ter
reïntegratie van door ziekte uitgevallen werknemers. Zou een op deze
wijze vormgegeven infrastructuur ook niet in Nederland zijn vruchten
kunnen afwerpen, zo vroegen deze leden zich af. Zij verzochten de
regering uitvoerig op dit punt in te gaan.

De leden van de GPV-fractie bleven hun zorg houden ten aanzien van
de termijn van zes maanden, wanneer de bedrijfsverenigingen contact
met de GMD moeten opnemen. De thans in de wet genoemde termijn
werd veelal niet gehaald omdat de beoordeling door de bedrijfsver–
eniging niet altijd juist was, zo vermeldt de memorie van antwoord. Niet
duidelijk is welke organisatorische maatregelen bij de bedrijfsvereni–
gingen zijn genomen om tot een groter aantal juiste meldingen te komen.
De huidige wettelijke termijn van 13 weken leidt al tot onoverkomelijke
problemen. Wil de regering nog eens duidelijk maken van welke aard
deze onoverkomelijke problemen zijn, welke maatregelen de bedrijfsver–
enigingen hebben getroffen om deze problemen op te lossen en waarom
deze maatregelen kennelijk geen effect hebben gehad? Er is weliswaar
sprake van een groot aantal werkhervattingen tussen de zes weken en de
zes maanden, maar naar het oordeel van deze leden zouden ook interes–
sante volume-effecten bereikt kunnen worden wanneer door een grotere
aandacht in deze periode de werkhervatting vervroegd kan worden. Is de
meest heldere structuur niet dat de eerste zes weken ziekteverzuim voor
rekening van de werkgever komen en vallen onder de begeleiding van
een bedrijfsgezondheidsdienst? En dient het vervolgtraject daarna niet
ongedeeld te zijn, zodat niet halverwege nog eens een nieuwe breuk
optreedt? Een samenvoeging van bedrijfsvereniging en GMD achtten
deze leden ook wenselijk, een nieuwe organisatie die een samenge–
voegde ziektewet (exclusief de eerste weken) en WAO gaat uitvoeren. Is
dit ook het model waar de regering naar streeft?

Het lid van de RPF-fractie kon op grond van de cijfermatige onder–
bouwing begrip opbrengen voor het standpunt van de regering. Hij was
echter van oordeel dat juist vanwege het feit dat de GMD zolang buiten
beeld blijft een groot aantal zieken onnodig in de WAO verdwijnt.
Derhalve pleitte hij voor een eerder inschakelen van de GMD. Ook hij
wilde graag weten waarom een dertiendeweeksmelding tot onoverkome–
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lijke problemen leidt. Komt dit door onderbezetting van de GMD en zo ja,
moet dan niet grote prioriteit worden gegeven aan capaciteitsuitbreiding?

2.9 Verplichte zesde-maandsmelding en keuring in de overheidssector

De leden van de PvdA-fractie wilden nog een vraag stellen over het
beroepsrecht met betrekking tot beslissingen van overheidspensioen–
organen inzake de fictieve uitvoering van de AAW. Is er niet sprake van
een dubbele rechtsgang als betrokkene op grond van artikel 79 en 80
van de AAW in beroep kan gaan bij de RvB en CRvB en tegen de
beslissing van een pensioenkeuring ook nog bij het betreffende
overheidspensioenorgaan bij de Raad van toezicht en daarna bij de
CRvB? Is zo'n dubbele rechtsgang wel gewenst, zo vroegen zij.

2.10 Wijziging WAGW

Naar aanleiding van hetgeen over de wijziging ten aanzien van de
WAGW wordt gesteld, vroegen de leden van de CDA-fractie zich af of
het nodig is richtlijnen samen te stellen voor de wijze van registratie van
gegevens. In dit verband wilden deze leden weten of hiermee veel
administratieve rompslomp gemoeid is. Wordt de kleine werkgever
hiermee naar verhouding zwaarder beiast dan de grotere?

De leden van de FVdA-fractie wilden nogmaals wijzen op het belang
van de informatieverplichting bij de WAGW. Het is naar hun mening niet
voldoende als, zoals de regering stelt, slechts op hoofdlijnen een oordeel
kan worden gevormd over de inspanningsverplichting van werkgevers.
Nu toch reeds de registratieverplichting wordt ingesteld, leek het hen van
groot belang de hierdoor beschikbaar komende gegevens ook ten volle te
benutten. Een verplichting tot registratie en informatie kan meer
openbaarheid geven over de wijze waarop en de mate waarin de afzon–
derlijke bedrijven zich inspannen om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten
in dienst te houden en te nemen. Hierdoor zou ook de sociale controle
een instrument kunnen worden in het volumebeleid. Zij zagen niet in dat
er sprake was van een beduidend grotere administratieve belasting als
de verzamelde gegevens ook ter beschikking moeten worden gesteld.

De leden van de fractie van D66 achtten een wettelijke verplichting
voor werkgevers om de bij hen werkzame gehandicapte werknemers te
registreren, een goede stap voorwaarts waardoor er inderdaad geen
vertraging zal optreden wanneer tot quotumverplichting wordt
overgegaan. De hier aan het woord zijnde leden verbaasden zich over het
feit dat de regering niet tot een wettelijke informatieverplichting wenst
over te gaan. Het leek de hier aan het woord zijnde leden een goede zaak
wanneer de WAGW-gegevens in het (sociaal) jaarverslag opgenomen
zouden worden. Op die manier ontstaat immers een situatie waarin de
inspanningen van bedrijven ten aanzien van de opname van gedeeltelijk
arbeidsongeschikten in hun personeelsbestand naar buiten toe duidelijk
wordt.

Het lid van de RPF-fractie constateerde dat geen antwoord was
gegeven op zijn vraag over de verplichte registratiecijfers. Kan dit
antwoord na ontvangst van het advies van het ABP worden gegeven?

2.11 Intemationale aspecten

Naar aanleiding van de uitleg van de regering met betrekking tot de
relatie tussen het beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen en de
mogelijkheden van vervroegde pensionering merkten de leden van de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 228, nr. 7 32



PvdA-fractie op, dat uit berekeningen van de WRR toch blijkt dat, indien
Nederland wordt afgezet tegenover de overige EG-landen, sprake is van
een relatief laag beroep op de pensioenregelingen en een relatief hoog
beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen. Gaarne zagen zij hierop
een reactie tegemoet.

Deze leden toonden zich niet geheel overtuigd dat er in de vergelijking
van arbeidsongeschiktheidscijfers met Duitsland en andere landen niet
een aanmerkelijke vertekening optreedt door het bestaan van vroegpen–
sioneringsregelingen in dit land. Om hiervan een beeld te krijgen vroegen
zij een vergelijking van het totaal van arbeidsongeschiktheid en VUT in
Nederland met het totaal van arbeidsongeschiktheid en vroegpensio–
nering in Duitsland in de leeftijdsgroepen 55-60 en 61-65 jaar.

De leden van de Groen Links-fractie vroegen de regering of in de inter–
nationale vergelijking van de ZV– en AO-uitgaven, zoals weergegeven in
tabel 4 op pagina 5 van de memorie van toelichting, gerekend werd met
netto– of bruto-uitgaven. Worden in de diverse landen belastingen en
premies meegerekend in de berekening van het financiële beroep of gaat
men uit van netto-uitkeringen? Indien in verschillende landen op verschil–
lende wijze met belastingen en premies wordt omgegaan, kan dan een
nieuwe tabel worden gegeven, die een betere vergelijking geeft van de
kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid?

Op pagina 51 van de memorie van antwoord gaf de regering aan dat
zij onvoldoende statistische informatie had over de mogelijkheid dat in
het buitenland veel vaker gebruik gemaakt wordt van VUT-regelingen,
zodat in de AO-statistieken elders in Europa veel minder 55-plussers
voorkomen. Zij zegt evenwel dat een aanzienlijke statische vertekening is
uitgesloten, omdat in Nederland veel gebruik gemaakt wordt van VUT– en
aanverwante regelingen. Kon de regering daarvan een indicatie geven?

3. OVERDRAGEN VAN BEVOEGDHEDEN IN DE ZIEKTEWET

Het viel de leden van de CDA-fractie op dat de regering niet erg
enthousiast is over de overdracht van bevoegdheden in de Ziektewet.
Moet hieruit geconcludeerd worden, dat zij het in dit geval laat bij het
hoogst noodzakelijke? In het voorlopig verslag hadden deze leden
gevraagd om een nadere onderbouwing van de achterliggende visie
omtrent de herschikking van bevoegdheden tussen sociale partners en
overheid.

De regering noemt de vervanging van ministeriële regels door de
regels van de SVr of bedrijfsverenigingen een van de hoofdlijnen bij de
herschikking van bevoegdheden. Is het mogelijk ook de andere hoofd–
lijnen aan te geven waarlangs een herschikking zou moeten lopen?

4. FINANCIËLE EN VOLUME-EFFECTEN

Reeds bij de opmerkingen over de bms stelden de leden van de
D66-fractie een aantal financiële vragen over dit wetsvoorstel. Zij
moesten vaststellen dat de totale volume-effecten van de nu bij dit
wetsvoorstel voorgestelde maatregelen 25.000 uitkeringsjaren
WAO/AWW zullen bedragen in 1994. Dit komt volgens de regering
overeen met een financieel effect van 1050 miljoen gulden. Is in dit
effect de genoemde 300 miljoen gulden bij het bms al inbegrepen? De
hier aan het woord zijnde leden constateerden dat een opbrengst van
300 miljoen gulden bij het bms, volgens de regering overeenkomt met
circa 10.000 uitkeringsjaren. De redenering en werkwijze van de regering
hanterend kwamen de hier aan het woord zijnde leden tot de conclusie
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dat de 1050 miljoen gulden overeenkomt met circa 35.000 uitkerings–
jaren. Aangezien de regering een, zoals al eerder in het voorlopig verslag
aangegeven, zeer warrig beeld geeft van de financiële en volume–
effecten van dit wetsvoorstel, zagen de hier aan het woord zijnde leden
gaarne een nadere toelichting en specificatie tegemoet waaruit duidelijk
wordt welke bijdrage de diverse maatregelen leveren aan het totaal van
volume en financiële effecten in zowel ZW als WAO/AAW. Ook in het
voorlopig verslag hadden deze leden hier overigens al nadrukkelijk om
gevraagd.

5. OVERIGE ONDERWERPEN

De leden van de PvdA-fractie toonden zich geïnteresseerd in een
nadere discussie over het regresrecht (verhaalsrecht), zoals dat in de
WAO bestaat maar zelden wordt toegepast, en in de AAW zou kunnen
worden opgenomen. Deze leden benadrukten allereerst dat zij
handhaving van het brede «risque social» in de arbeidsongeschiktheids–
verzekering belangrijk achtten. Een verzekering tegen loonderving
vanwege arbeidsongeschiktheid dient rechten te geven die los staan van
de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid, zo stelden deze leden. Dit laat
naar hun inzicht echter onverlet dat de financiering van deze uitkering, de
vraag wie de last draagt wel degelijk een verband kan hebben met de
oorzaak. Waarom, zo vroegen deze leden, dienen deze kosten in alle
gevallen te worden gedragen door het collectief, terwijl soms duidelijk
een persoon of organisatie aansprakelijk is voor het veroorzaken van de
arbeidsongeschiktheid? In dergelijke gevallen, opperden zij, is het toch
denkbaar dat het collectief (in casu de arbeidsongeschiktheidsfondsen)
de veroorzaker ook daadwerkelijk aansprakelijk stelt voor de kosten van
de uitkering of een deel daarvan. De aan het woord zijnde leden wilden
deze problematiek uitdrukkelijk niet beperken tot arbeidsongeschiktheid
als gevolg van verkeersongevallen, maar in meer algemene zin aan de
orde stellen. Zij vroegen de regering dan ook hierop afzonderlijk in te
gaan, eventueel in een notitie, en niet te volstaan met een verwijzing naar
de notitie over verkeersaansprakelijkheid van de minister van Justitie.

Uit de antwoorden op hun vragen met betrekking tot de toepas–
baarheid van de JWG maakten de leden van de PvdA-fractie op dat de
JWG in principe van toepassing is op alle jonge gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten, ongeacht het feit of de jongere al dan niet beschikt over een
arbeidsverleden. Met name vanuit haalbaarheidsoverwegingen is ervoor
gekozen in eerste instantie van de groep boven de 21 jaar alleen de
schoolverlaters (eventueel met geringe werkervaring) onder de werking
van de JWG te brengen. Geen onderscheid zou gemaakt worden tussen
gedeeltelijk arbeidsongeschikten met of zonder arbeidsverleden. Hierop
zagen deze leden gaarne nog een toelichting tegemoet. Naar hun mening
is de JWG namelijk niet van toepassing indien de gedeeltelijk arbeidson–
geschikte jongere langer dan een half jaar heeft gewerkt en dus tevens
een WW-uitkering geniet. Hoewel deze jongeren beschikken over
werkervaring hebben zij toch een relatief zwakke arbeidsmarktpositie.
Kan de regering aangeven wat de omvang is van deze groep?

De leden van de fractie van D66 hadden op dit punt eveneens een
vraag. Zij wilden nog kort ingaan op de door hen bepleite uitbreiding van
de JWG tot gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Momenteel is in de JWG
vastgesteld dat indien dat voor een goede uitvoering van de wet noodza–
kelijk wordt geacht, de JWGO en de GMD een samenwerkingsovereen–
komst af zullen sluiten. Een en ander ligt in de JWG zodoende zeker niet
vast in de vorm van een verplichting en daarmee een garantie op werk of
scholing voor de jonge gedeeltelijk arbeidsongeschikte. Samenwerkings–
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overeenkomsten kunnen gesloten worden. Wat is de opvatting van de
regering om dit aspect in de JWG verplichtender vast te leggen?

De leden van de PvdA-fractie wilden verder graag van de regering
vernemen of zij voornemens is te bewerkstelligen dat gelden uit de
arbeidsongeschiktheidsfondsen kunnen worden aangewend ten behoeve
van het creëren van banenpoolplaatsen voor gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten.

De leden van de WD-fractie hadden tot hun grote teleurstelling een
antwoord gemist op hun vraag betreffende de reden waarom de regering
premiedifferentiatie in de WAO niet wenselijk heeft geacht. Met klem
verzochten de leden van de WD-fractie de regering thans wel een
uitvoerig antwoord op deze vragen te geven.

Tenslotte zouden de leden van de WD-fractie aandacht van de
regering willen vragen voor de belangrijke doelstelling van het vergroten
van de reïntegratie van door ziekte uitgevallen werknemers. Zou het in
dat kader niet wenselijk zijn om zoveel mogelijk blokkades op arbeids–
rechtelijk terrein te beslechten? Deze leden dachten hierbij aan aanpas–
singen van het ontslagrecht. Zo zou een werkgever de mogelijkheid
moeten hebben om een uit de inactiviteit aangenomen, gereïntegreerde
persoon binnen de termijn van één jaar te ontslaan. Maar ook een uitke–
ringsgerechtigde zou binnen de termijn van één jaar na aanvang van de
dag dat hij/zij vanuit de inactiviteit weer aan het arbeidsproces is gaan
deelnemen, met behoud van (uitkerings)rechten moeten kunnen
besiuiten dit werk te beëindigen. In feite betekent dit, zo merkten deze
leden op, een bevriezing van het ontslagrecht in onderhavige gevallen,
voor de periode van één jaar. Naar de mening van de leden van de
WD-fractie zou dit zowel als het gaat om het aannemen van een door
ziekte uitgevallen persoon als om de wil van die persoon om weer aan
het arbeidsproces deel te nemen stimulerend en drempelverlagend
kunnen werken. Een dergelijke stimulans en verlaging van de drempel,
zowel aan de zijde van werkgevers als aan de zijde van uitkeringsgerech–
tigden, welke zeker zou kunnen leiden tot een grotere reïntegratie, was
naar de mening van deze leden zeker nastrevenswaardig. Deze leden
verzochten de regering hier uitgebreid op in te gaan, en bij haar reactie
tevens de relatie tot het bms te betrekken. Deze leden realiseerden zich
immers dat de systematiek van zowel de toekenning en eventueel terug–
vordering van de bonus en de malus in verband met dit voorstel nadere
aanpassing behoeft.

ARTIKELSGEWIJZE OPMERKINGEN

ArtikelX

De leden van de PvdA-fractie hadden met belangstelling kennisge–
nomen van de opmerkingen die de regering maakt over wachtdagen in
de Ziektewet en het mogelijkerwijze inleveren van verlofdagen bij
ziekmelding. Zij stonden niet negatief tegenover de herleving van de
mogelijkheid tot het instellen van wachtdagen door de voorgestelde
wijziging van art. 1638e BW. Hierop voortgaand konden deze leden zich
ook heel wel vinden in de opstelling die de SER in zijn advies van 12 juli
1991 terzake heeft gekozen, dat moet worden uitgegaan van de
contractsvrijheid en het minder gewenst is «dat de wetgever regelingen
omtrent het ten laste van de werknemer brengen van een deel van het
ziekteverzuim dwingend oplegt». Deze leden achtten het dan ook niet
verstandig indien de regering dwingend-rechtelijke bepalingen zou
voorstellen betreffende het inleveren van verlofdagen bij ing. Naar hun
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voorlopig oordeel kan hier worden volg»aan met het wegnemen van de
bestaande wettelijke belemmering op dit punt. Zij vroegen de regering
tevens aan te geven of het schrappen van de huidige verbodsbepaling
terzake in het BW, met het oog op de komende cao-onderhandelingen
nog vóór 1 januari 1992 kon worden geëffectueerd, bijvoorbeeld door
een wijziging van het voorliggende wetsvoorstel.
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