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1. Algemeen

1.1. Inleiding

De leden van verschillende fracties hebben met veel belangstelling
kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Deze belangstelling
bleek uit het uitvoerige voorlopig verslag, zoals dat op 21 oktober 1991
werd vastgesteld. De regering wil haar dank hiervoor uitspreken. Begrip
heeft het kabinet voor het feit dat de leden van vrijwel alle f racties met
name aandacht vroegen voor de verdere implementatie van de
zogenaamde geïntegreerde gevalsbehandeling, voor (het verplicht stellen
van) deelname aan een systeem van bedrijfsgezondheidszorg en voor het
functioneren van de uitvoeringsorganisatie in de sociale zekerheid. De
regering ziet een duidelijke samenhang tussen de geïntegreerde gevals–
behandeling en het functioneren van de uitvoeringsorganisatie. In
verband hiermede worden de vragen die over deze onderwerpen zijn
gesteld in eenzelfde paragraaf (1.3) beantwoord. Verder vormt het
vraagstuk van de (niet) verplichtstelling van de bedrijfsgezondheidszorg
onderdeel van het bredere beleid met betrekking tot arbeidsomstandig–
heden en de relatie met de sociale zekerheid. In verband hiermede wordt
dit onderwerp behandeld in paragraaf 1.6 van deze memorie. Overigens
is bij de beantwoording van de vragen zo veel mogelijk de volgorde van
het voorlopig verslag gevolg.

Met betrekking tot de uitvoeringsorganisatie merk ik vooraf nog het
volgende op. Op 25 oktober 1991 heeft het bestuur van de Federatie van
Bedrijfsverenigingen (FBV) een aantal voorstellen gedaan aan de
besturen van het GAK en de GMD. Die voorstellen houden het volgende
in:
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• de sociaal-medische gevalsbehandeling wordt zoveel als in de
huidige wettelijke situatie mogelijk is, onder regie van de bedrijfsvereni–
gingen gebracht;

• het GMD-bestuur zal zijn administratie-opdracht aan het GAK in die
zin wijzigen dat het gehele personeel van de GMD bij het GAK wordt
ondergebracht;

• de hoofddirectie van het GAK wordt belast met de algehele leiding
over het GMD-personeel, zulks onder verantwoordelijkheid van het
GMD-bestuur;

• een deel van de aldus bij het GAK geplaatste arbeidsdeskundigen zal
ten behoeve van de zes zelf-administrerende bedrijfsverenigingen
werkzaam zijn.

In deze memorie van antwoord kon met een en ander nog geen
rekening worden gehouden. In een afzonderlijke brief aan de Tweede
Kamer zal ik mijn mening geven over de voorstellen van de FBV.

1.2. Plaats van het wetsvoorstel in het volumebeleid

Naast de blijken van belangstelling werd door leden van enkele fracties
eveneens enig ongeduld verwoord of teleurstelling geuit. Het ongeduld
vloeide voort uit de verwachting bij leden van enkele fracties dat dit
wetsvoorstel op een eerder moment ingediend had kunnen c.q. moeten
worden. De teleurstelling betrof de perceptie dat het voorliggende pakket
van maatregelen (te) beperkt zou zijn. Zo vroegen de leden van de
fracties van D66 en de VVD zich af of het mogelijk was geweest om een
aantal door het kabinet voorgestelde maatregelen - zoals verwoord in de
brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid a.i. van 16
juli 1991 (TK, 1990-1991, 22 187, nr. 1) en de brief van de Minister en
de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van
27 augustus 1991 (TK, 1990-1991, 22 187, nr. 2) –te incorporeren in
het onderhavige wetsvoorstel. De leden van de fractie van de PvdA
vroegen of de regering werkelijk «alles uit de kast» haalt in het onder–
havige voorstel van wet. In dit verband vroegen de leden van de fractie
van het GVP een geactualiseerde stand van zaken te geven van de nu
bestaande beleidsvoornemens ter zake van de Ziektewet en de WAO.

Het kabinet vindt de weergegeven vragen en opmerkingen alleszins
begrijpelijk. Het ziekteverzuim en het beroep op de arbeidsongeschikt–
heidsregelingen hebben in de loop der jaren een zodanige omvang
aangenomen dat een krachtdadig ingrijpen van de kant van de regering
en alle andere betrokkenen, zoals onder meer de uitvoeringsorganen van
de sociale verzekeringen, strikt noodzakelijk is. In dat licht bezien heb ik
ook begrip voor het ongeduld van bijvoorbeeld de leden van de fractie
van de PvdA. De vraag van deze leden of wel voldoende wordt gedaan
op dit terrein, beantwoord ik voluit bevestigend. Er wordt alles aan
gedaan om zo krachtig en spoedig als mogelijk is tot wetgeving te
komen.

Dit wetsvoorstel vloeit voort uit het Najaarsoverleg tussen overheid en
sociale partners van 2 oktober 1990 (TK, 1990-1991, 21 800, XV, nr. 9).
Tijdens dat Najaarsoverleg is tussen de drie betrokken partijen een aantal
maatregelen overeengekomen, gericht op de beheersing van ziekte–
verzuim en arbeidsongeschiktheid. Die overeenstemming betrof ook
maatregelen die in een eerder stadium (binnen de Tripartiete Werkgroep
Volumebeleid Arbeidsongeschiktheidsregelingen - TWVA) nog tot
verdeeldheid tussen partijen leidde (TK, 1989-1990, 21 300, XV, nr. 8).
Na het Najaarsoverleg heeft de regering alles in het werk gesteld om het
wetgevingsproces zo snel mogelijk te laten verlopen, zonder dat dit de
vereiste grondigheid van het proces zou schaden.
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Zoals bekend, heeft het kabinet in de zomer van 1991 besluiten
genomen over een additioneel pakket van maatregelen (TK, 1990-1991,
22 187, nrs. 1 en 2). Dit pakket aanvullende maatregelen was in de ogen
van de regering onontkoombaar geworden, na het bekend worden van de
realisatiegegevens over de volume-ontwikkeling van de ZW en de
AAW/WAO over 1990 en het eerste kwartaal 1991 en van de volume–
ramingen voor 1992 van de besturen van de arbeidsongeschiktheids–
fondsen. Ook de lange-termijnramingen over de verhouding
actieven/niet-actieven, bij ongewijzigd beleid, tonen de noodzaak aan
van een ingrijpend pakket van maatregelen. Met de voorstellen,
vastgelegd in het nu voorliggende wetsvoorstel 22 228, kan dan ook niet
worden volstaan.

In paragraaf 2.2.2 van de nota Sociale Zekerheid (TK, 1991-1992,
22 228, nrs. 1-2) is een uitgebreid en actueel overzicht opgenomen van
alle beleidsvoornemens: de wettelijke en niet-wettelijke maatregelen
overeengekomen tijdens het Najaarsoverleg 1990 en de maatregelen
genoemd in de reeds eerder aangehaalde brieven van 16 juli 1991 en 27
augustus 1991. Het overzicht wordt volledig door verwijzing naar de
brieven van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11
en 13 september 1991 (TK, 1990-1991, 22 187, nrs. 9 en 10), op het
punt van een verzachting die eventueel wordt aangebracht in het voorge–
stelde nieuwe uitkeringsregime: de uitkeringen die zijn toegekend voor
de datum waarop de nieuwe wetgeving ingevoerd zal zijn, gaan in ieder
geval weer de normale indexering volgen vanaf het jaar dat de arbeids–
ongeschiktheid - gemeten in uitkeringsjaren - is teruggebracht tot het
niveau van eind 1989.

Het totaal aan voorgenomen maatregelen in ogenschouw nemend, kan
moeilijk worden beweerd dat het kabinet niet alles uit de kast zou
hebben gehaald wat betreft het volumebeleid. Dat wil overigens niet
zeggen dat het kabinet elke suggestie heeft willen of kunnen volgen. De
leden van de PvdA-fractie gaven aan dat er sprake zou zijn van een
verplichting in het kader van het volumebeleid al die maatregelen te
nemen die enigszins realiseerbaar geacht mogen worden. Het kabinet is
het hiermee in principe eens, maar voegt er wel aan toe dat elke gesug–
gereerde maatregel op de eigen merites dient te worden bezien en op de
samenhang met alle andere onderdelen van het pakket. Het criterium
«realiseerbaarheid» is in dit verband onvoldoende; het gaat allereerst om
de verwachte effecten (afgezet tegen de eraan verbonden kosten) van
maatregelen. Verderop in deze memorie zal ik nader ingaan op de door
de leden van de PvdA-fractie gesuggereerde aanvullingen.

Leden van enkele fracties spraken de behoefte uit om (een aantal van)
de maatregelen van 16 juli/27 augustus 1991 te incorporeren in het
onderhavige wetsvoorstel. De leden van de D66-fractie dachten hierbij
aan de wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium en de
verruiming van het begrip passende arbeid. De leden van de fractie van
de VVD wilden nog meer onderdelen van het pakket van maatregelen van
16 juli/27 augustus incorporeren. De leden van de VVD-fractie nodigden
het kabinet uit in de voorliggende memorie van antwoord inhoudelijk op
deze voorgestane maatregelen in te gaan, zodat ze mogelijk middels
amendering bij het onderhavige wetsvoorstel 22 228 kunnen worden
betrokken.

Het kabinet is geen voorstander van de door de leden van de WD– en
D66-fractie voorgestelde handelwijze. Er is zeker haast geboden bij de
aanpak van de arbeidsongeschiktheidsproblematiek. De voorstellen van
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16 juli zijn echter zeer ingrijpend van aard en kunnen naar de mening van
de regering niet zonder advies van de Sociale Verzekeringsraad (SVr) en
de Raad van State bij amendement worden geïncorporeerd. Ondanks de
haast die is geboden, biijft het noodzakeüjk dat een grondige wetge–
vingsprocedure doorlopen wordt. Overhaaste procedures, met het gevaar
van onvoldoende doordachte wetgeving, zijn in niemands belang.

Het kabinet is voornemens in november 1991 een voorstel van wet
met memorie van toelichting inzake de wijzigingen in met name de
Ziektewet en het Burgerlijk Wetboek ter advisering voor te leggen aan de
SVr (het wetsvoorstel Terugdringing Ziekteverzuim, afgekort TZ). In
december 1991 verwacht het kabinet een voorstel inzake de wijzigingen
in met name de AAW en de WAO ter advisering aan deze raad voor te
leggen. In het vroege voorjaarvan 1992 zal naar verwachting (na
advisering door de Raad van State) een wetsvoorstel TZ aan de Tweede
Kamer kunnen worden aangeboden en zo spoedig mogelijk daarna het
wetsvoorstel betreffende AAW en WAO. De wetsvoorstellen die op dit
moment worden voorbereid, zijn een vertaling van de kabinetsbesluiten
van 16 juli en 27 augustus 1991. Hierbij kunnen ook nog andere volume–
maatregelen worden meegenomen waartoe de Sociaal-Economische
Raad (SER) op 12 juli 1991 heeft geadviseerd (SER, Advies ziekte–
verzuim en arbeidsongeschiktheid, publikatienummer 91/15). Hierbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan een stimuleringsmaatregel, gericht op
reïntergratie van de huidige groep arbeidsongeschikten. De SER heeft in
dit verband in meerderheid geadviseerd om de boven-50-jarigen uit het
huidige bestand de mogelijkheid te geven om met behoud van 40% van
de arbeidsongeschiktheidsuitkering een werkkring te aanvaarden. Deze
en andere suggesties worden nog op hun merites bezien.

In het verband van de komende wetsvoorstellen en de nieuwe OSV zal
ook het advies van de SER een rol spelen met betrekking tot het daarin
voorkomende zogenaamde terugkeerrecht, de mogelijkheid van intercol–
legiale toetsing, verplichte doktersattesten, de mogelijkheid de GMD een
inspanningsverplichting op te leggen en een verplichte herkeuring om de
drie of vijf jaar. De leden van de PvdA-fractie vroegen verder naar de
mogelijkheid om WAO-uitkeringen tijdelijk toe te kennen ingeval een
ziektebeeld nog onstabiel is. In reactie hierop wil ik benadrukken dat
WAO-uitkeringen in principe altijd tijdelijke uitkeringen zijn, c.q. behoren
te zijn. Er kunnen zich immers altijd medische of arbeidskundige ontwik–
kelingen voordoen die dienen te leiden tot herziening of intrekking van de
WAO-uitkering. Het kabinet beziet thans de mogelijkheden die er zijn om
dit uitgangspunt nog eens te benadrukken waardoor een periodieke
herbeoordeling door het uitvoeringsorgaan reguliere praktijk wordt. Van
belang hierbij is overigens dat deze herbeoordeling niet louter admini–
stratief van aard mag zijn. Bij de indiening van het wetsvoorstel tot
wijziging van de WAO en AAW zal tevens in worden gegaan op de stand
van de discussie betreffende voor– en nadelen van een zogenaamd
ministelsel. Het lid van de RPF-fractie vroeg daarnaar.

1.3. Samenhang met (herziening) uitvoeringsorganisatie

Leden van verschillende fracties zijn ingegaan op de relatie tussen het
voorliggende wetsvoorstel, de uitvoeringsorganisatie van de sociale
verzekeringen en de structureel daarin aan te brengen veranderingen.

Het kabinet deelt de opvatting van de leden van de CDA-fractie dat
een geïntegreerde gevalsbehandeling onontbeerlijk is. Verder verheugt
het mij dat, zoals blijkt uit paragraaf 1.1 van het voorlopig verslag, vrijwel
alle fracties de verdere implementatie van de geïntegreerde gevalsbe–
handeling van belang achten. Het ontbreken van die geïntegreerde
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gevalsbehandeling en, wellicht in samenhang daarmee, ook de relatieve
onbekendheid van bestaande reïntegratiemogelijkheden zijn factoren die
niet mogen worden onderschat. Het zo snel mogelijk doorvoeren van de
reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie acht het kabinet dan ook van
groot belang. Het is overigens niet mogelijk - de leden van de
CDA-fractie vroegen hiernaar - om in kwantitatieve zin aan te geven wat
hiervan de effecten zullen zijn op de volumemaatregelen. De indiening bij
het parlement van het wetsvoorstel voor een nieuwe Organisatiewet
Sociale Verzekering is voorzien voor het voorjaar van 1992. Het kabinet
wil vanzelfsprekend niet vooruit lopen op die nieuwe wetgeving, waarbij
de geïntegreerde gevalsbehandeling overeenkomstig het door de
Stichting van de Arbeid ontwikkelde synthesemodel naar zijn mening
centraal zal moeten staan. Anderzijds moeten daar waar de huidige
wetgeving mogelijkheden biedt voor een geïntegrerde gevalsbehan–
deling, deze voluit worden benut. Ik heb hier recent nog eens op
gewezen in een brief aan de Sociale Verzekeringsraad.

Leden van meerdere fracties informeerden naar de voortgang van de
afspraken uit het Najaarsoverleg. Het is enigszins voorbarig, dit in
antwoord op vragen van de leden van de CDA-fractie, te stellen dat de
afspraken van het Najaarsoverleg waar geen wetgeving voor nodig is, in
beperkte mate worden doorgevoerd. Wel is het zo dat het tempo waarin
dit geschiedt bij de verschillende uitvoeringsorganen niet gelijk is. De
SVr dient scherp toezicht te houden op de implementatie van de maatre–
gelen. Aanvullende nieuwe informatie, de leden van de fractie van Groen
Links vroegen hiernaar, is nog niet beschikbaar. In december 1991
rapporteert de SVr voor de tweede maal. Voor het eerst zal dan ook een
kwantitatief inzicht worden gegeven.

De leden van de PvdA-fractie stelden een aantal vragen over de
geïntensiveerde gevalsbehandeling, zoals die tijdens het najaarsoverleg
1990 is afgesproken. Deze leden zijn het eens met het duidelijk
markeren van een aantal beslismomenten (6 weken, 3 maanden, 6
maanden ziekteverzuim) maar vrezen dezelfde bottleneck als thans: de
samenwerking tussen de diverse betrokkenen. Ik deel deze vrees en zie
in structurele zin, waar het de samenwerking bedrijfsvereniging-GMD
betreft, maar één oplossing: zo snel mogelijke integratie. Het daartoe
strekkende wetsvoorstel is, zoals gezegd, in voorbereiding.

Zo lang die integratie nog niet is gerealiseerd, zullen zo praktisch
mogelijke oplossingen moeten worden gevonden. Verder in deze
memorie kom ik hierop nog terug. Eén wet voor ziekte en arbeidsonge–
schiktheid, zoals voorgesteld door de Industriebond FNV, kan wellicht
een aantal aantrekkelijke kanten hebben, maar duidelijk zal zijn dat de
geïntegreerde gevalsbehandeling zelve (dus één verantwoordelijke en
ook verantwoordelijk te stellen ukitvoeringsinstantie) van veel meer
betekenis is. Bij een aantal onderdelen van het plan van de Industriebond
FNV voor één nieuwe wet zet ik vraagtekens, bijvoorbeeld waar het gaat
om het maken van onderscheid tussen werknemers voor wie werker–
varing wel of niet onmogelijk wordt geacht, met daaraan gekoppeld
blijvende c.q. tijdelijke uitkeringen. Ik vrees dat het maken van ene
dergelijk onderscheid niet goed mogelijk is. Er kan slechts op een
bepaald moment de verwachting worden uitgesproken dat werkher–
vatting in de toekomst mogelijk of niet mogelijk zal zijn. Het komt mij
voor dat het niet wenselijk is die verwachting bepalend te laten zijn voor
mogelijk ver in de toekomst gelegen uitkeringsrechten.

De leden van de fractie van de PvdA wilden verder graag een reactie
hebben op de notitie «Arbeidsongeschiktheidsvolume en uitvoeringsor–
ganisatie» van drie staffunctionarissen van de GMD. Ook de leden van de
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RPF-fractie vroegen hiernaar. Naar aanleiding hiervan merk ik het
volgende op, waarbij ik mij beperk tot de inhoud van het voorstel en dus
niet inga op de administratief-organisatorische kanten ervan.

Het plan van de medewerkers van de GMD heeft betrekking op een
drietal vormen van preventie.

1. primaire preventie: voordat uitval plaats vindt
2. secundaire preventie: begeleiding in het ziektewettraject
3. tertiaire preventie: reïntegratie nadat WAO-intreding heeft plaatsge–

vonden.

Uit onderzoek concluderen zij dat bij 66% van alle werknemers die
uitvallen wegens ziekte (ZW en WAO) sprake is van een beroepsge–
bonden oorzaak. Indien deze personen intensiever zouden worden
begeleid en men zich meer zelfstandig aangesproken voelt ten aanzien
van het ziekteverzuim zou een groot deel van de ZW en WAO-uitkeringen
aan deze personen kunnen worden voorkomen. Gedacht wordt onder
meer aan betere arbeidsomstandigheden, meer inspanningen in het
ziektewettraject door de betrokkene zelf, de werkgever, de bedrijfsver–
eniging, de GMD en de bedrijfsgezondheidsdienst en meer reïntegratie–
activiteiten. Dit zou leiden tot een besparing van 2,5 mld gulden
(ZW/AAW/WAO) in het eerste jaar tot 5 mld gulden in 10 jaar (struc–
tureel 7 a 8 mld).

Ik zie in de voorstellen een ondersteuning van de voorgenomen
maatregelen in het kader van het voorliggende wetsvoorstel en de in de
zomer van dit jaar gepresenteerde voorstellen ten aanzien van ZW en
AAW/WAO. Veel van deze maatregelen hebben tot doel de eigen verant–
woordelijkheid te benadrukken waardoor ziekteverzuim wordt voorkomen
(6 weken eigen risicodragen, premiedifferentiatie ZW) of indien uitval
wegens ziekte heeft plaatsgevonden zo snel mogelijk te komen tot
reïntegratie-activiteiten (terugkeerplan ZW; betere samenwerking
bedrijfsverenigingen, GMD, bedrijfsgezondheidsdiensten).

De verwachting van de GMD-medewerkers dat met deze maatregelen
in een korter tijdsbestek een nog grotere besparing kan worden bereikt
dan door het kabinet wordt verondersteld, kan echter niet worden onder–
schreven. Enerzijds wordt er door de onderzoekers een te sterke relatie
gelegd tussen beroepsgebonden factoren en de kosten van ziekte–
verzuim. Anderzijds dient rekening te worden gehouden met de tijd die
verloopt alvorens de maatregelen met betrekking tot de verbeterde
uitvoering en intensievere samenwerking zijn geïmplementeerd.

Het kabinet is van mening dat de voorstellen van de Industriebond FNV
of van de GMD-functionarissen, niet gezien kunnen worden als een alter–
natief voor de eerder geformuleerde kabinetsvoorstellen inzake de ZW en
AAW/WAO en de nieuwe Organisatiewet Sociale Verzekering.

De leden van de fracties van PvdA en VVD hebben vragen gesteld over
de relatie tussen verzekeringsgeneeskunde en bedrijfsgezondheidszorg.
Het kabinet zal hierover een nota aan het parlement zenden, waarbij, dit
in antwoord op een vraag van de leden van de PvdA-fractie, ook zal
worden ingegaan op de rol van de huisarts.

De leden van de fractie van de PvdA hebben in het voorlopig verslag
een aantal suggesties gedaan die ten doel hebben de werking van de
uitvoeringsorganisatie te verbeteren. Voor een deel gaat het daarbij om
zaken die door de SER zijn geadviseerd in zijn advies van 12 juli 1991.
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Het kabinet zal deze onderwerpen bezien in het kader van het voorstel
voor een nieuwe Organisatiewet Sociale Verzekeringen dat naar
verwachting in het voorjaar van 1992 aan de Tweede Kamer zal worden
aangeboden.

Naar aanleiding van een vraag van het lid van de RPF-fractie, merk ik
op dat ik niet zie waarom het niet mogelijk zou zijn om de wijzigingen in
de structuur van de regelingen te laten samenvalien met de organisato–
rische wijzigingen die voortvloeien uit de voornemens met betrekking tot
de geïntegreerde gevalsbehandeüng. Ik denk daarentegen dat het niet
mogelijk is de maatregelen volgtijdelijk door te voeren, gegeven enerzijds
de tijd die gemoeid is met het reorganisatieproces en anderzijds de
noodzaak van structuurwijzigingen in ZW en WAO/AAW.

Leden van verschillende fracties hebben vragen gesteld over de
samenwerking binnen de uitvoeringsorganisatie van de werknemersver–
zekeringen. Het gaat dan dus vooral om de samenwerking tussen de
bedrijfsverenigingen en de GMD. In dit kader zijn onder meer de
artikelen 71 a WAO en 65 AAW van belang en de samenwerkingsaf–
spraken tussen de Federatie van Bedrijfsverenigingen en de GMD. Op
deze problematiek wordt ingegaan in paragraaf 2.10 van deze memorie.
In algemene zin merk ik op deze plaats echter reeds op dat de praktijk
van de afgelopen 25 jaar naar mijn mening heeft uitgewezen dat een
uitvoeringsstructuur waarbij twee instanties (bedrijfsvereniging en GMD)
op hetzelfde vlak werkzaam zijn, verre van optimaal is. Het leidt tot de
mogelijkheid van het afschuiven van verantwoordelijkheden, compe–
tentie– en communicatieproblemen en onduidelijkheden. Hieruit heeft het
kabinet de conclusie getrokken, dat er slechts één instantie moet zijn die
belast is met de gevalsbehandeling, te weten de bedrijfsvereniging. Ik
besef terdege dat het buitengewoon moeilijk is om dit vast te stellen en
op hetzelfde moment van de organisatie die in die gedachtengang als
zelfstandige eenheid moet verdwijnen, te weten de GMD, te verlangen
dat er forse extra inspanningen worden geleverd. Toch zal dit moeten
gebeuren.

De leden van de fractie van Groen Links stelden een groot aantal
vragen met betrekking tot het functioneren van de uitvoeringsorganisatie,
waarbij zij ook mijn reactie vroegen op de recente reeks WAO-columns
van de heer Bomhof in NRC Handelsblad. De leden van de fractie van het
SGP vroegen mij, onder verwijzing naar artikelen in Intermediair van 13
september 1991 en ESB van 9 oktober 1991, expliciet in te gaan op het
functioneren van de bedrijfsverenigingen. Het lid van de RPF-fractie
vroeg of er wellicht sprake is van een slordige uitvoering van de
Ziektewet.

In het midden latend of hetgeen in genoemde artikelen is opgemerkt,
juist is, ben ik van mening dat er niet gesproken kan worden van een
optimaal functionerende uitvoeringsorganisatie. In structurele zin trek ik
uit deze constatering de conclusie dat er een nieuwe Organisatiewet
Sociale Verzekeringen moet komen, waarbij de geïntegreerde gevalsbe–
handeling en het toezicht daarop centraal staan.

Voor de korte termijn zal binnen de huidige wetgeving naar zo goed
mogelijke oplossingen moeten worden gezocht. Dit betekent onder meer
dat een zwaar accent moet worden gelegd op het toezicht op de
uitvoering. Overigens merk ik op dat de vragen van de leden van
genoemde drie fracties in belangrijke mate overeenkomen met de schrif–
telijke vragen die het lid van de Eerste Kamer, de heer Van der
Zandschulp, mij op 8 oktober 1991 heeft gesteld. In mijn antwoord aan
de heer Van de Zandschulp zal ik aangeven dat ik zijn vragen of althans
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een deel ervan, zal beantwoorden zo gauw ik nadere informatie heb
verkregen en de opvatting ken van de toezichthouder, de SVr.

De vraag van de leden van de SGP-fractie of de medische keuring niet
beter door een van de bedrijfsvereniging onafhankelijke instantie verricht
kan worden dan door de bedrijfsvereniging zelf, beantwoord ik
ontkennend. Feitelijk is dit de situatie die nu bestaat. In het kader van de
WAO/AAW is het immers de GMD die de keuringen verricht en zijn
adviezen geeft aan de bedrijfsvereniging. Hierdoor is er geen sprake van
een geïntegreerde gevalsbehandeling, hetgeen mede aanleiding is tot het
niet optimaal functioneren van die uitvoeringsorganisatie.

De leden van de GPV-fractie vroegen of de regering bereid is alsnog
met aanvullende voorstellen te komen, die inhouden dat niet alle en
werkgevers en werknemers financiële prikkels ondervinden maar ook de
uitvoeringsorganen. Ik vind het een suggestie die zeker niet op voorhand
moet worden verworpen. Het eventueel inbouwen van financiële prikkels
voor uitvoeringsorganen heeft een zekere relatie met het vraagstuk van
de beheersing van de uitvoeringskosten. In verband hiermede meen ik
dat deze kwestie niet in het kader van het voorliggende wetsvoorstel
maar bij het wetsvoorstel voor een nieuwe Organisatiewet aan de orde
zou moeten komen. In dat kader speelt ook het vraagstuk van budget–
tering van de uitvoeringskosten een rol.

De leden van de fractie van D66 meenden dat er sprake moet zijn van
een scheiding tussen uitvoering en controle. Naar aanleiding hiervan zou
ik, op dit moment, willen volstaan met te verwijzen naar de toezegging
van de Minister-President tijdens de Algemene Politieke en Financiële
Beschouwingen van 8, 9 en 10 oktober 1991 dat het kabinet voor 21
november 1991 aan de Kamer laat weten hoe uitvoering is gegeven aan
de motie Buurmeijer c.s. (TK, 1990-1991. 22 011, nr. 7) en naar mijn
brief van 16 oktober 1991 aan de SVr. Deze brief is aanleiding geweest
voor het vaststellen van een extra vergadering van de SVr op 7
november 1991. Kort daarna hoop ik de Kamer, conform bedoelde
toezegging van de Minister-President, verder te kunnen informeren.

1.4. Kwantitatieve doelstelling

Zowel door de leden van de D66- als de PvdA-fractie wordt een nadere
toelichting gevraagd op de kwantitatieve doelstelling van de maatregelen
in het kader van het volumebeleid.

Zoals de naam reeds aangeeft zijn deze maatregelen met name gericht
op het terugdringen van het beroep op de ziekte– en arbeidsongeschikt–
heidsregelingen. Het primaat ligt derhalve bij het volume en niet op de
bezuinigingskant van de maatregelen, dit in antwoord op een vraag van
het lid van de RPF-fractie.

De leden van de PvdA-fractie gaven in grote lijnen weer hoe deze
volumedoelstelling door het kabinet is vorm gegeven. In het regeer–
akkoord is reeds opgenomen dat wordt gestreefd naar een zo snel
mogelijke stabilisatie van het volume in de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen. Later is dit geconcretiseerd door het volumeniveau 1989 gemeten
in uitkeringsjaren als uitgangspunt te nemen. Het kabinet verwachtte
deze doelstelling in 1994 te kunnen realiseren. In juni 1991 moest echter
worden geconstateerd dat de volumegroe! zich in 1990 en 1991 in veel
sterkere mate manifesteerde dan tot dan toe werd voorzien, terwijl ook
de volumeraming voor 1992 van de arbeidsongeschiktheidsfondsen
rekening hield met een voortzetting van deze trend. Terugkeer tot een
niveau van 1989 bij deze gewijzigde inzichten zou een volumedaling van
125 000 uitkeringsjaren impliceren. Gezien de omvang van deze
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gewenste volumemutatie alsmede de beperkte tijd tot 1994 moest
worden geconstateerd dat deze doelstelling naar verwachting niet zou
kunnen worden gerealiseerd. Ook met de additionele maatregelen
waartoe het kabinet de afgelopen zomer heeft besloten zal deze
doelstelling naar alle waarschijnlijkheid niet worden bereikt. Deze
maatregelen leveren echter een aanzienlijke bijdrage om de doelstelling
van het kabinet in de toekomst te kunnen realiseren. Gezien de omvang
van de problematiek acht het kabinet het niet mogelijk dat de doelstelling
alleen met volumemaatregelen zal worden gerealiseeerd. Dit in antwoord
op een vraag van de leden van de D66-fractie.

Wel is het kabinet van mening dat de volumemaatregelen aan de basis
moeten liggen van het arbeidsongeschiktheidsbeleid Vandaar dat in de
brieven van 11 en 13 september 1991 (TK, 1990-1991, 22 187, nrs. 9
en 10), is aangegeven dat indien het volume zich in gunstige zin zou
ontwikkelen, verzachting kan worden aangebracht in het voorgestelde
nieuwe uitkeringsregime.

1.5 Oorzaken van het hoge arbeidsongeschiktheidsvolume

Leden van een aantal fracties hebben vragen gesteld over de oorzaken
van het arbeidsongeschiktheidsvolume. Ik heb er behoefte aan, vooral
ook naar aanleiding van de opmerkingen van de leden van de fracties van
D66 en Groen Links, het volgende op te merken. Arbeidsongeschiktheid
is een complex verschijnsel. Achter ziekteverzuim en langerdurende
arbeidsongeschiktheid zit een uitgebreid scala van uiteenlopende
persoons– en niet-persoonsgebonden oorzaken. Deze complexiteit
weerspiegelt zich ook in het onderzoek dat naar (de oorzaken van)
arbeidsongeschiktheid is verricht. Op heel verschillende wijze, vanuit
verschillende invalshoeken, op verschillen de analyse-niveaus (individu,
afdeling, arbeidsorganisatie, beroepsgroep, demografische categorie,
regionaal, landelijk) is gekeken naar een groot aantal faktoren die
mogelijk samenhangen met arbeidsongeschiktheid. Noodzakelijkerwijs
wordt in de afzonderlijke onderzoeken veelal een beperkt aantal faktoren
op een enkel analyse-niveau met één benadering bestudeerd. Een
synthese van de uitkomsten die deze onderzoeken hebben opgeleverd, is
niet beschikbaar. Het is zelfs de vraag of een dergelijke synthese
mogelijk is gezien de diversiteit. Wel zijn er samenvattende overzichten
van onderzoek beschikbaar; ook ieder weer met zijn beperkingen.

De pretentie te weten wat dé oorzaak is van de mate van gebruik van
de arbeidsongeschiktheidsregelingen is dan ook misplaatst. Noch collec–
tiviserende verklaringen verwijzend naar de opstelling van «arbeidsorga–
nisaties» en van sociale partners als verantwoordelijken voor de
uitvoering van de sociale verzekeringen en naar het functioneren van de
uitvoeringsorganen, noch verklaringen in termen van maatschappelijke
ontwikkelingen in en buiten het arbeidsproces, noch individualiserende
verklaringen verwijzend naar berekenend gedrag van verzekerden, uitvoe–
ringsfunctionarissen en andere betrokken personen kunnen op zichzelf
als afdoende verklaring voor de omvang van het beroep op de arbeidson–
geschiktheidsregelingen en de groei worden beschouwd. Opmerkelijke
verschillen tussen leeftijdscohorten in omvang en grond van een beroep
op de arbeidsongeschiktheidsregelingen passen, bijvoorbeeld, binnen
geen van deze verklaringsschema's.

In de analyse door het Sociaal en Cultureel Planbureau van de volume–
groei in het gebruik van de AAW/WAO in het Sociaal en Cultureel
Rapport 1990 wordt een groot deel van de in de literatuur genoemde
mogelijk verklarende faktoren onder een beperkt aantal globale noemers
samengevat. Voor ieder van die clusters van mogelijke faktoren is
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bedacht hoe de invloed van dat samenstel van faktoren zichtbaar zou
moeten zijn in de landelijke cijfers over de groei van het gebruik van de
AAW/WAO, als die invloed er ook is.

Ook de eventuele invloed van door de leden van de fracties van D66,
Groen Links en de RPF genoemde faktoren is in deze analyse terug te
vinden, zij het niet onder een gelijkluidende noemer. Toenemende
deelname aan het arbeidsproces door vrouwen is door het SCP begrepen
onder de noemer «omvang van de verzekerdenkring». «Ruimte» in het
arbeidsongeschiktheidsbegrip, een «onkritisch keuringsbeleid», de mate
van «latente arbeidsongeschiktheid», de mate van controle zijn begrepen
onder de noemer «sociaal-medische ontwikkelingen». Gebruik van de
verdisconteringsregeling is begrepen onder de noemer «arbeidsmarkt».

Met die globale benadering komt het SCP zeer ver in het uiteenleggen
van de totale groei in verschillende soorten componenten, al is de afzon–
derlijke bijdrage van iedere faktor die onder een noemer begrepen moet
worden, hiermee niet vastgesteld.

Die afzonderlijke bijdrage kan alleen ingeschat worden als het resultaat
van de hierboven bedoelde synthese van onderzoekresultaten
beschikbaar is; hetgeen op dit moment, zoals gezegd, niet het geval is.

Tenslotte wil ik in dit verband nog ingaan op enkele opmerkingen van
het lid van de fractie van de RPF. Anders dan dit lid veronderstelt, gaat
het in de WAO/AAW niet om een fictief gederfd inkomen, maar een
feitelijk - als gevolg van verlies van verdiencapaciteit door ziekte of
gebrek - gederfd inkomen. De WAO is daarbij niet primair bedoeld als
een tijdelijke overbrugging. Wie permanent uitgeschakeld is, kan
permanent aanspraak maken op de bescherming van WAO/AAW. Dat
blijft ook na uitwerking van de voorstellen van 16 juli/27 augustus het
geval. Wel dient veel meer dan voorheen de aandacht te worden gecon–
centreerd op het beperken van een permanent verblijf in WAO/AAW.
Voorts vermag ik niet in te zien, waarom de WAO na de stelselherziening
nog meer dan voorheen een vluchtplaats is geworden. De WAO biedt
inderdaad ook sindsdien nog een betere bescherming dan de WW, maar
het verschil is door de afschaffing van de verdiscontering in ieder geval
veel kleiner geworden.

1.6. Samenhang met gezondheidszorg en arbeidsomstandighedenbeleid

Als eerste van een serie van drie aanvullende maatregelen ter
versterking van het volumebeleid noemden de leden van de fractie van
de PvdA het terugbrengen van de wachttijden in de gezondheidszorg en
stelden zij voor de SVr en de Raad voor de Volksgezondheid advies te
vragen. Het kabinet meent met genoemde leden, dat wachttijden in de
gezondheidszorg naast vele andere zaken van invloed zijn op met name
de duur van het ziekteverzuim. Verkorting van wachttijden wordt dan ook
vanuit die optiek door het kabinet ondersteund.

De Staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft het College van
Ziekenhuisvoorzieningen advies gevraagd over de wachttijden van een
aantal relevante specialismen, te weten orthopeden, rheumatologen en
pijnbestrijding. Deze adviezen worden binnenkort verwacht. Advies
vragen aan de SVr ligt minder voor de hand.

Inzake revalidatie-artsen is in de nieuwe Richtlijnen Wet Ziekenhuis–
voorzieningen (1990) al een verlaging van de norm ingevoerd, het geen
de druk in deze sector zal verlichten. Het aantal specialistenplaatsen is
dit jaar bovendien opnieuw met 50 uitgebreid.

Maatregelen ter verlichting van de wachttijden in de gezondheidszorg,
naast meer specialistenplaatsen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
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uitbreiding van de operatiecapaciteit, zullen altijd kosten genereren. In
hoeverre een nieuw stelsel van financiering van voor zieningen van
invloed zal zijn op de lengte van de wachtlijsten is op voorhand niet te
zeggen.

De in het wetsvoorstel omschreven systemen van premiedifferentiatie
ZW en bonus/malussysteem (bms) beogen nadrukkelijk een gedragsre–
actie van de individuele werkgever, tot uiting komend in een actief
verzuim– en arbeidsomstandighedenbeleid in de onderneming. Ter
versterking van dit oogmerk is in het wetsvoorstel de bepaling
opgenomen, dat door bedrijfsverenigingen gegevens betreffende
bedrijven met een hoog ziekteverzuim aan de Arbeidsinspectie dienen te
worden verstrekt. De raakvlakken van de voorgestelde maatregelen met
het arbeidsomstandighedenbeleid zijn blijkbaar voor de leden van de
meeste fracties aanleiding geweest, vragen te formuleren over ook
andere onderdelen van het arbeidsomstandighedenbeleid. Alvorens hier
op in te gaan wordt in herinnering gebracht, dat, ingevolge de
toezegging d.d. 16 mei 1990 van de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid aan de Kamer (motie De Leeuw/Middel; 21 283, nr. 7)
uiterlijk in januari 1992 een Integraa! Beleidsplan Arbeidsomstandig–
heden aan de Kamer zal worden aangeboden. Om die reden volsta ik
thans met een beknopte reactie.

Door de leden van de PvdA-fractie werd de vraag gesteld, wat zich
verzet tegen de opzet van bedrijfstakgerichte preventiefondsen en
–beleid, en een grotere inzet op bedrijfstakgerichte preventie-activiteiten
door het kabinet.

Er is naar het oordeel van het kabinet geen beletsel om over te gaan
tot de oprichting van bedrijfstaksgerichte preventiefondsen. Zoals reeds
in de brief van 29 oktober 1990 van de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid aan de Kamer uiteengezet (TK, 1990-1991, 21 800
XV, nr.23), zou het ontstaan van een zekere financiële verantwoorde–
lijkheid per onderneming - tengevolge van invoering van premiedifferen–
tiatie ZW en bms - de oprichting dan wel versterking van ondersteu–
nende activiteiten op bedrijfstakniveau zeer wenselijk maken. Tenminste
een deel van de problematiek van bezwarende arbeidsomstandigheden is
immers bedrijfstakspecifiek. Initiatieven tot oprichting van preventie–
fondsen per bedrijfstak behoren naar de mening van het kabinet door
sociale partners zélf te worden genomen, zoals in het verleden fonds–
vorming voor andere doeleinden eveneens langs die weg tot stand
kwam. De bedrijfstakaanpak van de overheid, die de afgelopen jaren
gestalte kreeg in het kader van het organisatie-ontwikkelingsprojekt
Arbo '91, wordt met het oog op de aansluiting met het volumebeleid
nader toegespitst op het terugdringen van verzuimrisico's.

Door de leden van de fracties van PvdA, VVD, D66, SGP, en GPV zijn
vragen gesteld over wettelijke verplichte aansluiting van bedrijven bij
bedrijfsgezondheidszorg, gezien de belangrijke bijdrage aan het volume–
beleid. Waarom is het SER-advies te dien aanzien genegeerd (PvdA), wat
zijn de financiële consequenties op micro en macroniveau van verplicht–
stelling (VVD), wat is de huidige dekkingsgraad en welke is de plaats van
reïntegratie en preventie in het pakket van werkzaamheden van bedrijfs–
gezondheidsdiensten (PvdA)?

In antwoord op deze vragen eerst enkele gegevens. Onlangs is door
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een beknopte
enquête uitgevoerd bij alle bedrijfsgezondheidsdiensten (BGD'en) in
Nederland. Hieruit bleek, dat per 1 augustus 1991 circa 2300000
werknemers worden verzorgd door een BGD. Dit betekent voor overheid
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en bedrijfsleven gezamenlijk een dekkingsgraad van omstreeks 42 %;
uitsluitend voor de marktsector is de dekkingsgraad 36 %.

Door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg
NIPG-TNO wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit
en effectiviteit van bedrijfsgezondheidszorg. Uit een eerste deelrap–
portage komt bij wijze van ruw gemiddelde naar voren, dat BGD'en 30 a
35% van hun tijd besteden aan begeleiding en reïntegratie van
(langdurig) zieken, 25% aan werkplekonderzoek, 15% aan periodiek
bedrijfsgeneeskundig onderzoek, en 25% aan overige activiteiten als
spreekuur, aanstellingskeuringen, EHBO en dergelijke.

De totale kosten van de bedrijfsgezondheidszorg in Nederland
bedragen thans naar schatting 350 mln., uitgaande van de veronder–
stelling dat een aanmerkelijk deel van de thans aangesloten bedrijven het
volledige in de Arbowet omschreven pakket bedrijfsgezondheidszorg
«afneemt». Uit de beschikbare gegevens kan worden afgeleid, dat het
aantal bij BGD'en aangesloten bedrijven een geleidelijke groei vertoont,
deels ook gestimuleerd door samenwerking van branche-organisaties van
werkgevers, vakbonden en bedrijfsverenigingen.

Ik ben van oordeel, dat het niet juist is te streven naar wettelijke
verplichtstelling voor alle bedrijven van het thans in de Arbowet
omschreven zorgpakket. Voor het grote aantal kleinere bedrijven, dat
thans nog niet is aangesloten, volstaat een beperkt pakket van diensten.
Bovendien is de personele capaciteit en de «infrastructuur« van de
BGD'en niet berekend op een drastische groei in korte tijd van het aantal
aangesloten bedrijven.

Wel zal de implementatie per 1 januari 1993 van de EEG-richtlijn
«betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van
de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers
op het werk» (89/391/EEG) tot gevolg hebben, dat een groter aantal
arbeidsorganisaties dan nu verplicht wordt, gebruik te maken van
enigerlei vorm van externe zorgverlening. De daaruit voortvloeiende
kosten voor bedrijven zijn moeilijk te taxeren, maar liggen beduidend
lager dan de thans geldende tarieven van 150 a 180 per werknemer per
jaar voor het gehele zorgpakket.

Met de leden van de fracties van de PvdA en de VVD ben ik overigens
van oordeel, dat nauwere samenwerking tussen BGD'en en bedrijfsver–
enigingen op het terrein van preventie, verzuimbegeleiding en reïnte–
gratie, zal leiden tot een groter bereik en tot verbetering van de
efficiency van de zorgverlening.

De leden van de fracties van CDA, PvdA, D66, en Groen Links legden
verband tussen de volumemaatregelen, in het bijzonder de malus, en het
wervings– en selectiebeleid van werkgevers; zullen sollicitatieprocedures
niet worden verscherpt en medische keuringen worden verzwaard?

Ik ben van oordeel, dat de malus op zichzelf enige invloed zou kunnen
hebben, maar aangetekend dient te worden dat werving en selectie toch
in eerste aanleg bepaald worden door (regionale) arbeidsmarktontwikke–
lingen. Bovendien vormt de malus slechts een deel van een groter geheel
aan volumemaatregelen. Het totaal van maaatregelen zal er naar
verwachting toe leiden, dat werkgevers een verzuim– en arbobeleid
ontwikkelen, dat erop gericht is de oorzaken van ziekte en arbeidsonge–
schiktheid weg te nemen. Bij een dergelijke wijze van bedrijfsvoering
bestaat er geen noodzaak tot het verzwaren van de medische keuring bij
indiensttreding. Daarbij dient te worden opgemerkt, dat het sterk de
vraag is of de voorspellende waarde van een aanstellingskeuring wel
voldoende is om het risico van arbeidsongeschiktheid op termijn reëel in
te schatten. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden vormen een veel
zekerder factor.
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Vooralsnog acht ik het dan ook onnodig om maatregelen te treffen,
teneinde verzwaring van medische keuringen bij indiensttreding tegen te
gaan. Ik verwijs hierbij naar het kabinetsstandpunt aangaande de
medische keuring van 12 maart 1990(TK, 1989-1990, 19218, nr. 40).

In het kader van de beleidsontwikkeling rond de aanstellingskeuring is
in 1992 voorzien in voorlichting aangaande uitgangspunten aan de
werkgevers en werknemers, en in deskundigheidsbevordering van
keurende artsen.

Daarnaast wordt in herinnering gebracht, dat de Stichting van de
Arbeid op 1 maart 1991 een aantal waardevolle aanbevelingen inzake
werving en selectie, waaronder de aanstellingskeuring, heeft vastgesteld.

In voorbereiding is overigens een kabinetstandpunt over werving en
selectie, waarin zal worden ingegaan op de rol van de overheid bij de
bescherming van de sollicitant en de wenselijkheid van wetgeving
terzake, onder meer betreffende de aanstellingskeuring.

De leden van de PvdA-fractie achtten het noodzakelijk, dat het volume–
beleid prioriteit krijgt bij de Arbeids inspectie, met de daarbij behorende
personele consequenties. De leden van de fractie van D66 vroegen zich
af waarom de Arbeidsinspectie niet een grotere controle-mogelijkheid
krijgt op het gebied van de instroom in de WAO.

Voor wat betreft de taken van de Arbeidsinspectie in het kader van het
volumebeleid is het kabinet van oordeel, dat deze dienst door nadere
prioriteitsstelling van taken en door samenwerking met de uitvoeringsor–
ganen sociale zekerheid een doeltreffende bijdrage aan het volumebeleid
kan leveren. Binnen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid wordt thans onderzocht, op welke wijze de Arbeidsinspectie
voor dit doel het meest effectief kan worden ingezet.

Voorts verwijs ik naar het eerder vermelde, in voorbereiding zijnde
Integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden.

/. 7. Volume– en kostenontwikkelingen

Leden van een aantal fracties (PvdA, D66, RPF, Groen Links, SGP)
wilden een nadere toelichting ten aanzien van de volume– en kostenont–
wikelling van de ZW en AAW/WAO.

Zo wezen de leden van de fracties van D66 en SGP op tabel 4 van de
memorie van toelichting. In deze tabel wordt gesproken over uitgaven in
het kader van arbeidsongevallen en beroepsziekten. De gegevens voor
Nederland betreffen de uitgaven van de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen (AAW/WAO) omdat, zoals de leden van de D66-fractie terecht
opmerkten in Nederland geen onderscheid wordt gemaakt tussen
beroepsziekten en overige oorzaken. In de bijlage van de Nota sociale
zekerheid 1991 (bijlage VI, 4b) (TK, 1990-1991,21 807, nrs. 1 en 2) is
wel een splitsing van uitgaven terzake van invaliditeit en beroepsziekten
aangebracht, waarmee het misverstand dat alleen sprake zou zijn van de
kosten in relatie tot beroepsziekten wordt weggenomen.

De leden van de RPF-en PvdA-fracties wilden een nadere uitsplitsing
van het arbeidsongeschiktheidsvolume (naar leeftijd, geslacht en
bedrijfstak). De leden van de fractie van Groen Links wilden daarnaast
enige informatie over de ontwikkeling van het volume in de tijd. In onder–
staande tabellen wordt dit overzicht gegeven:

Tabel 1. AAW/WAO voltime 1990 naar geslacht (personen, procentueel)

Mannen 67%
Vrouwen 33%

Totaal 100%
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Tabel 2. AAW/WAO-volume 1990 naar leeftijd (personen, procentueel)

Leeftijd %

15-24
25-34
35-44
45-54
55-64

3,3
10,5
19.1
28,0
39,1

Totaal 100,0

Bron Nota sociale zekerheid 1992, tabel 24.

Tabel 3. AAW/WAO-volume 1990 naar uitvoeringsorgaan (personen, procentueel)

Bedrijfsvereniging %

Nieuwe alg. BV (NAB) 16,2
Bouw 10,7
ABP 9,5
Banken 8,8
Gezondheid 8,4
Detam 7,7
BV Overheid 6,7
Metaal industrie 6,0
Metaal Nijverheid 5,2
Overigen 21,8

Bron: SVr-maandstatistiek.

Tabel 4. Ontwikkeling AAW/WAO-volume 1980-1994 in relatie tot het arbeidsvolume
(x 1000 uitkeringsjaren cq. arbeidsjaren)

1980 1985 1989 1990 1991 1994a

AAW/WAO 608 698 758 778 807 825
Arbeidsvolume 4807 4598 4901 5005 5055 5106
Verhouding 12,6% 15,2% 15,5% 15,5 16.0% 16,2

a Volumeraming AAW/WAO inclusief augustus maatregelen
Bron: Nota sociale zekerheid 1992
CBS: Nationale Rekeningen
CPB: Economisch Beeld

In antwoord op een vraag van de leden van de PvdA-fractie omtrent de
meest actuele AAW/WAO-volumestand 1991 kan worden geantwoord
dat dit het aantal uitkeringsgerechtigden per 1 juli 1991 betreft. Dit
aantal bedraagt: 897 300. Hiervan is 20,2% gedeeltelijk arbeidsonge–
schikt. Dit laatste gegeven had ook de aandacht van de leden van de
RPF– en D66-fractie die een overzicht wensten van de ontwikkeling in de
tijd. In onderstaande tabel wordt dit overzicht weergegeven.

Tabel 5. Mate van arbeidsongeschiktheid AAW/WAO (percentage volledig arbeidson–
geschikten)

1980 1985 1990

Bestand 85 83 80

Bron: Nota sociale zekerheid 1992, tabel 2.12.

Tevens wordt hierbij opgemerkt dat het niet juist \s, zoals het lid van
de RPF-fractie veronderstelt, dat in de WAO-cijfers geen onderscheid
wordt gemaakt tussen volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Dit
onderscheid wordt juist aangebracht indien gekeken wordt naar herleide
uitkeringsjaren. De regering acht met name het volume, gemeten in
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herleide uitkeringsjaren, van belang vanuit een oogpunt van participatie–
mogelijkheden in het arbeidsproces. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten
zijn namelijk voor het merendeel reeds werkzaam op de arbeidsmarkt.

Stimuleringsmaatregelen dienen zich derhalve niet primair op deze groep
te richten, maar hebben tot doel het aantal volledig arbeidsongeschikten
verder terug te brengen.

De leden van de fracties van D66, RPF en Groen Links vroegen om een
overzicht van de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheidsregelingen
in relatie tot het nationaal inkomen.

De volgende tabel geeft de gevraagde informatie.

Tabel 6. Uitgaven ZW en AAW/WAO (incl. onderlinge betalingen en administratie–
kosten) als percentage van het NNI (1980-1994)

1980 1985 1989 1990 1991 1994a

zw
AAW/WAO

2.6
5,3

2.1
5,3

2,6
5,2

2.6
5,2

2,7
5,3

2,0
4,9

Totaal 7,9 7,4 7,8 7.8 8,0 6,9

a Raming incl. effecten juli/augustusmaatregelen
Bron: Nota sociale zekerheid 1992

Door leden een aantal fracties wordt gevraagd of de, met name in
tabel 6, gepresenteerde gegevens leiden tot een gewijzigd inzicht in de
arbeidsongeschiktheidsproblematiek.

Zoals ook in de memorie van toelichting is weergegeven is er van de
ziekte– en arbeidsongeschiktheidsregelingen meerdere kanten. Zo is een
sociaal aspect in de zin dat een steeds groter aantal personen buiten het
arbeidsproces komt te staan. Dit blijkt nogmaals uit de cijfers van tabel
4, waarin de groei van het aantal arbeidsongeschikten sterker is dan de
groei van het arbeidsvolume (gemeten in arbeids/uitkeringsjaren).
Daarnaast is sprake van een financieel aspect. Naast de absolute groei
van de uitgaven van ZW en AAW/ WAO blijkt uit tabel 6 dat, na een
daling in het midden van de jaren tachtig ten gevolge van overheidsin–
grepen, in 1990 en 1991 we er sprake is van een toename van de
uitgaven in relatie tot het NNI. Het kabinet ziet dus ook als de hier gepre–
senteerde cijfers in de beschouwingen worden betrokken, alle aanleiding
om met behulp van de in het onderhavige wetsvoorstel gepresenteerde
maatregelen, aangevuld met de voorstellen die in juli en augustus naar
voren zijn gebracht, een oplossing te vinden voor de ziekte– en arbeids–
ongeschiktheidsproblematiek.

2. Concrete voorstellen

2.1. Het systeem van bonusuitkeringen en geldelijke bijdragen (bms)

2.1.1. Vormgeving

Het verheugt mij te kunnen stellen, dat nagenoeg alle fracties het bms
in de kern zien als een middel dat kan bijdragen aan behoud van en
teruggeleiding naar de arbeid van arbeidsongeschikten of degenen die
met arbeidsongeschiktheid bedreigd worden. Ook de toepassing van het
bms in de g + g-sector en bij de overheid kan, zo stel ik met genoegen
vast, op steun van alle fracties rekenen.

Gezien het belang dat zij aan het systeem hechten, waren de leden van
de fracties van PvdA, VVD, SGP en RPF voorshands niet overtuigd van de
noodzaak om het bms bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
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uit te werken. Worden er niet te veel belangrijke zaken op een lager
niveau geregeld, die eigenlijk in de wet thuishoren zo vroegen de leden
van genoemde fracties zich af. Met name de hoogte zou in de wet zelf
geregeld moeten worden, aldus met name de leden van de fracties van
PvdA, VVD en SGP. Het lid van de fractie van RPF wees op het belang
van regeling van de uitvoering en financiering bij wet.

Uit een oogpunt van rechtszekerheid verdient het ook naar de mening
van de regering de voorkeur een regeling op grond waarvan rechten en
plichten ontstaan zo concreet en volledig mogelijk in de wet zelf te
regelen. De formele wet is echter een nogal inflexibel instrument. De
uitwerking van de hoofdlijnen van een maatregel als het bms vergt veel
nadere regelgeving. Nadere regelgeving die omvangrijk en nogal
gevoelig voor tussentijdse wijziging of aanvulling kan zijn, zonder dat de
hoofdlijnen in het geding zijn, en die zich niet altijd voor opneming in de
wet zelf leent. Ik heb thans bij nader inzien een afweging gemaakt en
heb opnieuw gekozen voor opneming in de wet van de hoofdregels/
hoofdvoorwaarden van het bms alsmede van de maximale hoogte van de
geldelijke bijdrage. Naar aanleiding van de vragen van de leden van de
genoemde fracties zal ik nader bezien in hoeverre de nadere regelgeving,
die thans voorzien is bij of krachtens algemene maatregel van bestuur,
alsnog in de wet zelf wordt opgenomen. Ik zal daartoe een nota van
wijziging op het wetsvoorstel indienen.

Wat betreft de hoogte van de geldelijke bijdrage meen ik overigens dat
opneming van het maximum in de wet de voorkeur verdient en overigens
voldoende rechtszekerheid biedt. Het alternatief zou zijn, uitgaande van
de differentiatie van de geldelijke bijdrage op basis van het arbeidsonge–
schiktheidsrisico, dat niet alleen bij elke toekomstige wijziging in de
hoogte van de geldelijke bijdrage (en van de bonusuitkering), maar ook
bij wijziging van de klasse-indeling op basis van arbeidsongeschiktheids–
risico's wetswijziging nodig is. Wat betreft de uitvoering bevat het
voorgestelde achtste lid van artikel 57b AAW de hoofdregel. Bij
algemene maatregel van bestuur of - hetgeen meer voor de hand ligt
gegeven het technische karakter– bij ministeriële regeling zou bepaald
kunnen worden welke instantie met de uitvoering is belast in geval een
werkgever ondere meerdere instellingen ressorteert.

De leden van de fracties van D66, SGP, GPV en RPF lieten blijken er
moeite mee te hebben dat een werkgever een bijdrage verschuldigd is
voor een werknemer die een beroep gaat doen op de AAW/WAO, terwijl
de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid geheel buiten het bedrijf ligt. In
hoeverre is het mogelijk, zo vroegen de leden van de SGP– en
GPV-fracties, om gevallen van arbeidsongeschiktheid die duidelijk in de
privé-sfeer liggen af te bakenen van de overige gevallen. Een afbakening
tussen oorzaken die evident in de privé-sfeer liggen met die welke
evident met het werk verbonden zijn, is mogelijk. Het merendeel van de
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen echter heeft oorzaken en achter–
gronden die minder of in het geheel niet evident kunnen worden toege–
schreven aan oorzaken in de privé– dan wel werksfeer. Waar het dus in
de kern om gaat is dat het kabinet het onmogelijk acht een streep te
trekken in dat hele grote grijze gebied waar evidente samenhangen niet
zijn te onderkennen.

Terecht merkte het lid van de fractie van het RPF op, dat het beleid om
door middel van financiële prikkels de verantwoordelijkheid van arbeids–
organisaties te vergroten vooral gericht is op de werkgever. Als het gaat
om verbetering van de arbeidsomstandigheden en het arbeidsklimaat in
de ondernemingen en om het stimuleren van ondernemingsbeleid met
betrekking tot behoud en herinschakeling van gedeeltelijk arbeidsge–
schikten in het arbeidsproces ziet het kabinet de individuele werkgever
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als eerstverantwoordelijke. Het moge duidelijk zijn dat de maatregelen
opgenomen in het onderhavige wetsvoorstel vooral op de werkgevers
zijn gericht. Dit neemt niet weg dat, indien het totale pakket aan maatre–
gelen ter beteugeling van de arbeidsongeschiktheidsproblematiek zoals
het kabinet dat voor ogen staat, dus naast de maatregelen uit het
Najaarsoverleg ook de maatregelen uit de juli– en augustusbesluiten
worden beschouwd, ook werknemers nadrukkelijk worden aangesproken.

De leden van de fractie van Groen Links verwezen naar evaluaties van
de Wet Vermeend/Moor, waaruit blijkt dat het instrument van loonkos–
tensubsidie, wat naar de mening van die leden de bonus toch is, niet
echt aanslaat bij werkgevers. Naar mijn mening is het bms niet te verge–
lijken is met een loonkostensubsidie. Door in afwijking van de gebruike–
lijke loonkostensubsidie direct een bonusuitkering toe te kennen, waarbij
de administratieve inspanning tot een minimum beperkt kan blijven,
verwacht het kabinet op meer aanspreken de wijze een werkgever te
motiveren om een gedeeltelijke arbeidsgeschikte in dienst te nemen. Een
forse negatieve financiële prikkel in de vorm van een geldelijke bijdrage
is een element dat het bms wezenlijk doet verschillen van de gangbare
loonkostensubsidie.

2.1.2. Concretisering

Leden van nagenoeg alle fracties wensten geïnformeerd te worden
over de concrete uitwerking van het bms-systeem. Daarover het
volgende.

In de regeling, waarvan de invoering per 1 januari volgend jaar is
voorzien, wordt uitgegaan van een uniforme bonusuitkering van 6
maandsalarissen. De geldelijke bijdragen (malus) worden gedifferen–
tieerd, waarbij de hoogte omgekeerd evenredig is met het invaliderings–
risico. Er zal hierbij van drie klassen worden uitgegaan.

In eerste instantie (per 1 januari 1992) zal bij een invalideringsrisico
kleiner of gelijk aan 1,3%, de geldelijke bijdrage 6 maandsalarissen
bedragen. Bij een risico dat groter is dan 1,3% maar kleiner of gelijk aan
1,9% wordt een geldelijke bijdrage van 4 maand salarissen opgelegd en
bij een invalideringsrisico van meer dan 1,9% een bijdrage van 3 maand–
salarissen. In deze systematiek is het invalideringsrisico gedefinieerd als
de verhouding tussen het aantal toekenningen van een arbeidsonge–
schiktheidsuitkering en het aantal verzekerde werknemers behorend bij
een bedrijfsvereniging of, voor zover het de g + g-sector betreft, een
cao-sector. Alle bij een bepaalde bedrijfsvereniging aangesloten
werkgevers (dan wel in de g + g-sector alle onder dezelfde CAO vallende
werkgevers) worden derhalve in dezelfde klasse ondergebracht. Het
invalideringsrisico wordt jaarlijks berekend aan de hand van de realisatie–
cijfers over het voorgaande jaar.

Als tweede en tevens laatste stap worden de geldelijke bijdragen per 1
juli 1992 verhoogd tot onderscheidenlijk 12, 11 en 9 maandsalarissen.
De klasse-indeling kan daarbij worden gehandhaafd.

Ter bescherming van met name de kleinere werkgevers, wordt het
totaalbedrag aan geldelijke bijdragen gemaximeerd op 5% van de
loonsom per jaar. Ten aanzien van de g + g-sector wordt per cao-sector
gestreefd naar kostenneutraliteit.

Aan de hand van de voorgaande concretisering kunnen de vragen
worden beantwoord die door de leden van de verschillende fracties op
dit punt zijn gesteld.
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De leden van de fracties van CDA, VVD, Groen Links, SGP en RPF
vroegen om een nadere motivering voor de keuze voor het salaris als
grondslag voor de geldelijke bijdrage in plaats van de arbeidsongeschikt–
heidsuitkering. Naast het gegeven dat hiermee tot uitdrukking komt dat
behoud van werk zeker zo belangrijk wordt geacht als het vermijden van
uitkering, is het volgende van belang. Bij een keuze voor de arbeidsonge–
schiktheidsuitkering als grondslag, zou het vóórkomen dat de geldelijke
bijdrage voor een werkgever die een gedeeltelijk arbeidsongeschikte,
ondanks aanwezige restcapaciteit, laat afvloeien lager is dan die voor een
werkgever welke gedwongen is een werknemer, die volledig arbeidson–
geschikt is geworden, uit dienst te laten treden. In de situaties waarin de
potentiële invloed van financiële prikkels het grootst is zouden daarmee
deze prikkels feitelijk worden afgezwakt.

De leden van de fracties van de PvdA, Groen Links, SGP en RPF
stelden een aantal vragen met betrekking tot de differentiatie van de
geldelijke bijdrage. De redenen voor differentiatie zijn in de memorie van
toelichting weergegeven. Het gegeven dat de werkgevers in bepaalde
bedrijfstakken het arbeidsongeschiktheidsrisico in veel mindere mate
kunnen beïnvloeden dan werkgevers in andere bedrijfstakken, de grenzen
die gesteld moeten worden aan het opeen stapelen van lasten die in
verband met ziekte en arbeidsongeschiktheid aan werkgevers kunnen
worden opgelegd, en niet in de laatste plaats de wenselijkheid om
aantasting van het voorzieningenpeil en van de arbeidsvoorwaarden in de
g + g-sectorte voorkomen, zijn in dat verband genoemd. De eerste twee
redenen vormen er de oorzaak van dat gekozen is voor een indeling
waarbij de bedrijfstakken met het hoogste invalideringsrisico de laagste
geldelijke bijdrage verschuldigd zijn. De leden van de fracties van PvdA,
RPF en Groen Links stelden de logica daarvan ter discusssie, kennelijk
vanuit de gedachte dat daar waar de uitstroom van arbeidsongeschikten
het grootst zijn. Ik denk niet dat dit het geval is. Grote uitstroom zal zeker
ook voor een groot deel zijn verklaring vinden in de aard van de
werkzaamheden die in bepaalde sectoren nu eenmaal worden verricht.

Niettegenstaande het voorgaande heb ik er geen moeite mee te
erkennen dat over de keuzes discussie mogelijk is. Dit geldt zeker ook
ten aanzien van de risicopercentages die de grenzen tussen de drie
klassen afbakenen. De gekozen waarden zijn met name bepaald in relatie
tot de randvoorwaarde die is gesteld ten aanzien van de g + g-sector.
Juist vanwege de door pragmatische overwegingen ingegeven
elementen die in dit geheel besloten liggen, is het verstandig geacht om
het onderscheid in geldelijke bijdragen behorend bij de drie klassen niet
te groot te maken en vooralsnog vast te stellen op 3, 4 en 6 maanden
met ingang van 1 januari 1992 en 9, 11 en 12 maanden per 1 juli 1992.
Met deze nadere toelichting op de achtergronden van de differentiatie
van de geldelijke bijdragen neem ik aan de vragen dienaangaande van de
leden van de fracties van de PvdA, D66 en SGP bevredigend te hebben
beantwoord.

Ten aanzien van de maximale hoogte van de geldelijke bijdragen
meenden de leden van de VVD-fractie ten onrechte dat het maximum in
eerste instantie op 4 maanden wordt vastgesteld. In de memorie van
toelichting is op pagina 21 verwoord dat het kabinet kiest voor de variant
waarbij de hoogste geldelijke bijdrage zes maanden salaris bedraagt, met
een zodanige differentiatie dat het gemiddelde daarmee zou uitkomen op
vier maanden. Van het standpunt van deze leden dat zij zich met klem
verzetten tegen de verhoging naar maximaal 12 maanden, heeft het
kabinet kennis genomen. Er zijn echter geen redenen om terug te komen
op het voornemen tot aanscherping van de geldelijke bijdragen dat tot
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stand is gekomen onder invloed van de sterk verslechterde vooruitzichten
met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van het aantal arbeids–
ongeschikte uitkeringsgerechtigden en niet, zoals de leden van de
D66-fractie zich afvroegen, uit budgettaire overwegingen. Op de vraag
van de leden van de GPV-fractie of voorafgaand aan de vaststelling van
de hoogte van de geldelijke bijdragen onderzoek naar de effecten heeft
plaatsgevonden moet ontkennend worden geantwoord. Hierop kan niet
worden gewacht. Wel ligt in het voornemen bij de evaluatie-onderzoeken
te bezien op welke wijze aan de (gedrags)effecten van het bonus/malus–
systeem aandacht kan worden besteed. Dan bestaat ook meer zicht op
de vraag hoe de uitvoeringsorganen met het systeem uitkomen en is een
kosten/batenafweging weïlicht beter mogelijk.

De leden van de fracties van PvdA en SGP was de verhouding tussen
de hoogte van de bonusuitkering en de geldelijke bijdrage niet geheel
duidelijk.

Bij de bepaling van de hoogte van de bonusuitkering is overwogen, dat
deze weliswaar een substantiële prikkel diende te zijn, doch er niet toe
moest leiden, dat de loonkosten bij indienstneming van een gedeeltelijk
arbeidsgeschikte grotendeels gedragen zouden worden door het arbeids–
ongeschiktheidsfonds. Daarnaast is overwogen dat de bonusuitkering in
een redelijke verhouding diende te staan tot de loonkostensubsidie die
de GMD aan werkgevers kan toekennen. Dit teneinde de effectiviteit van
beide instrumenten te waarborgen. Verder was het oorspronkelijke
uitgangspunt, dat het niet de bedoeling is dat een financieel reservoir
wordt gecreëerd doordat, zeker in de beginfase, het aantal te betalen
geldelijke bijdragen het aantal toe te kennen bonusuitkeringen overtreft.
Vandaar dat de bonusuitkering op een hoger niveau was vastgesteld dan
het gemiddelde van de geldelijke bijdragen. Zoals aangegeven heeft het
kabinet inmiddels besloten de geldelijke bijdrage per 1 juli 1992 op een
hoger niveau vast te stellen.

De leden van de fracties van CDA, PvdA, VVD, SGP en RPF hadden
nog enkele vragen en opmerkingen bij het voornemen om het totaal–
bedrag aan geldelijke bijdragen te maximeren op 5% van de loonsom per
jaar. Hoewel dit voornemen een generieke werking heeft, is het met
name gericht op de kleine werkgevers. In dit opzicht onderscheidt deze
begrenzing zich van de differentiatie die hiervóór werd besproken, welke
aanhaakt bij het risicopercentage van een bedrijfstak of cao-sector
waaronder zich zowel grote als kleine bedrijven bevinden. In antwoord op
de desbetreffende vraag van de leden van de PvdA-fractie hebben deze
elementen beide hun eigen ontstaansredenen en zijn daarmee niet
dubbel op.

Maximering op 5% van de loonsom betekent, uitgaande van een
maximale geldelijke bijdrage van zes maandsalarissen, dat werkgevers
met minder dan 10 werknemers bij afvloeiing van één arbeidsonge–
schikte werknemer niet de volledige geldelijke bijdrage verschuldigd zijn.
Dit betekent dat ruim driekwart van de bedrijven al onmiddellijk te maken
zou krijgen met de beschermende werking van het maximum. Een
zodanige werkingssfeer wordt door het kabinet ruim voldoende geacht.

Met de voorgenomen aanscherping van de geldelijke bijdrage tot een
maximum van 12 maandsalarissen kan de maximering in beginsel werk
en voor werkgevers met minder dan 20 werknemers. Het aantal bedrijven
met minder dan 20 werknemers omvat meer dan 90% van het totale
aantal bedrijven in ons land.

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat het kabinet nadruk–
kelijk niet voor een lagere grens, als door de RCO voorgesteld, zou willen
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opteren. Ook de suggestie van de leden van de fracties van SGP en RPF
om bedrijven met minder dan 10 werknemers extra dan wel volledig te
ontzien verdient geen navolging, gezien de omvang van deze categorie.
Het bereik van de regeling zou er te zeer door worden beperkt.

In feite is op een andere wijze reeds een verzachting voor deze
categorie werkgevers aangebracht. Want, hoewel het op het eerste
gezicht wat merkwaardig lijkt, deze voorgenomen aanscherping van de
geldelijke bijdrage leidt - in combinatie met handhaving van de grens van
5% - tot een positief effect voor de bedoelde kleinere werkgevers.
Immers de aanscherping van de geidelijke bijdrage is gezien de
begrenzing voor hen niet relevant. Intussen profiteren zij evenwel van de
extra verlaging van de AAW-premie die mogelijk wordt doordat de
grotere bedrijven wel met de gevolgen van de aanscherping worden
geconfronteerd en daardoor een hogere initiële opbrengst van het bms
genereren.

2.1.3. Financiering

De leden van de fracties van PvdA, D66, Groen Links, GPV en RPF
hebben vragen gesteld betreffende de financiering van het bonus/malus–
systeem. Het kabinet heeft nadrukkelijk gekozen voor een financierings–
systematiek die neutraal is in termen van collectieve lastendruk (cld).
Gezien het gedwongen karakt&r van de geldelijke bijdrage, gebaseerd op
wetgeving, vormt deze onderdeel van de collectieve lastendruk. Door nu
de geldelijke bijdragen ten goede te laten komen van het Algemeen
Arbeidsongeschiktheidsfonds en te laten uitmonden in een lagere
AAW-premie, wordt de latente cld-verhoging weer teniet gedaan. Het
resultaat voor het totaal van de werkgevers is daarmee neutraal; het
totaalbedrag dat, na saldering met de bonusuitkeringen, aan geldelijke
bijdragen moet worden opgebracht door werkgevers wordt in de vorm
van een partieel lagere AAW-premie en overhevelingstoeslag weer aan
werkgevers teruggegeven. Dit in antwoord op de vragen van de leden
van de fracties van D66 en Groen Links. Inderdaad werkt de
AAW-premie, zoals de leden van de GPV-fractie stelden, uniform uit bij
alle werkgevers. Voor de geldelijke bijdragen geldt dit echter niet.
Werkgevers die meer inspanningen verrichten krijgen daardoor meer
terug aan premieverlichting dan zij aan geldelijke bijdragen moeten
betalen. Voor werkgevers die zich niet inspannen geldt het omgekeerde.
Met het voorgaande hoop ik de door de leden van de PvdA– en
GPV-fractie gewenste verheldering te hebben gegeven en tevens
duidelijk te hebben gemaakt dat de initiële opbrengst van het bms niet
als een ombuiging mag worden gezien. Integendeel, zonder een vertaling
naar de AAW-premie zou sprake zijn van een toename van de collectieve
druk en van lastenverzwaring voor werkgevers. Anders dan de leden van
de D66-fractie veronderstelden wordt de verhoging van de geldelijke
bijdrage voorgesteld om tot grotere volume-effecten te geraken. Het zijn
deze effecten, die op basis van gedragsbeïnvloeding tot stand moeten
komen, welke de ombuigingsopbrengst van het systeem vormen.

In verband met de aanscherping van de geldelijke bijdragen wordt
door het kabinet, evenals door het CPB, voor 1994 een opbrengst
voorzien van ca. 300 mln gulden, hetgeen overeenkomt met ca. 10 000
uitkeringsjaren. Als tegenhanger betekent dit tevens dat het initiële
bedrag aan geldelijke bijdragen terugloopt. De veronderstelling van de
leden van de GPV-fractie dat het kabinet kennelijk zelf twijfels heeft bij
de effectiviteit van het systeem is derhalve niet terecht. Intussen is het
wel zo dat bij een bonusuitkering van 6 maanden en een (op een
maximum van 12 maanden gebaseerde) gemiddelde bijdrage van 11
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maandsalarissen, de beëindigingen van uitkering en wegens herstel bijna
het dubbele zullen moeten bedragen van de toekenningen van uitke–
ringen in verband met uitstoot uit het arbeidsproces, wil sprake zijn van
een saldo dat uitkomt op nul. Gezien de omstandigheid dat in de
bestaande situatie deze verhouding ter nauwernood een kwart bedraagt,
ligt deze situatie voorlopig nog niet binnen bereik.

Wellicht mede om dit proces te versnellen hadden de leden van de
PvdA-fractie een voorkeur voor het althans voor een deel aanwenden van
de overschotten voor verdere intensivering van het volumebeleid. Hoewel
ik het ongeduld van deze leden kan begrijpen om op korte termijn tot
nog substantiëlere volume-effecten te geraken dan thans is geraamd,
moet gewaarschuwd worden voor het risico dat verder de intensivering
van het volumebeleid door middel van lastenverzwaring bij werkgevers
averechts zou kunnen gaan werken. Ook met betrekking tot de volume–
effecten van arbeidsongeschiktheidsbeleid is naar de overtuiging van het
kabinet sprake van afnemende meeropbrengsten. Het volumebeleid is
naar mijn mening maximaal ingezet, waarbij ook met betrekking tot de
AAW-premie is geanticipeerd op gunstige volume-effecten, door de
loonkostensubsidies waarvoor de GMD een budget toegewezen zal
krijgen, voor rekening van het AAf te brengen. Anders gezegd is een
afnemend aantal uitkeringsgerechtigde arbeidsongeschikte werknemers
ook in de kabinetsvoornemens al noodzakelijk om in eerste instantie de
initiële kosten die uit hoofde van deze subsidieregeling in de AAW
ontstaan, te compenseren.

De leden van de PvdA-fractie zouden gaarne vernemen wat de
geschatte opbrengst van het bms is bij een uniforme geldelijke bijdrage
van 4, 8 of 12 maanden. Bij een uniforme geldelijke bijdrage van 4
maanden zou de initiële opbrengst 250 mln bedragen. Uitgaande van een
bedrag van 8 maandsalarissen zou deze opbrengst oplopen tot bijna 1
mld. Bij een verdere verhoging tot 12 maandsalarissen tenslotte zou een
bedrag van ca. 1,7 mld beschikbaar komen voor verlaging van de
AAW-premie (hetgeen overeenkomt met een premieverlaging van
ongeveer 0,8%-punt).

2.1.4. BMS bij overheid en g + g-sector

Met instemming constateert het kabinet dat de wenselijkheid van
toepassing van het bms in de overheids– en g + g-sector door de leden
van de verschillende fracties wordt onderschreven. Door leden van
verschillende fracties zijn echter wel vragen gesteld over de door het
kabinet beoogde uitwerking van het bms in de overheids– en g + g-sector.

De leden van de fractie van het CDA wilden geïnformeerd worden over
de effecten van de onderhavige voorstellen voor bestaande regelingen in
de g + g-sector. Daarnaast zijn door leden van verschillende fracties
vragen gesteld welke betrekking hebben op de in overheids– en
g + g-sector beoogde kostenneutraliteit bij introductie van het bms. De
leden van de fractie van de PvdA spraken hun zorg uit of wel voldoende
gewaarborgd is dat het arbeidsvoorwaarden en voorzieningenniveau in
de g + g-sector niet zal worden aangetast bij introductie van het bms.

Naar aanleiding van deze vragen wil het kabinet allereerst onder–
strepen dat hij aandacht en zorg heeft voor het waarborgen van het
niveau van de voorzieningen in de verschillende deelsectoren die
gefinancierd worden ten laste van de collectieve middelen. Daarom is bij
de in dit wetsvoorstel voorziene maatregelen een zodanige uitwerking
gekozen dat geen financiële ruimte onttrokken wordt aan enig terrein van
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dienstverlening. Zowel bij de premiedifferentiatie ZW als bij het bms
blijven op deelsector-niveau van de g + g-sector de financiële middelen
beschikbaar die nodig zijn om de arbeidskosten, voortvloeiend uit ziekte
en arbeidsongeschiktheid, te dekken.

Binnen een deelsector kunnen en zullen er echter wel verschillen
ontstaan tussen afzonderlijke werkgevers. Een werkgever die een relatief
laag ziekteverzuim respectievelijk een relatief lage uitstroom naar de
WAO weet te bewerkstelligen, zal de beschikking hebben over meer
financiële armslag dan een werkgever met een relatief ongunstige (hoge)
score. Evenals in de marktsector verwacht het kabinet dat werkgevers
hierdoor gestimuleerd zullen worden een aanpak te ontwikkelen die
daadwerkelijk leidt tot het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidson–
geschiktheid. Een strikte waarborg dat in geen enkel geval bij geen
enkele instelling sprake zal zijn van enig risico voor het voorzieningen–
niveau is daarmee niet gegeven. Er is echter geen reden te spreken van
grote, laat staan onverantwoorde, risico's. Het gedrag van de betreffende
werkgevers geeft hier geen aanleiding toe. De inzet en het doel van de
instellingen en organisaties is het realiseren van een zo goed mogelijk
niveau van dienstverlening. Er is geen reden te veronderstellen dat
werkgevers die beschikken over een relatief grote financiële ruimte deze
anders zullen aanwenden dan ten behoeve van het voorzieningenniveau.
Verder denk ik dat de andere werkgevers zich aan hun voorbeeld zullen
spiegelen.

De leden van de PvdA-fractie vroegen zich meer specifiek af wat de
consequenties zijn van het tijdsverschil tussen het moment waarop een
bonusuitkering verstrekt, respectievelijk een geldelijke bijdrage betaald
wordt voor de door het kabinet veronderstelde budgettaire neutraliteit.

Het feit dat de bonusuitkering direct aan de werkgever wordt verstrekt,
maar de geldelijke bijdrage pas na één jaar wordt betaald, heeft
uiteraard financiële consequenties voor het AAf. Bij vaststelling van de
AAW-premie kan hiermee rekening worden gehouden door uit te gaan
van de bonusuitkeringen en geldelijke bijdragen die in een bepaald jaar
naar verwachting daadwerkelijk tot uitbetaling komen en geldelijke
bijdragen die in dat jaar verschuldigd zijn. Naar het oordeel van het
kabinet behoeft genoemd tijdsverschil derhalve niet te leiden tot een
verstoring van de budgettaire neutraliteit in de g + g-sector.

Overigens heeft dit tijdsverschil in het eerste jaar na invoering als
consequentie dat slechts bonusuitkeringen worden verstrekt door het
AAf, maar nog geen financiële bijdragen worden ontvangen van
werkgevers. Zoals ook aangegeven op pagina 139 van de Nota Sociale
Zekerheid 1992 is hiermee rekening gehouden bij de bepaling van de
AAW-premie voor 1992.

De leden van de fractie van Groen Links wezen op de hoge werkdruk in
de zorgsector, welke naar het oordeel van deze leden verantwoordelijk is
voor het hoge ziekteverzuim en de omvangrijke instroom in de arbeidson–
geschiktheidsregelingen in deze sector. Het bms leidt naar het oordeel
van deze leden tot een vermindering van de budgetten in de g + g-sector.
Deze leden vroegen zich af of dat niet tot grote problemen leidt bij het
bestrijden van de hoge werkdruk.

De constatering van de leden van de fractie van Groen Links dat het
bms leidt tot lagere budgetten voor de g + g-sector is onjuist. Zoals
hiervoor reeds is aangegeven kan slechts op het niveau van de indivi–
duele instellingen een relatief lage, respectievelijk relatief hoge instroom
in de arbeidsongeschiktheidsregelingen leiden tot een positieve cq.
negatieve beïnvloeding van de beschikbare budgetten.
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Voor de verschillende CAO-sectoren binnen de g + g-sector wordt via
de kostenneutrale benadering het voorzieningenniveau en de arbeids–
voorwaardenruimte gewaarborgd. Een gelijke benadering is gekozen voor
de overheidssector. De vrees van de leden van de fractie van Groen Links
dat het bms op zichzelf genomen tot een verhoging van de werkdruk zal
leiden is dus ongegrond.

Overigens is er, naar het oordeel van het kabinet niet sprake van een
eenzijdige relatie tussen een te hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim en
omvangrijke instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. De hoge
werkdruk kan ook worden aangemerkt als een gevolg van het hoge
ziekteverzuim. In deze zin is sprake van een vicieuze cirkel.

Naar het oordeel van het kabinet draagt het door haar beoogde beleid
op directe wijze bij aan een doorbreking hiervan.

Wat betreft de werkdruk in de zorgsector wil het kabinet in zijn
algemeenheid wijzen op het Beleidskader Arbeidsmarkt Zorgsector dat in
1990 tot stand is gekomen in overleg tussen overheid, werkgevers– en
werknemersorganisaties. Daarin is afgesproken dat in de jaren 1990,
1991 en 1992 extra financiële middelen beschikbaar zullen komen voor
het aanpakken van de werkdrukproblematiek. De feitelijke aanpak en het
concreet treffen van maatregelen is in handen van werkgevers in deze
sectoren. Over de besteding van de middelen 1990 en de voorlopige
indicaties over de aanwending van de middelen 1990 in de sector
ziekenhuiswezen is de Kamer geïnformeerd bij brief d.d. 30 augustus
1991 van de Staatssecretaris van Volksgezondheid.

Indien de door de leden van de fractie van Groen Links gesuggereerde
negatieve effecten op de werkdruk niettemin zouden optreden en tevens
zouden leiden tot een hoger arbeidsongeschiktheidsrisico in desbetref–
fende sector, kan dit, zoals deze leden veronderstelden, inderdaad tot
gevolg hebben dat de geldelijke bijdrage op een lager niveau wordt
vastgesteld.

De leden van de fracties van de SGP, het GPV en het RPF vroegen zich
af of geen sprake is van indirecte subsidiëring van de g + g-sector,
wanneer de bij introductie van het bms mogelijke daling van de
AAW-premie niet wordt verdisconteerd in de ruimte voor arbeidsvoor–
waarden in het kader van de WAGGS. De leden van de fractie van de
SGP stelden daarom voor om voor de overheids en g + g-sector een
apart fonds voor het bms te creëeren. De leden van de GPV– en de
RPF-fractie merkten op dat de financiering van het bms ook voor de
g + g-sector via het AAf zou dienen te lopen.

Van indirecte subsidiëring van de collectieve sector via het bms is naar
het oordeel van het kabinet geen sprake. De werkgevers in de overheids–
en g + g-sector en de marktsector profiteren in gelijke mate van een
verlaging van de AAW-premie. Voorts staan, zowel voor de werkgevers
in de marktsector als in de overheids en g + g-sector, tegenover de
verlaging van de AAW-premie extra kosten vanwege het in eerste
instantie verwachte positieve saldo van bonusuitkeringen en geldelijke
bijdragen. Ook de differentiatie van de geldelijke bijdragen naar arbeids–
ongeschiktheidsrisico is voor alle werkgevers uniform.

Aan deze differentiatie wordt zodanig vormgegeven dat tevens kosten–
neutraliteit in de overheids– en g + g-sector wordt gerealiseerd. Dit houdt
in dat de verlaging van de AAW-premie opweegt tegen de extra kosten
van het bms in deze sectoren. Per saldo levert het bms derhalve geen
extra middelen voor de collectieve sector op. Spiegelbeeld van deze
kostenneutraliteit voor de collectieve sector is logischerwijze een
eveneens neutrale uitwerking van het bms voor de marktsector.
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Over de specifieke uitwerking van het bms voor de overheidssector zijn
door leden van een aantal fracties vragen gesteld.

De leden van de fracties van de PvdA en Groen Links vroegen zich af
waarom de krijgsmacht wordt uitgezonderd van het bms.

Bij de knjgsmacht is sprake van een bijzondere situatie De uitgaven
ter zake van arbeidsongeschiktheid komen hier volledig ten laste van de
begroting. Deze situatie verschilt fundamenteel met die voor burger
overheidspersoneel (voor wie het Spoorwegpensioenfonds en het
Algemeen burgelijk pensioenfonds bestaat) en particuliere werknemers
voor wie de sociale verzekeringswetgeving geldt en raakt direct de
toepasbaarheid van het bms. Het ontslaan van een militair wegens
arbeidsongeschiktheid of invaliditeit betekent in de gegeven situatie
immers, dat Defensie de kosten daarvan niet uit een extern fonds kan
putten maar zelf moet financieren. Waar inkomsten en uitgaven in
dezelfde hand liggen treft een financiële bijdrage geen doel Bovendien
is Defensie als werkgever zelf direct financieel verantwoordelijk voor een
pensioen bij ontslag. In termen van het bms kan dit gezien worden als
een financiële bijdrage en dus als een rem op ontslagen wegens ziekten
of gebreken.

Ik ondersteun overigens de opvatting van de leden van de fractie van
Groen Links dat, analoog aan de voorstellen voor de overheid, ook de
budgeteenheden bij de krijgsmacht stimulansen moeten krijgen om
instroom in de arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

De leden van de PvdA-fractie wezen er voorts op dat de introductie
van het bms zal leiden tot een intensivering van de werkzaamheden van
het Abp en wilden weten in hoeverre het Abp hierop reeds inspeelt.

Het bms is ook bij de overheid gekoppeld aan de AAW-intrede. Het
Abp verzorgt voor de overheid de uitvoering van de (fictieve) AAW en
beschikt uit dien hoofde reeds over alle relevante gegevens. De
uitvoering en de voorbereiding voor het bms bij het Abp is dan ook
overeenkomstig die bij de bedrijfsverenigingen.

Voor de declaratiesectoren in het onderwijs laat het bekostigings–
systeem geen directe toepassing van het bms toe. Voor deze sectoren
kan het op te richten Vervangingsfonds als alternatief worden gezien. De
leden van de fracties van de PvdA en de SGP ondersteunden dit alter–
natief. Deze leden vroegen zich echter af waarom een premie-restitutie
van1%van de loonsom plaatsvindt voor de 10%van de instellingen met
de grootste relatieve daling van het ziekteverzuim, terwijl voor de 10%
van de instellingen met de grootste relatieve stijging een premie-opslag
van een 0,5 % wordt voorgesteld. Toepassing van de voor de ZW voorge–
stelde systematiek van premiedifferentiatie leek de leden van
PvdA-fractie eenvoudiger en eerlijker.

Het Vervangingsfonds zal een andere functie hebben dan de premie–
differentiatie ZW. De Ziektewet is gericht op vergoeding van de
loonderving van de werknemer bij ziekte. Bij het Vervangingsfonds is dit
niet het geval; de werkgevers in de overheids– en onderwijssector zijn
volledig eigen risicodrager. Voor de declaratiesector van het onderwijs
slaat dit risico echter neer bij de minister van Onderwijs en Weten–
schappen als bekostiger. Het Vervangingsfonds dient als een egalisatie–
fonds ten bate van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs in
verband met de kosten die voortvloeien uit de noodzaak om de afwezige
zieke onderwijsgevenden te vervangen, waardoor het onderwijs op
adequate wijze voortgang kan vinden.
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Het voorgestelde systeem van premierestitutie en premieopslag is te
beschouwen als een variant van het premiedifferentiatiesysteem. In het
in 2.2.2.3. van de memorie van toelichting gegeven voorbeeld van de
uitwerking van het premiedifferentiatiesysteem wordt een onderverdeling
in drie risicocategorieën gemaakt. In het voor het Vervangingsfonds
voorgestelde systeem gebeurt dit in feite ook. De keuze voor een
relatieve kleine groep van hoge en lage risico's is mede ingegeven door
de gedachte dat in de onderwijssector juist in die categorieën het
meeste succes kan worden verwacht van financiële prikkels om een goed
ziekteverzuimbeleid te voeren. De keuze om niet het ziekteverzuimper–
centage in een bepaald jaar als maatstaf te nemen, maar de daling of
stijging ten opzichte van het voorafgaande jaar is gemaakt omdat op
deze wijze door de school niet te beïnvloeden factoren (zoals samen–
stelling en gemidelde leeftijd van het personeelsbestand en de urbanisa–
tiegraad van het gebied waar de school is gevestigd) zoveel mogelijk
worden uitgeschakeld.

De leden van de SGP-fractie wilden in het verlengde hiervan weten of
scholen, die op grond van gemoedsbezwaren tegen verzekeren zijn,
kunnen worden gedwongen om in het Vervangingsfonds te participeren.
Dit is niet het geval. Scholen die op grond van bezwaren van
godsdienstige of levensbeschouwelijke aard tegen verzekeren zijn,
kunnen worden uitgesloten van de verplichting om zich bij het Vervan–
gingsfonds aan te sluiten.

In de memorie van toelichting is aangegeven dat ter bevordering van
de effectiviteit van het bms in de overheidssector, een versterking van de
verantwoordelijkheid van het middenmanagement via decentralisatie van
budgetten gewenst is. De leden van de fracties van D66 en het SGP
wilden weten hoe het staat met de concretisering van deze budgetver–
antwoordelijkheid. De leden van de fractie van D66 vroegen zich daarbij
af of deze regeling voor alle departementen gaat gelden.

Het lid van de RPF-fractie vroeg zich af of de financiële prikkel van het
bms voor de overheidswerkgever wel vergelijkbaar is met die voor het
bedrijfsleven. De overheid is weliswaar werkgever, maar de verantwoor–
delijken ondervinden volgens dit lid, in tegenstelling tot in de markt–
sector, geen direct financieel nadeel van een geldelijke bijdrage.

Het volledig doorvertalen van de financiele prikkel van de bonusuit–
kering en de geldelijke bijdrage naar het managementniveau waarop de
beslissing tot aanname en ontslag wordt genomen, is op dit moment een
zaak van de desbetreffende onderneming. Net als in de marktsector
wordt dit minder bepaald door het soort onderneming, als wel door de
grootte van de onderneming. Binnen deze ondernemingen vinden uit
anderen hoofde ontwikkelingen plaats die leiden tot hetzelfde resultaat,
zoals bijvoorbeeld het afsluiten van managementcontracten, invoeren
van budgetten en de eigen budgetverantwoordelijkheid.

Een verplichte doorvertaling van de volledige budgetverantwoorde–
lijkheid naar het management vanwege de invoering van het bms wordt
op dit moment niet overwogen. Bij de evaluatie naar de effectiviteit van
het bms zal beoordeeld worden of de huidige werkwijze voldoende is of
dat een wijziging van de budget– en begrotingssystematiek hierbij
noodzakelijk en doelmatig is.

De leden van de fractie van D66 vroegen om een verklaring voor de
ontwikkeling van het aantal herplaatsbaar verklaarde en daadwerkelijk
herplaatste ambtenaren. Op basis van het jaarverslag van het Abp voor
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het jaar 1990 constateerden deze leden dat het aantal herplaatsbaar
verklaarde ambtenaren in 1990 ten opzichte van 1989 is toegenomen
met 500, terwijl het aantal herplaatste ambtenaren is gedaald met 106.

De oorzaak van deze daling ligt volgens informatie van het Abp in een
versnelling van de afkeuringsprocedure. Eerder werd de herplaatsbaar–
verklaring pas uitgesproken als een herplaatsing was gerealiseerd. Dit
gebeurt nu op een vroeger moment. De verwachting is dat de stijging
van het aantal herplaatsbaarverklaringen eenmalig is en de ontwikkeiing
van het aantal herplaatsten tenminste gelijk blijft.

De leden van de fractie van de SGP wilden geïnformeerd worden over
de ontwikkeling van het arbeidsongeschiktheidsvolume in verschillende
deelsectoren van de g + g-sector. In bijgaande tabel is voor verschillende
sectoren binnen de g+g-sector de instroom in de AAW/WAO voor het
jaar 1989 weergegeven.

Tabel 7. Instroom van arbeidsongeschikten in de g + g-sector in 1989

Sector Instroom (in
personen)

BV Gezondheid
Intramurele gezondheidszorg 3670
Overige gezondheiszorg 850
Maatschappelijke dienstverlening 6110
Overige instellingen 1130
Totaal BV Gezondheid 11 760

BV Vervoer
Autobusdiensten/overig (g&g) 590

BV Overheid (g&g-deel) 770

BV Banken
Vrije beroepen/overig (g&g) 7 400

Nieuwe Algemene BV (g&g-deel) 300

Totaal g + g-sector 20 820

2.1.5. Overige aspecten

De leden van de fracties van PvdA, D66 en GPV stelden vragen over
het tijdstip van uitbetaling en invordering van de bonusuitkering, respec–
tievelijk geldelijke bijdrage. Volgens de leden van de fractie van de PvdA
zou het logischer zijn om de uitbetaling en invordering van de bonusuit–
kering respectievelijk geldelijke bijdrage precies andersom te regelen dan
het kabinet voorstelt. Ook volgens de leden van de fractie van D66, zo
maakt het kabinet op uit hun bijdrage, zou een bonustoekenning achteraf
meer in de rede liggen. Volgens de leden van de fractie van het GPV zou
het effect van het bms het grootst zijn wanneer de oplegging van de
geldelijke bijdrage zo vroeg mogelijk, tussen de drie en zes maanden na
intreden van arbeidsongeschiktheid, zou plaatsvinden. Voorts stelden de
leden van de fracties van de PvdA, D66, Groen Links en GPV vragen over
de nadere voorwaarden voor toekenning van de bonusuitkering. Dienen
er geen nadere voorwaarden aan de «vastheid» van het dienstverband
gesteld te worden, zo vroegen de leden van de leden van de PvdA en
SGP. Of zou niet een langere termijn dan één jaar als voorwaarde gesteld
moeten worden, zo vroegen de leden van de fracties van Groen Links en
SGP.

Naar aanleiding van deze vragen merk ik op dat de vormgeving van het
bms zoals die nu wordt voorgesteld resultaat is van een afweging,
waarbij de behoefte aan een niet al te bewerkelijk, maar wel effectief
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systeem is afgezet tegen de globale kosten en eventuele neveneffecten
daarvan. De effectiviteit van de bonusuitkering is groter wanneer deze
direct bij indiensttreding van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte toegekend
kan worden, dan wanneer deze eerst na een jaar wordt betaald.

Over de nadere voorwaarden die aan een dienstverband gesteld
zouden moeten worden merk ik het volgende op. In principe kan elke
werkervaring, hoe gering ook, die een gedeeltelijk arbeidsgeschikte kan
opdoen of blijven opdoen, in het belang zijn van (volledige) reïntegratie.
Het aanbieden van arbeid, hoe gering ook, door een werkgever zou dus
in principe gestimuleerd cq. beloond kunnen worden. Dit zou echter
betekenen dat het systeem van bonusuitkeringen te zeer verfijnd opgezet
zou moeten worden om evenredigheid tussen bonusuitkering en de mate
waarin arbeid in dienstbetrekkmg beschikbaar is gesteld te bereiken.
Verder zou er het gevaar zijn van het ontstaan van vele, min of meer
gesubsidieerde, kortdurende en/of geringe dienstbetrekkingen, iets
waarbij de leden van de fractie van de PvdA blijkens hun bijdrage ook
vraagtekens zetten. Voorgesteld wordt dan ook om een bonusuitkering
toe te kennen voor dienstbetrekkingen voor minimaal één jaar of voor
onbepaalde tijd. In zoverre strookt dit met de ideeën van de leden van de
fractie van D66. De keuze voor een termijn van een jaar komt mede voort
uit de overweging, dat eventuele eisen die aan dienstverbanden gesteld
worden, werkgevers niet moeten afschrikken om gedeeltelijk arbeidsge–
schikten in dienst te nemen. Overigens geldt, in tegenstelling tot wat de
leden van de fractie van Groen Links meenden, in het kader van de
Kaderregeling Arbeidsinpassing (KRA) geen eis meer van tweejarig
dienstverband. Omdat in de praktijk een dergelijke iengte van het dienst–
verband juist de toepassing van de regeling belemmerde is deze
voorwaarde gewijzigd. Thans geldt dat loonkostensubsidie op grond van
de KRA verkregen kan worden voor een dienstverband voor onbepaalde
tijd of voor de duur van tenminste zes maanden.

Ik ben minder bevreesd dan de leden van de fractie van de PvdA dat
toekenning van een bonusuitkering stimuleert tot het aangaan van tijde–
lijke dienstverbanden. Dit hoeft overigens ook niet als een bezwaar te
worden gezien. Het gaat er immers om dat gedeeltelijk arbeidsge–
schikten de band met het arbeidsproces kunnen herstellen, eventueel via
een tijdelijke baan. Een dienstverband van minimaal een jaar is in de
ogen van het kabinet voldoende lang, mede in aanmerking genomen de
hoogte van de bonusuitkering. Tenslotte gaat het er om, dat het bms
stimuleert tot indienstneming van gedeeltelijke arbeidsgeschikten, die
zonder bms anders aan de kant zouden moet en blijven staan. Het door
de leden van de fracties van PvdA, D66 en SGP gevoelde bezwaar, dat
na ommekomst van het tijdelijk dienstverband de dienstbetrekking niet
wordt voortgezet, terwijl de werkgever wel eerst de bonusuitkering heeft
kunnen opstrijken, valt weg tegen de achtergrond van de hiervoor
weergegeven overwegingen om het bms zoals voorgesteld vorm te
geven.

Indien, dit in antwoord op een vraag van de leden van de fractie van de
PvdA, een tijdelijk dienstverband van een jaar, waarvoor dus een bonus–
uitkering kan worden toegekend, niet wordt verlengd, wordt de bonusuit–
kering niet teruggevorderd. Wel terugvorderen zou er op neer komen dat
in feite een harde eis van een dienstverband voor onbepaalde tijd of voor
een langere duur dan minimaal èén jaar zou worden gesteld.

Wat betreft het opleggen van een geldelijke bijdrage is, mede op
advies van de Raad van State en de Sociale Verzekeringsraad, gekozen
voor invordering na een jaar. Behalve dat hierdoor extra complicaties in
de uitvoering worden voorkomen, kan een vertraagde invordering juist
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een extra stimulans zijn voor de werkgever om te zoeken naar mogelijk–
heden om betrokken werknemer alsnog gedeeltelijk voor het arbeids–
proces te behouden. De leden van de fractie van het GPV schatten de
werking van de prikkel in de vorm van een geldelijke bijdrage anders in
dan het kabinet als zij stellen dat die prikkel effectiever is wanneer deze
al vroeg in de ziektewetjaar wordt gelegd in plaats van aan het einde van
dat jaar. Het is in de visie van het kabinet niet zo, dat pas vanaf het
moment waarop de geldelijke bijdrage verschuldigd is, deze zijn
prikkelend werk gaat doen. Juist het tegendeel is het geval. De dreiging
van een geldelijke bijdrage heeft juist haar uitwerking in de fase die
vooraf gaat aan het moment van verschuldigd is, deze zijn prikkelend
werk gaat doen. Juist het tegendeel is het geval. De dreiging van een
geldelijke bijdrage heeft juist haar uitwerking in de fase die vooraf gaat
aan het moment van verschuldigd worden na één jaar ziekte. Om een
geldelijke bijdrage te ontlopen zal een werkgever juist zo vroeg mogelijk
moeten inspelen op mogelijkheden om de betrokken werknemer aan de
slag te houden of te helpen. Lang wachten is in zijn nadeel, omdat
inderdaad, zoals de leden van de fractie van het GPV stelden, naarmate
de tijd verstrijkt reïntegratie moeilijker en een geldelijke bijdrage voor de
werkgever daarmee onvermijdelijk wordt.

Het kabinet is van mening dat de geldelijke bijdrage een zelfstandige
betekenis heeft naast de inmiddels gerealiseerde verscherping van de
ontslagbescherming. Dit in anvwoord op een vraag van de leden van de
GPV-fractie. Beide instrumenten versterken elkaar en hebben een eigen
waarde voor het tegengaan van instroom in de AAW/WAO en de
uitstroom uit arbeid. De leden van de GPV-fractie vroegen tevens of de
effecten van de nieuwe ontslagrichtlijn met betrekking tot (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikten al meetbaar zijn. Helaas is dit nog niet het geval. In
het verleden werd door de arbeidsbureaus geen opgave gedaan van de
gronden, welke tot het verlenen van toestemming tot beëindiging
leidden. Een dergelijke verplichting bestaat eerst sinds 1 januari 1991.
Een vergelijking met voorgaande jaren is daarom niet goed mogelijk.
Reeds om die reden kan, althans vanuit het ontslagbeschermingsbeleid
(de toepassing van artikel 6 van het BBA 1945), thans geen uitspraak
gedaan worden omtrent de effecten van bedoelde verscherping. Voorts
neemt de implementatie van de verscherpte ontslagbescherming door de
arbeidsbureaus en de GMD noodzakelijkerwijs enige tijd in beslag; het
gaat om een groei– en aanpassingsproces. Het ligt - overeenkomstig de
wettelijke voorschriften terzake - in de bedoeling het parlement in het
voorjaar 1992 een rapportage te verstrekken omtrent de toepassing van
het ontslagvergunningenbeleid in 1991; in dat kader zal ook een
uitsplitsing plaats vinden naar ontslaggronden. Een vergelijking met
voorgaande jaren behoort dan echter, zoals gesteld, nog niet tot de
mogelijkheden. Overigens merk ik op dat de tweede, in december 1991
te verwachten, rapportage van de SVr over de implementatie van de
niet-wettelijke maatregelen van het Najaarsoverleg 1990, naar
verwachting ook gegevens zal bevatten over de per 1 januari doorge–
voerde verscherpte ontslagbescherming.

Het antwoord op de vraag van de leden van de fractie van D66 of voor
een met een bonusuitkering in dienst genomen gedeeltelijk arbeidsge–
schikte, die na twee jaar weer in de WAO/AAW terecht komt, een gelde–
lijke bijdrage is verschuldigd, luidt bevestigend. Situaties waarin een
werkgever voor dezelfde werknemer meerdere keren een geldelijke
bijdrage moet betalen zullen zich zolang de dienstbetrekking bestaat niet
voordoen. Immers, zolang betrokkene voor zijn restcapaciteit blijft
werken hoeft een bijdrage niet betaald te worden. Het kan wel zijn, dat
een werknemer na een eerdere dienstbetrekking waaruit hij arbeidsonge–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 228, nr. 6 28



schikt is geworden en waarvoor de werkgever een bijdrage heeft betaald,
later opnieuw in dienst treedt bij zijn oude werkgever en vervolgens weer
in de WAO/AAW terecht komt. Er is dan geen reden om geen geldelijke
bijdrage te heffen. De praktijk moet uitwijzen of in de uitwerking niet
voorziene, ongewenste situaties optreden, die nadere regeling behoeven.

Wat betreft de mogelijkheden om zich bij te verzekeren, waar de leden
van de fractie van de PvdA naar vroegen, merk ik op, dat de sociale
verzekeringswetten zelf daarin niet voorzien. Het is echter in beginsel
mogelijk voor een werkgever of het collectief van werkgevers in een
bedrijfstak om zich via een verzekeringsovereenkomst met een particu–
liere verzekeraar in te dekken tegen het risico van te betalen geldelijke
bijdragen.

2.2 Premiedifferentiatie ZW

2.2.1 Algemeen

Ik stel met genoegen vast, dat de leden van de fracties van PvdA, VVD,
D66, SGP en RPF, ondanks enkele nadere vragen, in principe
instemmend reageerden op het voorstel een premiedifferentiatiesysteem
in de Ziektewet in te voeren.

De leden van de fracties van CDA, PvdA GPV en RPF legden echter wel
een uitdrukkelijke relatie met de voorgenomen maatregel om de eerste
weken van ziekte geheel voor rekening van de werkgever te brengen.
Kernpunt in de reacties van de leden van de verschillende fracties op dit
punt vormde de vraag welk nut of welke meerwaarde een premiediffe–
rentiatiesysteem dan nog heeft en of, mede gezien het SER-advies
terzake, niet van invoering daarvan moet worden afgezien.

In antwoord daarop wil het kabinet het volgende stellen. Uit cijfers van
de bedrijfsverenigingen blijkt, dat er ook in het ziekteverzuim na de
eerste zes weken van ziekte voldoende verschil tussen werkgevers
bestaat, hetgeen het de moeite waard maakt om een premiedifferentia–
tiesysteem te handhaven om met name het langdurig ziekteverzuim terug
te dringen. Bovendien worden juist met een dergelijk systeem de
verschillen tussen concurrent-werkgevers onderling zichtbaar gemaakt.
Indien ook, zoals in de bedoeling ligt, de Arbeidsinspectie over dergelijke
gegevens kan beschikken, dan kan de Arbeidsinspectie haar inspectie–
beleid afstemmen op die werkgevers die ongunstig afsteken ten opzichte
van vergelijkbare concurrent-werkgevers.

Door de maatregel om de eerste zes (dan wel drie) weken van ziekte
geheel voor rekening van de werkgever te brengen verschuift ruim de
helft van de ZW-lasten van de ziekengeldkassen naar de werkgever. De
premie voor de Ziektewet kan daardoor met ongeveer de helft dalen.
Overigens loopt het ZW-premiepercentage uiteen van 4,4 tot circa
20. De gemiddelde premie bedraagt in 1991 8,35%. Dit in antwoord op
de vraag van de leden van de fractie van de PvdA. De verlaagde premie
heeft dus betrekking op de kosten van ziekteverzuim van langer dan zes
weken. Op dat deel heeft ook de premiedifferentiatie betrekking. Premie–
differentiatie heeft dus geen betrekking meer op het ziekteverzuim korter
dan zes (dan wel drie) weken. Dat verzuim zal te zijner tijd ook bij de
vaststelling van de ziekteverzuimcijfers buiten beeld blijven. Dit in
antwoord op vragen van de leden van de fracties van CDA en PvdA.

De leden van de fracties van CDA, PvdA, SGP en GPV stelden vragen
omtrent de uitvoeringstechnische perikelen en kosten bij invoering van
het premiedifferentiatiesysteem. Het lid van de fractie van de RPF vroeg
of het bedrijfsverenigingen voldoende duidelijk is waar zij aan toe zijn.
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In antwoord op deze vragen merk ik het volgende op. De bedrijfsver–
enigingen hebben naar aanleiding van de advisering door de SVr te
kennen gegeven, dat invoering van een premiedifferentiatiesysteem
omvangrijke aanpassingen in de administratieve systemen vergt. De
kosten daarvan worden geraamd op acht miljoen gulden. Inmiddels heeft
de Federatie van Bedrijfsvereniging, in haar door de leden van de fractie
van het CDA aangehaalde brief van 27 september jl. laten weten, dat
indien uiterlijk op 1 november voldoende zekerheid bestaat over het al
dan niet doorgaan van de premiedifferentiatie in de vorm zoals is voorge–
steld in het voorliggende wetsvoorstel, per 1 januari 1992 op verant–
woorde wijze een premiedifferentiatiesysteem realiseerbaar zou zijn.
Gelet op de fase waarin de behandeling van het voorliggende voorstel
van wet thans verkeert, kan die zekerheid niet worden gegeven. Ik trek
hieruit de conclusie dat invoering van het premiedifferentiatiesysteem
per 1 januari 1992 niet haalbaar is. Naar de leden van de PvdA-fractie
hebben begrepen zou invoering alleen per 1 januari van enig jaar kunnen.
Dit geldt inderdaad bij een systeem, dat de voorkeur van het kabinet
heeft, waarbij de differentiatie al in de voorschotpremie tot uitdrukking
komt. Invoering lopende een jaar is niet onmogelijk maar heeft zeker ook
bezwaren. Er zou namelijk of tussentijdse wijziging van het premieper–
centage moeten plaatsvinden of er zou achteraf een correctie moeten
plaatsvinden. Behalve dat een en ander voor bedrijfsverenigingen een
extra administratieve belasting betekent heeft ook voor werkgevers het
nadeel, dat zij achteraf geconfronteerd kunnen worden met een premie
die afwijkt van die waarmee zij in hun bedrijfsvoering rekening gehouden
hebben. Bij de bepaling van het tijdstip van inwerkingtreding van de
premiedifferentiatie wil het kabinet echter ook uitdrukkelijk acht slaan op
het tijdstip waarop de maatregel, waarbij de eerste weken van ziekte
voor rekening van de werkgever komen, in werking kan treden, omdat
deze maatregel - zoals gezegd - zal leiden tot (aanzienlijke) conse–
quenties voor de ZW-premie. Thans is invoering van deze maatregel
voorzien per 1 juli 1992. Invoering van de premiedifferentiatie gelijktijdig
met genoemde zes-wekenmaatregel, lijkt een reële optie.

In aansluiting op het voorgaande zou ik willen ingaan op de vragen van
de leden van met name de fracties van VVD en Groen Links waarom de
concrete invulling van het premiedifferentiatiesysteem voor een
belangrijk deel is overgelaten aan de Sociale Verzekeringsraad en
bedrijfsverenigingen zelf. Ook de leden van de fractie van het GPV
vroegen of niet de wetgever de bandbreedtes bij differentiatie zou
moeten aangeven. Het kabinet heeft willen aansluiten bij de sinds jaar en
dag bestaande situatie die inhoudt dat de bedrijfsverenigingen binnen
het raamwerk, dat door de wettelijke regels terzake van de premieheffing
wordt bepaald, zelf vorm geven aan premieheffing binnen de eigen
bedrijfstak. Te meer omdat de situatie, zoals aangegeven in de memorie
van toelichting, niet bij alle bedrijfsverenigingen hetzelfde is. De hoogte
van het ziekteverzuim loopt immers per bedrijfsvereniging en zelfs
binnen bedrijfsvereniging en per risicogroep uiteen, en daarmee dus ook
de kosten in de vorm van de ZW-premie. Verder hangt het er ook vanaf
welke verschillen in ziekteverzuim er tussen werkgevers in een bedrijfstak
bestaan en hoe zich die verhouden tot het gemiddelde verzuim van de
bedrijfstak. Juist daardoor is het niet mogelijk uniform de afwijkings–
marges, die leiden tot een korting of opslag op de premie, vast te stellen.
Het uniform vastleggen van de mate waarin de gemiddelde premie
gekort of verhoogd kan worden heeft evenmin de voorkeur van het
kabinet. Het kan er toe leiden dat in de bedrijfstak met een hoge premie
de verschillen tussen werkgevers erg hoog worden, doch in een
bedrijfstak met een lage premie te klein blijven om effectief te zijn.
Immers, een korting of verhooging van de premie met bijvoorbeeld een
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uniform vastgesteld percentage van 25 ziet er bij een ZW-premie van
20% (ongeveer de premie die in de bouwsector geldt) anders uit dan bij
een ZW-premie van 8% (ongeveer de premie die in de BVG-sector geldt).
Het kabinet voelt er dan ook niet voor een en ander uniform in de wet te
regelen. Bedrijfsverenigingen dient voldoende ruimte geboden te worden
om, aansluitend bij de bedrijfstaksituatie, zodanig mvulling aan het
systeem te geven dat daarvan binnen die bedrijfstak effect mag worden
verwacht. Indien met het premiedifferentiatiesysteem ervaring is
opgedaan, kunnen met meer onderbouwing uitspraken gedaan worden
omtrent de door de leden van de fracties van PvdA en GPV gestelde
vraag welke mate van differentiatie en welke kortingen of opslagen op de
premie effect hebben op het verzuimbeleid van werkgevers en uitein–
delijk op de verzuimontwikkeling. Het beeld zal dan dus naar verwachting
verschillen tussen de onderscheiden bedrijfsverenigingen laten zien.

Het toezicht op de realisatie van voldoende effectieve invulling van het
premiedifferentiatiesysteem, waarnaar de leden van de fractie van de
SGP vroegen, zal op basis van elk jaar door bedrijfsverenigingen te
leveren gegevens omtrent de ontwikkelingen in het ziekteverzuim en de
kosten daarvan via de SVr verlopen. Tenslotte merk ik naar aanleiding
van de vraagtekens die de leden van de fractie van de VVD stellen bij de
delegatie van nadere regelgeving aan de SVr op, dat het hier gaat om
nadere regelgeving van zeer beperkte omvang, die betrekking heeft op
de meer technische bepaling van de ziekteverzuimcijfers. Naar mijn
mening behoeft tegen een dergelijke beperkte delegatie geen bezwaar te
bestaan, te meer niet omdat de belangrijkste en meest wezenlijke correc–
tiefactor bij de bepaling van het ziekteverzuim, namelijk verzuim in
verband met zwangerschap en bevalling, in de wet zelf is opgenomen. In
antwoord op de vraag van de leden van de fractie van D66 of er nog
concrete andere correctiefactoren in beeld zijn, merk ik op, dat mogelijk
overlijdensuitkeringen bij de bepaling van de ziekteverzuimcijfers buiten
beschouwing moeten blijven.

Bij de leden van de GPV-fractie rees de vraag of het reeds voorge–
stelde differentiatiesysteem naast belonend ook voldoende straffend zal
werken. De GPV-fractie lichtte dit toe aan de hand van een voorbeeld.
Een deel van de bedrijven (bijvoorbeeld de helft) met eenzelfde ziekte–
risicocijfer neemt verzuimbestrijdingsmaatregelen die in deze bedrijven
leiden tot een daling van het verzuim met 10%. De gemiddelde premie
kan daardoor dalen met 5%. Door differentiatie kunnen de actieve
bedrijven beloond worden met nog een extra daling van bijvoorbeeld 5%.
De passief gebleven bedrijven merken geen verandering in premie,
omdat hun premie 5% boven het gemiddelde wordt vastgesteld. Betekent
dit niet, zo vroegen deze leden zich af, dat de differentiatie naar boven
dus zeer fors moet zijn om passiviteit af te straffen en doet deze
beperking van de mogelijkheid tot differentiatie zich niet extra voelen
indien relatief veel bedrijven verzuimbeperkende maatregelen treffen?

De gemiddelde ZW-premie daalt inderdaad als veel bedrijven aan
ziekteverzuimbestrijding doen. Indien een bedrijf echter passief blijft in
verzuimbestrijding, zal zijn positie ten opzichte van het inmiddels
gedaalde gemiddelde ziekteverzuim nog slechter worden. De wijze
waarop premiedifferentiatie in dit wetsvoorstel is vormgegeven biedt
volgens het kabinet voldoende waarborgen om bedrijven te belonen dan
wel te straffen bij goed resp. slecht verzuimbeleid.

De leden van de fractie van de PvdA hadden enige twijfel omtrent de
pooling van kleine werkgevers terwijl de leden van de fractie van het SGP
vroegen naar de concrete gang van zaken bij de pooling.
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Om met de laatste vaag te beginnen, de pooling gaat als volgt in zijn
werk. Van alle kleine werkgevers bij een bedrijfsvereniging wordt het
individuele ziekteverzuim bepaald. Die individuele cijfers worden
opgeteld en dan gedeeld door het aantal kleine werkgevers, zodat een
gemiddelde resteert. Dit gemiddelde is dan het ziekteverzuimcijfer
waarop elk van die kleine werkgevers wordt afgerekend. Of het tot
pooling komt, bepaalt het bestuur van de bedrijfsvereniging. Doch als het
bestuur besloten heeft tot pooling over te gaan, doen alle kleine
werkgevers mee. Het ligt minder voor de hand dat kleine werkgevers elk
voor zich zouden kunnen beslissen om al dan niet mee te doen. Dit zou
immers «free-riders»-gedrag in de handwerken, waardoor uiteindelijk, als
herhaaldelijk kleine werkgevers met een lager individueel ziekteverzuim–
cijfer dan het gemiddelde uittreden, alleen de kleine werkgevers met de
hoogste verzuimcijfers overblijven en de pooling nauwelijks nog van nut
zou zijn. Bovendien kan de pooling gezien worden als een soort collec–
tieve verzekering voor kleine werkgevers tegen onverwachte hoge extra
kosten in verband met een plotseling optredend hoog ziekteverzuim. Dit
kan immers elk van die kleine werkgevers overkomen. Enige solidariteit
lijkt het kabinet dan op zijn plaats. Dat door de pooling kleine werkgevers
niet individueel worden aangesproken is slechts ten dele waar. Kleine
werkgevers krijgen wel degelijk een individuele premie opgelegd, doch
alleen bij de bepaling van het relevante ziekteverzuim vindt een
middeling plaats.

Op de vraag van de leden van de fractie van D66 of een met een
bonusuitkering in dienst genomen gedeeltelijk arbeidsongeschikte
volledig wordt meegeteld bij de bepaling van het individuele ziekte–
verzuim kan geantwoord worden dat betrokkene wordt meegeteld voor
het deel dat hij zijn arbeid verzuimt. Gelet op het totale pakket aan
stimulansen om gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te nemen
(verhoging ziekengeld, bonusuitkering, loonkostensubsidie en subsidie
voor training en begeleiding) behoeft er per saldo geeri sprake te zijn van
een extra drempel om gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te
nemen, nog afgezien van de naar de mening van het kabinet voorshands
ontkennend te beantwoorden vraag of gedeeltelijk arbeidsongeschikten
eerder of vaker zullen verzuimen.

De leden van de fracties van PvdA, VVD, GPV en D66 maken zich
blijkens hun bijdrage enige zorgen omtrent de termijn waarop naar
verwachting de ziekteverzuimregistratiesystemen bij de bedrijfsvereni–
gingen zodanig ontwikkeld zijn, dat die een goede basis kunnen zijn voor
het premiedifferentiatiesysteem.

Realisering van de verzuimregistraties voor de bedrijfsverenigingen is
een verre van eenvoudige klus is. De termijn van 5 jaar oogt lang, maar
lijkt het kabinet gelet op de vereiste inspanningen en investeringen
redelijk. In ieder geval moet duidelijk zijn, dat de inspanningen tot het
maximum moeten worden opgevoerd teneinde tot zo spoedige mogelijke
realisatie te komen. Daarbij moet de genoemde termijn eerder als een
maximum, dan als en minimumtermijn worden opgevat. Een garantie dat
binnen die termijn de zaak volledig voor elkaar is kan echter niet gegeven
worden. Via de SVr zal het kabinet consequent de aandacht hiervoor
vragen.

De leden van de PvdA-fractie maakten een algemene opmerking over
het begrip ziekte. Zij waren onder meer benieuwd naar het onderzoek van
de Stichting van de Arbeid naar de invulling van de begrippen ziekte en
gebrek in de praktijk.

De inspanningen van de Stichting van de Arbeid op dit terrein zijn
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voortgevloeid uit de afspraak zoals neergelegd in de Gemeenschappelijke
verklaring volumebeleid arbeidsongeschiktheid (Najaarsoverleg, oktober
1990). De Stichting heeft zich na het najaarsoverleg laten informeren
door een aantal deskundigen. De informatie uit deze gesprekken heeft zij
vervolgens verwerkt in een notitie die zij op 18 juli 1991 heeft aange–
boden aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkge–
legenheid. Er is derhalve geen sprake geweest van een integraal
onderzoek zoals aangeduid door de PvdA-fractie.

De relatie die door de leden van de PvdA-fractie wordt gelegd tussen
onder meer kwaliteit van de arbeid en ziekteverzuim raakt aan de
oorzaken van de problematiek. In de memorie van toelichting is reeds
aangegeven dat arbeidsomstandigheden een rol spelen bij het ontstaan
van ziekteverzuim. Door de introductie van een financiële prikkel in de
richting van de werkgever in de vorm van premiedifferentiatie verwacht
het kabinet een verhoogde aandacht voor dit soort factoren. Werkgevers
worden hierdoor geïnspireerd maatregelen te treffen waarmee ziekte–
verzuim (en daarmee het beroep op de ziekte en arbeidsongeschikt–
heidsregelingen) kan worden voorkomen c.q. beperken.

De leden van de PvdA-fractie hadden begrepen dat in diverse sociale
wetten sancties zijn geregeld voor het niet nakomen van de informatie–
verplichting, met uitzondering van de Ziektewet.

Ik merk op dat ingevolge artikel 49 van de Ziektewet de verzekerde
verplicht is aan de bedrijfsvereniging op haar verzoek of uit eigen
beweging onverwijld alle feiten en omstandigheden mee te delen die van
invloed kunnen zijn op het recht of op de hoogte van de uitkering.

In het nieuwe artikel 44 (dat de bevoegdheid regelt van de bedrijfsver–
eniging om in bepaalde situaties de uitkering geheel of gedeeltelijk te
weigeren) wordt nu ook het niet nakomen van de verplichting bedoeld in
artikel 49 opgenomen. Hiermee wordt dus aan het niet nakomen van de
informatieverplichting een mogelijkheid tot sanctie-oplegging verbonden.

Naar aanleiding van de vraag van leden van de CDA-fractie naar een
overzicht van de door de Minister verleende ontheffingen van de wette–
lijke maximering van het inhoudingspercentage tot 1% in de ZW merk ik
op dat er geen systematisch overzicht bestaat.

De leden van de PvdA-fractie konden ermee instemmen dat ook de
collectiviteit van werknemers wordt aangesproken op haar verantwoorde–
lijkheid met betrekking tot het terugdringen van het ziekteverzuim. Zij
vonden het overlaten aan de sociale partners van de doorwerking van de
premiedifferentiatie in het werknemersdeel een juiste beslissing. Van de
zijde van de leden van de VVD–, de SGP– en het RPF-fractie zijn wel
vragen gerezen over de rol van de bedrijfsverenigingen met betrekking
tot de doorwerking. Leden van de fractie van D66 vreesden zelfs dat de
bevoegdheid van de bedrijfsverenigingen een «dode letter» in de wet
wordt.

Het kabinet wijst er op dat hij mede gelet op het verdeelde SER-advies
over de doorwerking van de premiedifferentiatie, er voor heeft gekozen
bedrijfsverenigingen geen verplichting op te leggen, maar een
bevoegdheid toe te kennen om die doorwerking, zowel in positieve als in
negatieve zin, te realiseren.

Uitgangspunt is immers dat ook het collectief van werknemers verant–
woordelijkheid draagt en mede aansprakelijk mag worden geacht voor de
ontwikkeling van het verzuim. Door het neerleggen van een bevoegdheid
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kunnen werkgevers en werknemers in die bedrijfstakken zelf kiezen of zij
doorwerking willen.

Op de vraag van de leden van de GPV-fractie of de bedrijfsvereni–
gingen de premiekorting voor maximaal de helft door kunnen boeken in
het werknemersaandeel van de premie kan bevestigend worden geant–
woord.

2.2.2. Premiedifferentiatie ZW in deg + g-sector

De leden van de fracties van de PvdA en de SGP spraken hun zorg uit
over de consequenties van premiedifferentiatie voor het voorzieningen–
niveau. De leden van de PvdA vroegen zich af hoe een aantasting van het
voorzieningenniveau kan worden voorkomen zolang het ziekteverzuim–
beleid nog geen duidelijke effecten heeft.

Evenals bij het bms heeft de regering bij premiedifferentiatie ZW in de
g + g-sector kostenneutraliteit per CAO-sector als uitgangspunt gekozen.
Deze kostenneutraliteit wordt gerealiseerd door in beginsel de gemid–
delde ZW-premie in de ruimte voor arbeidsvoorwaarden te verdiscon–
teren. Mochten de resultaten van het ziekteverzuimbeleid onverhoopt
tegenvallen, dan vindt dit zijn weerslag in het niveau van deze gemid–
delde premie. Op deze wijze is het voorzieningenniveau per CAO-sector
gewaarborgd.

De kostenneutraliteit op sectorniveau laat onverlet de wenselijkheid
van een financiële prikkel op het niveau van de individuele instelling.

Ook hier is sprake van een volledige parallelle met de toepassing van
het bms in de g + g-sector. Indien een individuele instelling een relatief
hoog ziekteverzuim heeft ten opzichte van het gemiddelde in de
CAO-sector, heeft dit negatieve consequenties voor het budget van een
dergelijke instelling. Deze instellingen worden geconfronteerd met een
opslag op de gemiddelde ZW-premie, welke niet wordt verdisconteerd in
de ruimte voor arbeidsvoorwaarden. Omgekeerd zullen de instellingen
met een relatief laag ziekteverzuim worden beloond met een korting op
de gemiddelde ZW-premie van de sector. Het voorzieningenniveau cq. de
ruimte voor arbeidsvoorwaarden van die instellingen waarbij de resul–
taten van het ziekteverzuim relatief achterblijven kan derhalve onder druk
komen te staan. Hier tegenover staat echter dat instellingen met een
relatief gunstige verzuimontwikkeling binnen de zelfde sector profiteren
in de vorm van extra budgettaire ruimte.

Dit betekent derhalve dat een strikte waarborg dat in geen enkel geval
bij geen enkele instelling sprake zal zijn van enig risico voor het voorzie–
ningenniveau niet is gegeven. Er is echter geen reden (zoals in 2.1.4. al is
aangegeven met betrekking tot de invoering van het bonus-malus–
systeem) te spreken van grote, laat staan onverantwoorde, risico's.

De leden van de fractie van de SGP vroegen gegevens over de ontwik–
keling van het ziekteverzuim in verschillende deelsectoren van de
g + g-sector.
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Tabel 8 ZW verzuimpercentage 1990

A. Schatting van verzuim in 1990
BVG naar sectoren

Totaal verzuim
I. Intramurale gezondheidszorg 9,3
II. Overige gezondheidszorg 6,6
III. Maatschappelijke dienstverlenmg 9,5
IV. Overigen 6,6

Totaal 8,9

B. Overige bedrijfsverenigingen

Totaal verzuim

BV Vervoer
- autobusdiensten 8,2
- overig pers. vervoer 7,3

BV-Overheid
- overigen 4,4

BV-Banken
- vrije beroepen 4,0
- overige beroepen 5,1

BV-Nieuwe Algemene
- Cult. instellingen 5,5

Bron: BVG/GAK

2.3 Loonkostensubsidie

2.3.1 Algemeen

Het kabinet stelt een loonkostensubsidieregeling voor, te hanteren
door de GMD, het Abp en het SPf. De leden van de PvdA-fractie vroegen
zich naar aanleiding hiervan af hoe dit past in het kader van het aange–
kondigde wetsvoorstel Herziening van de uitvoeringsorganisatie van de
sociale verzekering, waarin de GMD wordt opgeheven. Het uitgangspunt
van het kabinet bij de loonkostensubsidieregeling is geweest dat het
reïntegratie-instrumentarium van onder meer de GMD, als de huidige
arbeidsbemiddelende instantie voor gehandicapte werknemers,
versterking behoeft. Dit is ook de reden waarom dit instrument niet is
toegekend aan de arbeidsvoorzieningsorganisaties. Op het moment dat
de arbeidsbemiddelende taak elders zou komen te liggen, zal opnieuw
een afweging moeten worden gemaakt. Bij afweging spelen in de visie
van het kabinet twee elementen een belangrijke rol: de bijzondere
arbeidsmarktpositie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten en het instrumen–
tarium dat de arbeidsbemiddelende instantie reeds tot haar beschikking
heeft. Over de toekomstige arbeidsbemiddeling van gedeeltelijk arbeids–
geschikten heeft het kabinet advies gevraagd aan het Centraal Bureau
voor de Arbeidsvoorziening.

De leden van de PvdA-fractie informeerden eveneens naar de voortgang
van de afspraken tussen RBA en GMD rond de toepassing van maatre–
gelen en de kwaliteit van de samenwerking tussen deze instanties. In het
voorjaar van 1990 zijn afspraken gemaakt tussen de toenmalige Centrale
Commissie van Bijstand en Advies (CCBA, het huidige CBA) en de GMD.
Deze afspraken hebben onder meer geleid tot een tijdelijke tussenvoor–
ziening in de Kaderregeling Arbeidsinpassing (KRA), als voorloper op de
nieuwe loonkostensubsidieregeling. CBA en GMD hebben derhalve al
direct na het verschijnen van het kabinetsstandpunt met betrekking tot
de adviezen van de Tripartiete Werkgroep Volumebeleid Arbeidsonge–
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schiktheidsregelingen (TWVA) het initiatief tot nauwere samenwerking
genomen. De toen gemaakte afspraken hadden eveneens taetrekking op
de samenwerking op regionaal niveau (RBA's en arbeidsbureaus met
regionale kantoren van de GMD).

RBA's en GMD onderhouden op dit moment samenwerkingsrelaties
met betrekking tot: de onderlinge taakverdeling inzake inschrijving,
bemiddeling en onderlinge verwijzing, de ontslagbescherming, het
centrale scholmgsbudget van de GMD, het GMD-quotum in de reguliere
capaciteit van de Centra Vakopleiding, toeleiding naar scholingsinstituten
voor gehandicapten en de toepassing van de KRA. Ten behoeve van de
praktische uitvoering vindt regelmatig overleg plaats tussen de arbeids–
voorzieningsorganisatie in de regio (in toenemende mate het RBA in
plaats van het arbeidsbureau) en de staf en directie van de GMD-vesti–
gingen (1 tot 4 maal per jaar). Naast bovengenoemde samenwerking
ontstaan in toenemende mate verschillende samenwerkingsvormen die in
één of meerdere regio's voorkomen. In veel regio's benut de GMD de
kennis en informatie over de regionale arbeidsmarkt en scholingsmoge–
lijkheden, waarover arbeidsbureaus beschikken. Eveneens wordt veel
gebruik gemaakt van de beroepskeuze adviseringsfaciliteit van het
arbeidsbureau. Daarnaast werken arbeidsbureau en GMD samen in een
reeks locale scholings– en bemiddelingsprojecten.

Het kabinet onderschrijft de door de leden van de PvdA-fractie gecon–
stateerde wenselijkheid van een goede voorlichting voor het welslagen
van het beleid (niet alleen ten aanzien van loonkostensubsidies, maar ook
in meer algemene zin). Dit is met name ook van belang voor werkgevers,
zoals de leden van de D66-fractie terecht opmerkten. Bij deze
voorlichting zullen de samenhang en de samenloop(on)mogelijkheden
met andere reïntegratie-instrumenten een belangrijke plaats moeten
krijgen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bezig
met het ontwikkelen van een voorlichtingsplan over de in te voeren
nieuwe wetgeving.

De leden van de VVD-fractie informeerden naar de redenen om het
zogenaamde «opstapje» (artikel 33a AAW en artikel 44a WAO) te laten
vervallen in plaats van te verruimen. Ik heb in de memorie van toelichting
bij het wetsvoorstel reeds aangegeven de loonkostensubsidieregeling
effectiever te achten dan het «opstapje». Dit effectiviteitsargument blijft
van kracht ook indien wordt uitgegaan van een verruimd «opstapje».

Het lid van de RPF-fractie wees op de mogelijke verdringingseffecten
die de introductie van een loonkostensubsidie tot gevolg zou kunnen
hebben. Inderdaad is niet uit te sluiten dat zich een bepaalde mate van
verdringing zou kunnen voordoen. Ook voor andere door het kabinet
voorgestelde maatregelen wordt rekening gehouden met een toename
van het beroep op de werkloosheidsregelingen. Bij de berekening van de
(volume– en financiële) effecten van het pakket is hier rekening mee
gehouden.

Tevens stelde het lid van de RPF-fractie nog een tweetal inhoudelijke
vragen. Deze hadden betrekking op de keuze voor een percentage van
20 en een voorlopige duur van 4 jaar van de maatregel.

Beide punten zijn overgenomen uit de voorstellen van de Tripartite
Werkgroep Volumebeleid. Bij de hoogte was de overweging dat zoveel
mogelijk diende te worden aangesloten bij andere arbeidsmarktsubsidie–
instrumenten (bijvoorbeeld de gewijzigde Wet Vermeend-Moor).

De tijdelijke duur is gekozen om na een bepaalde periode te kunnen
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nagaan of de maatregel voldoende effectief is. Na een periode van 4 jaar
kan naar verwachting de werking van de subsidie adequaat worden
beoordeeld.

2.3.2 Samenloop

De leden van de VVD-fractie en de GPV-fractie vroegen naar de
samenloop(on)mogelijkheden van de loonkostensubsidieregeling (artikel
57c AAW) en de bonus op grond van het bms en de subsidieregelingen
op basis van de KRA. Het kabinet heeft bij de samenloop(on)mogelijk-
heden met name gelet op de vraag of er met de hantering van de
verschillende (gecumuleerde) instrumenten geen oneerlijke concurrentie–
verhouding binnen de verschillende doelgroepen op de arbeidsmarkt
ontstaat. Cumulatie van loonkostensubsidie op basis van artikel 57c
AAW met KRA-subsidie en bonus zou onevenwichtige verhoudingen
creëren. Cumulatie van de zes maanden brutoloon met de vrijstelling van
de werkgeverspremies zou betekenen dat een reguliere arbeidsplaats
voor een gedeeltelijk arbeidsgeschikte langdurig werkloze zes maanden
100% uit subsidies wordt gefinancierd en daarna nog maximaal 3,5 jaar
met circa 20 % van het premieloon.

Cumulatie met de KRA-werkervaringsregeling zou betekenen dat naast
de zes maanden bonus en de vrijstelling ook een subsidie van maximaal
f 22 000 (als het gaat om een werkervaringsplaats in de collectieve
sector) of f 15 000 (marktsector) beschikbaar zou zijn.

Het kabinet is van oordeel dat terughoudendheid in met name de
hoogte van loonkostensubsidies geboden is, waarbij een zeker evenwicht
met soortgelijke loonkostensubsidies voor andere groepen met een zeer
zwakke positie op de arbeidsmarkt moet worden behouden. Voorkomen
moet worden dat subsidieregelingen «haasje over» gaan spelen, waarbij
telkens voor een specifieke groep een nog gunstiger financiële regeling
wordt getroffen om de plaatsingskansen te vergroten.

Met betrekking tot samenloop tussen bms en andere loonkostensub–
sidies vroegen de leden van de fractie van de PvdA zich af hoe wordt
voorkomen dat er dubbele subsidies worden verstrekt, omdat er diverse
uitvoeringsorganen bij zijn betrokken. Het lid van de fractie van de RPF
vroeg in hoeverre het bms aansluit bij reeds bestaand beleid (KRA, Wet
Vermeend-Moor, SBA). Het betreft in de praktijk de mogelijke
samenloop tussen bonus en de KRA. Indien een werkgever een bonus
aanvraagt, zal de betrokken bedrijfsvereniging in de eigen administratie
dienen te verifiëren of de werkgever vrijstelling geniet van het betalen
van werkgeverspremies.

2.3.3 Uitvoering en financiering

Het kabinet heeft kennis genomen van de nadere aandacht die de
leden van de VVD-fractie vroegen aan de regering, voor hetgeen door de
SVr en de FBV naar voren is gebracht inzake de rol van de GMD bij
beroepsprocedures. Deze leden stemden overigens in met de gekozen
lijn, te weten dat de GMD (en niet de bedrijfsvereniging) beslissingsbe–
voegdheid heeft, en dat tegen deze beslissing door de belanghebbende
beroep kan worden aangetekend.

2.4 Verhoging ziekengeld

De leden van de fractie van de PvdA ondersteunden het voorstel ter
zake van verhoging van ziekengeld van harte, zij het dat zij vraagtekens
zetten bij het tijdelijk karakter van de regeling. Het kabinet heeft voor die
tijdelijkheid gekozen omdat hij niet zeker is - zoals de leden van de
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fractie van de VVD terecht constateerden - van de juistheid van de aan
de voorgestelde nieuwe regeling ten grondslag liggende gedachte, dat
het verzuimrisico van partieel arbeidsongeschikten die hervatten in hen
passend werk, duidelijk hoger is dan dat van andere werknemers. Vast
staat wel, dat deze gedachte bij een aantal werkgevers leeft. Als onmid–
dellijk na invoering van het nieuwe artikel 29a, Ziektewet de toepassing
daarvan afdoende wordt geregistreerd, moet het mogelijk zijn - dit als
reactie op vragen van de leden van de fracties van VVD, D66 en de RPF
- in het laatste (derde) jaar dat de regeling loopt, vast te stellen, of er
sprake is van een in ongunstige zin afwijkend verzuimrisico of niet. Is dat
wel het geval, dan ligt het voor de hand de regeling structureel te maken.
Daarvoor zou dan naar mijn oordeel niet het zware middel van wetswij–
ziging nodig moeten zijn. Als blijkt, dat van een dergelijk ongunstig risico
geen sprake is, dan moet alles in het werk worden gesteld om met
behulp van die uitkomst te bestrijden wat op dat moment niet meer zal
blijken te zijn geweet dan een vooroordeel. Aan de regeling als zodanig
zal dan geen behoefte meer bestaan. Het parlement zal uiteraard tijdig
op de hoogte worden gesteld van de uitkomsten van en van de
conclusies die het kabinet zich voorstelt aan die uitkomsten te verbinden.

Indien - dit in antwoord op een vraag van de leden van de D66-fractie
- de werknemer tijdens ziekte geen aanspraak heeft op meer dan het
wettelijk ziekengeld van 70% van zijn dagloon, zal ook geen verhoging
daarvan plaatsvinden in het kader van het nieuwe artikel 29a, Ziektewet.

2.5 Verbeterde toepassing artikel 30 ZW

Het kabinet is verheugd met de positieve en instemmende reacties van
de leden van de PvdA–, VVD–, GPV– en RPF-fracties. De nadere vragen
over de wijziging van artikel 30 ZW betrof vooral de verruiming van
passende arbeid (de leden van de PvdA– en de RPF-fractie) en de
sanctie-toepassing (de leden van de PvdA–, de VVD–, de SGP– en de
GPV-fractie).

De leden van de fracties van PvdA, VVD, SGP en GPV stelden vragen
over de versterking van het sanctiebeleid op grond van artikel 30
Ziektewet. Op welke wijze wil het kabinet bewerkstelligen, dat daadwer–
kelijk het beoogde verscherpte sanctiebeleid toegepast gaat worden, zo
wilden de leden van de fracties van de PvdA, SGP en GPV weten. De
leden van de VVD vroegen in hoeverre het kabinet heeft bewerkstelligd,
dat de procedurele belemmeringen (zoals geschetst in het antwoord op
de eerder genoemde vragen van het lid van de fractie van de VVD,
Linschoten) worden weggenomen en of daarbij wordt gedacht aan
verkorting van de termijn die gemoeid is met de advisering door de
GMD. Voorts wilde het lid van de RPF-fractie weten hoe vaak tot nu toe
van de sanctiemogelijkheid gebruik is gemaakt. Verder vroegen de leden
van de fractie van de PvdA hoe ruim het begrip deugdelijke grond wordt
geïnterpreteerd.

Op basis van het ook in de memorie van toelichting aangehaalde
onderzoek naar de werking van de WAGW in de periode medio 1986 tot
voorjaar 1989, blijkt dat in slechts 2 gevallen ten aanzien van een
werkgever een sanctie is toegepast. Slechts in 2 gevallen is het tot
sanctie-oplegging aan een werknemer gekomen.

Belangrijker is inderdaad de vraag of het in de praktijk ook daadwer–
kelijk tot een verscherpt sanctiebeleid komt. In de eerste plaats dient
daartoe natuurlijk het voorstel om de sanctie-oplegging imperatief op te
leggen. Dat betekent bijvoorbeeld dat calculerend gedrag van
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werkgevers, vooral die met een slecht sociaal beleid, in de trant van «de
bedrijfsvereniging zal toch wel geen sanctie op leggen» wordt tegen–
gegaan.

Nu gaat het er uiteraard niet om zoveel mogelijk sancties op te leggen.
Zoals in de memorie van toelichting ook is vermeld en ook uit het
WAGW-onderzoek blijkt, is de dreiging van de sanctie veelal voldoende
prikkel om mee te werken aan hervatting. Welnu, die dreiging wordt met
een imperatieve bepaling versterkt. Ook als er inderdaad geoordeeld
wordt, dat er sprake is van weigeren zonder deugdelijke grond, dan is er
geen ruimte meer voor een afweging en is in ieder geval een sanctie op
haar plaats.

Ik erken, dat met name in de beoordeling op het punt of er sprake is
van zonder deugdelijke grond meewerken, beoordelingsruimte voor de
bedrijfsverenigingen bestaat. Op dat punt is de mate waarin effectief
sprake is van een verscherpt beleid inderdaad, zoals de leden van de
fracties van SGP en GPV stelden, mede afhankelijk van de medewerking
van bedrijfsverenigingen. Overigens wijs ik er op, de de mogelijkheid om
het instrument van artikel 30 ZW ook in het tweede jaar van ziekte te
kunnen voortzetten, een belangrijke impuls zal kunnen zijn om vaker
artikel 30 ZW toe te passen. Uit de evaluatie van de werking van artikel
30 ZW in het kader van het WAGW-onderzoek is namelijk gebleken dat
de korte termijn van toepassing een van de factoren is bij de beoordeling
of al dan niet tot het gebruik daarvan of tot sanctie-oplegging wordt
overgegaan. Van belang daarbij is dat in veel gevallen pas ver in het
ziektewetjaar duidelijk wordt of inderdaad ten onrechte niet wordt
meegewerkt aan hervatting. Sanctie-oplegging zou dan pas ver na afloop
van het ziektewetjaar geëffectueerd kunnen worden. Nu het instrument
van artikel 30 ZW ook in het tweede jaar van ziekte kan worden
toegepast, is een versterkt beleid mogelijk.

Omtrent het criterium «deugdelijke grond» kan moeilijk op voorhand
worden aangegeven hoe concreet dat begrip ingevuld moet worden. Dat
zal afhangen van de specifieke omstandigheden per geval. Van een
werkgever zal, mede in het licht van zijn verplichtingen voortvloeiende uit
de WAGW en voortvloeiende uit het arrest van de Hoge Raad van 8
november 1985 (op grond waarvan een werkgever gehouden is een
verzekerde in staat te stellen passende arbeid te verrichten), verwacht
mogen worden al datgene te doen wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt
om een werknemer, eventueel via het treffen van de nodige voorzie–
ningen, passend werk te verschaffen.

Wat betreft de procedurele belemmeringen in de toepassingspraktijk
heeft het kabinet onder meer met een brief aan de SVr van 4 december
1990, extra aandacht gevraagd voor de intensievere toepassing van
artikel 30 ZW. In de rapportage van juli 1991 van de SVr is vermeld dat
omtrent de toepassing van artikel 30 ZW de samenwerkingsafspraken
tussen GMD en bedrijfsverenigingen zijn aangepast in die zin, dat
voorzien is in afspraken omtrent een vroegere inschakeling van de GMD,
onder meer via consultaanvragen, indien mogelijke toepasssing van
artikel 30 ZW aan de orde is. Het spreekt voor zich dat dit aspect door de
SVr wordt meegenomen in het verdere toezicht op de implementatie van
de afspraken uit het najaarsoverleg 1990.

Wat moet in het kader van het nieuwe artikel 30 Ziektewet worden
verstaan onder passend werk, zo vroegen de leden van de PvdA-fractie.
Het kabinet heeft er voor gekozen om geen strikt afgebakende definitie
in de wet op te nemen. De vraag wat onder passend werk moet worden
volstaan zal in de uitvoeringspraktijk in elk concreet geval aan de hand
van de omstandigheden moeten worden beantwoord. Wanneer de
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verwachting is dat de zieke werknemer in de toekomst weer zijn eigen
werk zal kunnen hervatten, zal de invulling van het begrip duidelijker in
het teken staan van c.q. gericht zijn op deze hervatting in het eigen werk.
Wanneer de stellige verwachting is dat terugkeer in het eigen werk niet
mogelijk zal zijn, is een bredere oriëntatie nodig. Daarbij zal het in zijn
algemeenheid wel moeten gaan om werk dat in redelijkheid aan de
werknemer kan worden opgedragen, gelet op arbeidsverleden, oplei–
dingen en gezondheidstoestand.

De leden van de PvdA-fractie wilden graag weten wat precies de
rechten van een werknemer zijn bij plaatsing bij een andere werkgever.

Deze leden constateerden terecht dat de werknemer die in zijn ziekte–
periode passende arbeid aanvaardt bij een andere werkgever geconfron–
teerd kan worden met twee dienstbetrekkingen hetgeen tot conflicten
kan leiden. Zij zagen gaarne een nadere toelichting op deze kwestie
tegemoet.

Het is niet mogelijk om een algemeen antwoord te geven op de vraag
welke rechten en plichten de werknemer heeft bij plaatsing bij een
andere werkgever. Dit is onder andere afhankelijk van de vraag in welke
vorm de plaatsing wordt gegoten, of er een nieuwe arbeidsovereenkomst
wordt gesloten en of er sprake is van detachering of van collegiale
uitlening? Daarbij is ook van belang of de werknemer weer terug kan
keren bij zijn oude werkgever of niet. Van geval tot geval zal bekeken
moeten worden hoe de rechten en plichten van de werknemer geregeld
zijn en welke regelingen op hem van toepassing zijn. Voorkomen dient te
worden dat de werknemer, die met behoud van de eigen «arbeidsover–
eenkomst» passende arbeid gaat verrichten bij een andere werkgever, in
de problemen raakt. Derhalve wordt in de memorie van toelichting
benadrukt dat het van groot belang is dat er in die gevallen onder
begeleiding van de bedrijfsvereniging en de GMD zorgvuldige afspraken
tot stand komen tussen de eigen werkgever, de andere werkgever en de
werknemer. Deze afspraken zullen per geval kunnen vrschillen.

Het lid van de RPF-fractie ging in op de maatregelen die momenteel
worden voorbereid in het kader van de verruiming van het begrip
passende arbeid. In dit verband wees dit lid op de naar schatting
190000 WAO-ers die nog werkzaamheden zouden kunnen verrichten.
Zoals het kabinet afgelopen zomer naar voren heeft gebracht zijn er
voornemens om het arbeidsongeschiktheidscriterium aan te passen. Dit
zou in eerste instantie met name gaan gelden voor personen die
instromen in de AAW/WAO na introductie van deze maatregelen. Voor
personen die reeds een uitkering ontvangen is hiervoor een herbeoor–
deling noodzakelijk, die geruime tijd in beslag zal nemen. In 1994
verwacht het kabinet dat door introductie van deze maatregel een effect
van circa 20 000 uitkeringsjaren AAW/WAO kan worden gerealiseerd.
Van deze maatregel wordt derhalve een substantiële bijdrage verwacht in
relatie tot het totaal voorziene effect van 60 000 uitkeringsjaren in 1994.
In de berekeningen is er van uitgegaan dat in ca. 50% van de gevallen de
arbeid feitelijk en ook direct beschikbaar zal zijn.

2.6 Invoering instrument analoog aan artikel 30ZWin de WAO en AAW

Het verheugt mij dat dit voorstel algemeen instemming ontmoette. De
vragen van de leden van de fracties van PvdA en VVD betroffen vooral de
voorgestelde termijn van een jaar. Terecht werd door de leden van de
fractie van de PvdA geconstateerd, dat aldus wordt aangesloten bij de
wettelijke termijn van de ontslagbescherming. Het kabinet meent, dat
een duidelijke en uniforme termijn voorshands de voorkeur verdient.
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Mocht na evaluatie blijken, dat in de praktijk ook na ommekomst van die
termijn behoefte aan toepassing van deze bepaling bestaat, dan zou
moeten worden overgestapt op een regeling die geen uniforme termijn
inhoudt, doch die op zichzelf zeker niet onlogisch is, omdat daarin wordt
aangeknoopt bij het einde van de dienstbetrekking. In verband met het
hier aan de orde zijnde voorstel werd door de leden van de fractie van de
PvdA ook het zogeheten terugkeerrecht aan de orde gesteld, een
gedachte die ook in de overheidssector momenteel in de discussie wordt
betrokken. Het kabinet is van mening dat ten principale dient te worden
nagedacht over de voor– en nadelen van de introductie van een terug–
keerrecht. Dit recht moet echter niet direct worden verbonden met de
hier voorgestelde maatregel. Bij de nu in voorbereiding zijnde maatre–
gelen in het kader van de Ziektewet en het Burgelijk Wetboek zal nader
op het terugkeerrecht worden ingegaan.

2.7 Uitstel schatting bij scholing

De leden van de fracties van PvdA, VVD en RPF spraken hun
waardering uit voor de invoering van het nieuwe artikel 31, vierde lid,
AAW en artikel 42, vierde lid, WAO.

De leden van de VVD-fractie zouden gaarne willen vernemen bij welke
opleidingen of scholing uitstel van herschatting wordt beoogd. Het
betreft hier scholing die de arbeidsgeschiktheid dan wel de arbeids–
marktkansen van de betrokkene verbetert. Het gaat dus uitdrukkelijk om
arbeidsmarktrelevante scholing.

Het lid van de RPF-fractie wilde weten of een dergelijke behandeling
van de uitkeringsgerechtigde geen ongelijkheid creëert ten opzichte van
werklozen die in staat zijn tot en op zoek zijn naar passend werk. Naar
mijn mening is van een dergelijke ongelijkheid geen sprake. Het betreft
twee verschillende en niet te vergelijken situaties. Het kabinetsvoor–
nemen heeft betrekking op de (vergroting van de) arbeidsgeschiktheid,
met andere woorden de vergroting van de resterende verdiencapaciteit,
van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Het volgen van scholing door een
AAW/WAO'er kan consequenties hebben voor zijn resterende verdienca–
paciteit en derhalve de hoogte van de uitkering. Bij werklozen speelt
deze problematiek niet.

2.8 Herziening naar een dagloon of hogere grondslag (artikel 40
WAO/29aAAW)

De leden van de PvdA-fractie waren van mening dat door het voorstel
tot herziening van het dagloon of de grondslag de herintreding minder
onaantrekkelijk wordt. Zij staan dan ook positief tegenover het voorstel.
In dit kader stelden zij nog enkele vragen over de gevolgen van werkher–
vatting tegen een lager loon. Ik wijs er echter op dat artikel 40 alleen van
belang is voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte, die weer aan het
werk is gegaan in een baan waarin hij of zij een hoger dagloon verdient
dan het dagloon waarnaar de gedeeltelijke uitkering is berekend.

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de leden van de
PvdA-fractie merk ik nog het volgende op. De meeste aanvullende pensi–
oenstelsels (85%, incl. Abp) kennen het zogenaamde eindloonsysteem,
waarbij het pensioen is uitgedrukt in een percentage van het laatstver–
diende loon. Een lager loon bij werkhervatting beïnvloedt de pensioen–
hoogte derhalve niet. Wel zal de betrokkene indien de pensioenregeling
een werknemersbijdrage kent, welke een bepaald percentage van het
loon bedraagt, een lagere pensioenpremie behoeven te betalen. In
middelloonregelingen (11%) is het pensioen de som van de pensioenbe–
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dragen die jaarlijks, afhankelijk van het salaris, worden opgebouwd;
volgens deze regelingen leidt een lager loon wel tot een lager pensioen.
In de Nota aanvullende pensioenen heeft het kabinet aangekondigd met
de Stichting van de Arbeid in overleg te willen treden over de pensioen–
problematiek bij reïntegratie van arbeidsongeschikten.

Ten aanzien van de vraag of er opnieuw sprake is van een proeftijd, als
betrokkene bij de eigen werkgever het werk hervat, kan het volgende
worden opgemerkt.

Zolang betrokkene nog een arbeidsovereenkomst heeft met zijn eigen
werkgever kan bij werkhervatting bij de eigen werkgever geen sprake zijn
van een proeftijd. Tijdens ziekte zal het echter, gezien de ontslagbescher–
mende bepalingen, slechts sporadisch voorkomen dat de oude arbeids–
overeenkomst wordt beëindigd en de werknemer een nieuwe arbeids–
overeenkomst met zijn oude werkgever zal sluiten. Indien de arbeidsover–
eenkomst wordt beëindigd en er een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt
gesloten tussen dezelfde werknemer en dezelfde werkgever bestaat in
sommige situaties de mogelijkheid om een proeftijd overeen te komen.
Deze mogelijkheid staat echter ter discussie en wordt in het wetsvoorstel
Herziening ontslagrecht (Kamerstukken II, 1989-1990, 21 479) teniet
gedaan. In het desbetreffende wetsvoorstel wordt artikel 1638n BW
zodanig gewijzigd dat partijen bij de arbeidsovereenkomst slechts bij het
aangaan van een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd schriftelijk een
proeftijd kunnen overeenkomen. Hierbij geldt dan ook nog als
voorwaarde, dat het geen voortzetting van dienstbetrekking voor
bepaalde of onbepaalde tijd betreft. Daarbij is van belang dat wijziging
van de funktie en daarmee samenhangend het opstellen van een nieuwe
arbeidsovereenkomst niet kan leiden tot het opnieuw afspreken van een
proeftijd.

De leden van de PvdA-fractie stelden vervolgens de vraag of werkher–
vatting voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten niet nog aantrekkelijker
gemaakt kan worden door soepeler om te gaan met het anticumuleren
van loonsverhogingen bij promotie of het aanvaarden van een beter
betaalde baan. Zij dachten hierbij aan een herberekening van de uitkering
eens per drie jaar of een vrijlatingsregeling conform de ABW. In dit
verband zagen zij ook graag een reactie op het voorstel in het
SER-advies om oudere of langdurig gehandicapten bij werkhervatting
een bepaald deel van de uitkering mee te laten nemen.

Het is inderdaad juist dat verhogingen van het inkomen bijvoorbeeld
ten gevolge van promotie of het aanvaarden van een beter betaalde
baan, kunnen leiden tot verlagmg van de uitkering, zodat per saldo geen
inkomensverbetering optreedt. Dit past echter geheel in het systeem van
de wet, die uitgaat van het vergoeden van inkomensschade. Indien die
schade afneemt, is het vanzelfsprekend dat de uitkering wordt verlaagd.
Overigens kent de WAO wel degelijk een vrijlatingsregeling, die inhoudt
dat het arbeidsinkomen niet in mindering wordt gebracht, voorzover dat
inkomen niet meer bedraagt dan 15% van het vroeger verdiende loon.
Deze regeling is gunstiger dan de regeling die in de ABW geldt.

Het kabinet beraadt zich nog op een stimuleringsregeling voor de
groep boven 50-jarigen, zoals door de SER geadviseerd. Op dit punt zal
het kabinet met een standpunt komen bij het wetsvoorstel waarin de
juli/augustusvoorstellen met betrekking tot de WAO worden opgenomen.

Tenslotte stellen deze leden nog de vraag over de gelijkschakeling en
vereenvoudiging van premieloon en dagloon in het licht van een admini–
stratieve verlichting voor werkgevers en uitvoeringsorganen.
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Deze equivalentie tussen premieloon en dagloon is een van de
uitgangspunten bij de vraag welke loonelementen moeten worden
meegenomen. Het is echter onvermijdelijk dat op bepaalde onderdelen
een inbreuk op dit beginsel wordt gemaakt.

De leden van de VVD-fractie verzochten om een nadere kwantificering
inzake de voorziene verzwaring van de uitvoering ten gevolge van de
voorgestelde herziening van het dagloon respectievelijk grondslag.

In zijn advies geeft de SVr wel aan dat er sprake zal zijn van een
verzwaring maar kwantificeert dit niet. Een nadere kwantificering is op
dit moment dan ook niet te geven, temeer niet daar de bedoelde situatie
zich momenteel niet voordoet. Momenteel kan alleen een herziening
plaatsvinden bij een toegenomen arbeidsongeschiktheid tot 80-100%.
Overigens zij er nog op gewezen dat de SVr in zijn advies de verzwaring
van de uitvoeringspraktijk wel aangeeft, maar ook aangeeft dat het
belang van de uitkeringsgerechtigden in deze zwaarder dient te wegen.

Tenslotte vroegen de leden van de VVD-fractie nader in te gaan op
hetgeen de SVr in zijn advies stelt ten aanzien van de betekenis van de
voorgestelde wijziging ten opzichte van artikel 29a AAW. Met name dat
het effect van de wijziging vooralsnog van ondergeschikt belang zal zijn.

De SVr merkt in zijn advies op dat de voorgestelde wijziging van artikel
29a AAW alleen relevant is voor diegenen die vóór de toegenomen
arbeidsongeschiktheid een AAW-uitkering, berekend naar de individuele
grondslag, ontvingen en dan alleen nog indien zij de restcapaciteit op
een zodanige manier hebben benut, dat dit leidt tot een hogere
grondslag. Een en ander vloeit voort uit de systematiek van de AAW die
niet uitgaat van een dagloon maar van een grondslag. Indien meer
personen een uitkering zullen gaan ontvangen op basis van hun eigen
verdiensten (hetgeen het geval is na realisering van de voornemens, met
betrekking tot de gelijke behandeling - AAW) zal de betekenis van de
voorgestelde wijziging voor de AAW uiteraard toenemen. Vandaar dat de
SVr in zijn advies spreekt van vooralsnog.

2.9 Ruimere toepassing artikel 33 AAWen 44 WAO

De leden van de PvdA-fractie konden de ruimere toepassing van de
artikelen 33 AAW en 44 WAO van harte ondersteunen.

Het is inderdaad zo dat door een verruiming van artikel 33 AAW en 44
WAO en een beperking van de procedures een efficiëntere uitvoering (en
daarmee een mogelijke kostenbesparing) kan worden bereikt. Overigens
is het onjuist dat dit met name samenhangt met een vermindering van de
activiteiten van de GMD, zoals de leden van de PvdA-fractie veronder–
stellen. Er is immers sprake van naar verwachting niet duurzame arbeid.
De GMD en de Bedrijfsvereniging zullen derhalve, in de periode dat
artikel 33 AAW (of 44 WAO) van toepassing is, regelmatig dienen te
beoordelen of voortzetting van de werkzaamheden gewenst is, dan wel
structureel tot de mogelijkheden behoort. Indien een structureel inzicht
bestaat zal alsnog een feitelijke afschatting plaatsvinden.

Genoemde leden wilden nog weten of het mogelijk is in de WAO ook
iets te regelen (analoog aan de regeling in de WW) voor die personen die
op zich passend werk hebben aanvaard maar binnen betrekkelijk korte
tijd hun baan weer verliezen. Voorhands zie ik geen aanleiding voor een
dergelijke regeling. In de geschetste situatie zal het over het algemeen
toch gaan om gedeeltelijk arbeidsongeschikten die hun resterende
verdiencapaciteit in passend werk te gelden maken en waarvoor het niet
aan twijfel onderhevig is of zij hun werk wel kunnen volhouden. Verliezen
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deze personen hun baan dan vallen zij terug op de normale WW-rechten,
terwijl zij daarnaast hun gedeeltelijke WAO-uitkering, die zij ook al
hadden tijdens het werken, behouden. Is er sprake van toegenomen
arbeidsongeschiktheid dan vallen zij onder de normale herschattingsarti–
kelen van de WAO (artikel 36 t/m 40 WAO).

Dit is een geheel andere situatie dan de arbeidsongeschikte die gaat
werken met toepassing van artikel 33 AAW/44 WAO. Het werk dat
betrokkene gaat doen is weliswaar in principe passend, maar er bestaat
twijfel of betrokkene het werk kan volhouden. In dat geval is het
uiteraard redelijk en in het belang van betrokkene dat hij niet gelijk wordt
afgeschat, maar dat eerst wordt afgewacht of hij het werk wel vol kan
houden.

De leden van de VVD-fractie vroegen naar een nadere onderbouwing
van de door het kabinet gekozen periode van 3 jaar. In de Gemeenschap–
pelijke Verklaring Volumebeleid Arbeidsongeschiktheid (het Najaars–
overleg 1990) werd, zoals de leden van de VVD-fractie terecht
opmerkten, nog uitgegaan van een periode van twee jaar. Het kabinet
heeft bij nadere beschouwing geoordeeld dat een termijn van 3 jaar
meer opportuun zou zijn, aangezien er in het verleden gebleken is dat er
in bepaalde gevallen behoefte bestaat aan een langere maximum toepas–
singstermijn dan twee jaar. Deze ruime maximale toepassingstermijn
biedt goede mogelijkheden voor de bedrijfsverenigingen om in indivi–
duele gevallen flexibel te opereren, terwijl anderzijds het karakter van de
regeling (tijdelijk uitstel van schatting) niet wordt uitgehold.

2. W Verplichte zesde-maandsmelding aan GMD

De leden van de PvdA-fractie merkten op dat reeds 10 jaar geleden
werd besloten tot een zesde-maandsmelding. Waarom, zo vragen die
leden, zijn de afspraken hieromtrent niet of nauwelijks nagekomen.
Voorts stelden deze leden de vraag welke barrières er liggen, of die
barrières nu geslecht zijn alsmede of er geen garanties zijn dat de
verplichte zesde-maandsmelding zal worden nagekomen. Ook vroegen
deze leden zich af wat de oorzaak is van het groeiend aantal kennisge–
vingen.

De leden van de SGP-fractie wilden weten waarom de zesde-maands–
melding in de praktijk moeizaam blijkt te werken. Ook de leden van de
GPV-fractie vroegen waarom de in het verleden gemaakte samenwer–
kingsafspraken tussen bedrijfsverenigingen en GMD kennelijk niet
gewerkt hebben.

Zoals vermeld in paragraaf 2.10 van de memorie van toelichting komt
het bij de zesde-maandsmelding aan op een beoordeüng door de
bedrijfsvereniging omtrent de vraag of voor einde wachttijd nog volledige
hervatting zal plaatsvinden. De beoordeling is niet altijd juist. Dat kan
ertoe leiden dat arbeidsongeschikten niet bij de GMD worden gemeld die
wel gemeld hadden moeten worden. Met andere woorden, er vindt een
kennisgeving plaats in plaats van een melding.

Thans is voorgesteld dat alle gevallen waarin de arbeidsongeschiktheid
de zes maanden bereikt (te rekenen vanaf de eerste ziektedag) bij de
GMD worden gemeld. Er is niet voorzien in uitzonderingen op deze regel,
zoals in de eerdere samenwerkingsafspraken wel het geval was.

De leden van de PvdA-fractie vragen een toelichting op het huidige
artikel 71a, onderdeel a, van de WAO. In dat onderdeel is geregeld dat
de bedrijfsvereniging aan de GMD mededeling doet van gevallen waarin
dat redelijkerwijs met het oog op de taak van de GMD ter zake van
reïntegratie en begeleiding van belang is.
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De reden waarom de melding van gevallen waarin de arbeidsonge–
schiktheid na de 13e week voortduurt, uit de voorgestelde wettekst is
verdwenen is vermeld in onderdeel P op blz. 89 van de memorie van
toelichting. Dit in antwoord op een eveneens door de leden van de
PvdA-fractie gestelde vraag.

De leden van de VVD-fractie pleiten ervoor om de termijn van zes
maanden, genoemd in het voorgestelde artikel 71a, tweede lid van de
WAO, te vervangen door een termijn van zes weken. De leden van de
SGP-fractie stellen de vraag of de zesde-maandsmelding in feite niet te
laat is en niet beter nog eerder kan plaatsvinden. Naar de mening van de
leden GPV-fractie dient de GMD reeds na zes weken te worden
ingeschakeld. Ook het lid van de RPF-fractie vraagt waarom niet wordt
overwogen de GMD reeds in een vroeger stadium in te schakelen.

Opgemerkt wordt dat is voorgesteld dat gevallen waarin de arbeidson–
geschiktheid voortduurt in ieder geval uiterlijk in de zesde maand na
aanvang van de arbeidsongeschiktheid door de bedrijfsvereniging bij de
GMD worden gemeld.

Bedrijfsverenigingen mogen arbeidsongeschikten dus ook eerder
melden bij de GMD als dat bijvoorbeeld de kans op reïntegratie vergroot.

Naar de mening van het kabinet is een verplichte zesde-weeksmelding
echter een weinig effectieve weg. Waar een termijn van 13 weken in de
praktijk al tot onoverkomelijke problemen leidt, is een termijn van 6
weken al helemaal niet uitvoerbaar. Het kabinet ziet meer in een handel–
wijze die in lijn ligt met de voorgenomen geïntegreerde gevalsbehan–
deling en die inhoudt dat de bedrijfsvereniging op een door haar te
bepalen wijze arbeidskundige hulp van de GMD krijgt.

Een ander argument waarom het kabinet niet voornemens is de termijn
van zes maanden te vervangen door een termijn van zes weken, is het
volgende. Ca. 90% van de ziektegevallen duurt korter dan 6 weken en
97% van de gevallen duurt korter dan 6 maanden. Dus 7% van de
gevallen, hetgeen overeenkomt met 365 000 gevallen, herstelt in de
periode tussen 6 weken en 6 maanden. Een melding bij de GMD van een
groot aantal gevallen die nog ruim binnen de ZW-periode herstellen heeft
naar de mening van het kabinet geen zin.

In dat verband vraagt het lid van de RPF-fractie om een overzicht van
het aantal reïntegraties binnen zes weken en binnen twaalf weken.
Binnen deze periode zal het feitelijk alleen gaan om een hervatting bij de
eigen werkgever. Na 6 respectievelijk 12 weken van arbeidsonge–
schiktheid heeft 10% respectievelijk 5% het werk nog niet hervat.

De leden van de GPV-fractie willen weten in hoeverre de bedoelde
afspraken tussen bedrijfsverenigingen en GMD contra legem zijn, gezien
het bepaalde in artikel 71a, eerste lid, onderdeel b, van de WAO. Aller–
eerst zij opgemerkt dat die afspraken regelmatig geëvalueerd en
vervolgens bijgesteld zijn. Het niet nakomen van deze bepaling in de
praktijk is overigens in het verleden door het toenmalige kabinet aan de
Tweede Kamer meegedeeld. Dit moge blijken uit Kamerstuk II 1978/79,
15 650, nr. 1 blz. 39 alsmede uit Kamerstuk II, 1979/80, 15 650, nr. 4
antwoord 61 tot en met 64. Naar aanleiding van het Najaarsoverleg van
1990 zijn de samenwerkingsafspraken tussen GMD en bedrijfsvereni–
gingen overigens bijgesteld met ingang van 1 maart 1991.

De leden van de fractie van D66 hebben grote twijfels wat betreft
intensivering van gevalsbehandeling. In dat verband vragen zij om een
reactie op de brief van de GMD aan de SVr d.d. 18 september 1991. Uit
die brief blijkt dat een aantal afspraken die voortvloeien uit het najaars–
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overleg van 2 oktober 1990 niet worden gerealiseerd. Momenteel wordt
door de SVr vanuit zijn toezichthoudende taak actie ondernomen om de
afspraken gemaakt tijdens het najaarsoverleg door de uitvoeringsor–
ganen te laten uitvoeren. De SVr rapporteert met regelmaat over de
vorderingen die op dat punt worden gemaakt. Er is voor mij vooralsnog
geen reden om vooruit te lopen op de acties van de SVr.

2.11 Een verplichte zesde-maandsmelding en een verplichte keuring van
de overheidssector in het kader van de fictieve uitvoering van de AA W

Met instemming heb ik er kennis van genomen, dat de leden van de
PvdA– en de VVD-fractie de voorgestelde verplichte zesde-maands–
melding en de verplichte AAW-keuring in het kader van de fictieve
uitvoering van de AAW van harte ondersteunden.

Het doet mij voorts genoegen dat de leden van de PvdA-fractie de
voorgestelde sanctiemogelijkheid ten aanzien van de overheidswerkgever
bij te weinig reïntegratie-activiteiten niet meer dan billijk vinden.

In antwoord op de desbetreffende vraag van deze leden zij medege–
deeld, dat de verplichting aan de overheidspensioenorganen om tot
keuring over te gaan zal worden neergelegd in de ministeriële regeling
(het besluit van 15 oktober 1976, nr. 54674, Stcrt. 1976, 208) op grond
van artikel 8, derde lid, van de AAW.

In de wettekst (het voorgestelde vierde lid van artikel 8 van de AAW) is
voor de uitvoeringsorganen een bevoegdheid gecreëerd om betrokkenen
te kunnen oproepen, te doen oproepen, te ondervragen en te doen
ondervragen en door deskundigen te doen onderzoeken. Betrokkenen zijn
verplicht daaraan hun volledige medewerking te verlenen. De zienswijze
van deze leden dat er in de voorgestelde wettekst sprake zou zijn van een
bevoegdheid van de overheidspensioenorganen ten aanzien van een
AAW-keuring is niet juist. Wel is er de bevoegdheid, en niet de plicht,
voor overheidspensioenorganen om de ambtenaar ook lijfelijk op te
roepen en te onderzoeken. Het Abp zal in een aantal gevallen over
voldoende en actuele gegevens beschikken om de mate van arbeidson–
geschiktheid vast te stellen. Het is dan overbodig en voor betrokken
onnodig belastend om hem wederom aan een medische keuring te
onderwerpen. Om deze reden is gekozen voor een bevoegdheid om de
betrokken ambtenaar op te roepen.

In antwoord op de door de leden van de fractie van D66 gestelde
vragen over het inhouden van de AAW-claims door overheidspensioenor–
ganen bij een werkgever die te weinig reïntegratie-inspanningen verricht
en hoe dat wordt gemeten zij het volgende medegedeeld.

De wijziging van de ministeriële regeling behelst ook opneming in die
regeling van een bevoegdheid voor de overheidspensioenorganen om
AAW-claims geheel of ten dele, tijdelijk of blijvend, te weigeren, indien
de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om betrokkenen te
begeleiden tijdens het ziekteverzuim dan wel te reïntegreren in het
arbeidsproces. Door middel van onder meer de zesde-maandsmelding is
aan de hand van de daar vermelde gegevens te zien hoe de inspanningen
van de werkgever verlopen. Blijkt dat terugkeer naar de werkplek
mogelijk is, doch dat de werkgever geen medewerking wenst te verlenen
dan kan gesproken worden van onvoldoende inspanning door de
werkgever met als mogelijk gevolg de inhouding van de AAW-claim. In
de aangekondigde ministeriële regeling zal een bepaling worden
opgenomen op grond waarvan de werkgever bij de aanmelding van de
AAW-claim een rapport moet overleggen waaruit moet blijken hoe de
begeleiding van betrokkene tijdens het ziekteverzuim heeft plaatsge–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 228, nr. 6 46



vonden en welke reïntegratie-activiteiten zijn ondernomen en met welk
resultaat.

Met de voorgestelde wettekst van artikel 8 van de AAW en de voorge–
nomen wijziging van de ministeriële regeling op grond van artikel 8,
derde lid, van de AAW (met onder meer de verplichting voor de
overheidspensioenorganen tot het instellen binnen 12 maanden na
aanvang van de arbeidsongeschiktheid van een medisch en arbeids–
kundig onderzoek) is er een sluitende constructie voor de verplichte
keuring voor de fictieve uitvoering van de AAW.

Het ligt in het voornemen de vorenbedoelde wijziging van de ministe–
riële regeling op grond van artikel 8, derde lid, van de AAW in werking te
doen treden op het tijdstip waarop de voorgestelde wijzigingen van
artikel 8 van de AAW in werking treden.

Opgemerkt zij nog, dat het te treffen ministeriële besluit tot wijziging
van genoemde ministeriële regeling afgestemd moet zijn op de tekst van
de voorgestelde wijzigingen van artikel 8 van de AAW. Dat besluit zal
direct nadat die wijzigingen vaststaan, worden vastgesteld en gepubli–
ceerd.

2.72 Wij'ziging WAGW

De leden van de fractie van de PvdA stemden in met de voorgestelde
registratieverplichting voor werkgevers en drongen aan op spoedige
invoering. Meer duidelijkheid wensten deze leden, evenals het lid van de
RPF-fractie, over de keuze van het kabinet om werkgevers vooreerst niet
te verplichten de registratiegegevens door te geven aan de uitvoeringsor–
ganisatie, de zogeheten informatieverplichting. Deze leden veronder–
stellen daarbij dat in het kader van de WAGW door de werkgever te
registreren gegevens van belang zouden zijn voor het volumebeleid. De
keuze om werkgevers niet te verplichten tot doorgeven van de registra–
tiegegevens aan de uitvoeringsorganisatie, de zogeheten informatiever–
plichting, is ingegeven door het feit dat de uitvoeringsorganisatie uit de
beschikbare bestanden reeds voldoende nauwkeurige informatie kan
achterhalen omtrent het aandeel WAGW-werknemers, waaronder
gedeeltelijk arbeidsgeschikten, in de verschillende sectoren om zich op
hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de wijze waarop
werkgevers zich kwijten van hun inspanningsverplichting. Dit is gebleken
uit het advies van de SVr d.d. 5 juli 1991 inzake o.a. de registratiever–
plichting.

De leden van de fractie van het CDA vroegen of de WAGW-admini–
stratie zo zal worden ingericht dat de gegevens onderling vergelijkbaar
zullen zijn. Dat is inderdaad de bedoeling. Uitgangspunt bij de WAGW is
steeds geweest dat de doelgroep objectief moet kunnen worden vastge–
steld en dat de verschillende criteria controleerbaar zijn. Dit leidt er toe
dat de gegevens onderling vergelijkbaar zullen zijn, vermits uiteraard de
registratie juist is uitgevoerd. Of de gegevens uit de WAGW-admini–
stratie in het algemeen zullen worden opgenomen in het sociaal
jaarverslag is, hoewel voor de hand liggend, moeilijk te voorspellen. De
opmerking van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende het
besteden van aandacht aan etnische minderheden in sociale jaarver–
slagen beoogde niet meer te zijn dan een aanbeveling aan werkgevers
om inzage te geven in het terzake gevoerde beleld. Het kabinet gaat er
overigens van uit dat een werkgever de gegevens over de resultaten van
het WAGW-beleid beschikbaar zal stellen aan de ondernemingsraad
(OR). De werkgeverd dient immers jaarlijks op grond van artikel 31 b van
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de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) schriftelijk algemene
gegevens inzake aantallen en de verschillende groepen van in de onder–
neming werkzame personen aan de OR te verstrekken. De OR heeft
belang bij deze informatie gezien de taak die hij heeft op grond van art.
28 lid 3 van de WOR om de inschakeling van gehandicapte werknemers
te bevorderen. Voorts vroegen de leden van de fractie van het CDA of de
registratieverplichting ook voor de overheid zal gelden. Dit acht het
kabinet vanzelfsprekend waar de WAGW gelijkelijk voor de overheid en
de particuliere sector van toepassing is. Over de wijze waarop de regis–
tratieverplichting bij de overheid moet worden uitgevoerd is advies
gevraagd aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het advies wordt
op korte termijn verwacht.

De leden van de VVD-fractie stelden in dit verband de vraag waarom
het kabinet de administratieve belasting van het bedrijfsleven wel als
grond ziet om de informatieverplichting vooralsnog niet in te voeren,
maar desondanks de registratieverplichting wel invoert. Het kabinet acht
het voor het interne beleid van werkgevers van groot belang dat deze
beschikken over systematisch verzamelde informatie over het aantal
WAGW-werknemers. Ook voor het overleg met de OR is deze informatie
van belang zoals hiervoor reeds werd opgemerkt. Voorts zou het
achterwege laten van de registratieverplichting betekenen dat op het
moment dat er tot quotumoplegging wordt over gegaan veelal eerst nog
een registratie moet worden opgezet bij de werkgever hetgeen tot
vertraging leidt. Het kabinet heeft beide genoemde gronden afgewogen
tegen de administratieve belasting die de registratie met zich meebrengt
en is tot de conclusie gekomen dat het opleggen van de verplichting
verantwoord is. Bij de vormgeving van de registratieverplichting zal het
kabinet nadrukkelijk rekening houden met de suggesties in het eerderge–
noemde advies van de SVr ten einde de administratieve belasting zoveel
mogelijk te beperken. De normen die werkgevers dienen te hanteren
zullen uiteraard objectief moeten zijn. Voor een belangrijk deel ligt de
omschrijving van de WAGW-doelgroep nu reeds vast in de amvb ter
uitvoering van de WAGW (Stb. 1990, 32). Inzake de uitbreiding van die
doelgroep zij verwezen naar eerdergenoemd SVr-advies. De wijziging
van de WAGW-amvb in verband met de uitbreiding van de doelgroep en
de uitwerking van de registratieverplichting zal in één voorstel aan de
Raad van State worden aangeboden.

De leden van de VVD-fractie vroegen voorts of het kabinet de
mogelijkheid reëel acht dat gehandicapte werknemers in bepaalde
onderdelen van concerns zullen worden geconcentreerd nu het begrip
«onderneming», om uitvoeringstechnische redenen, door het begrip
«werkgever» wordt vervangen. Het kabinet blijft van mening dat de
integratie van gehandicapte werknemers in het maatschappelijk verkeer
in het algemeen en in het arbeidsproces in het bijzonder ermee is
gediend dat gehandicapten niet meer dan strikt nodig is in een uitzonde–
ringspositie worden geplaatst. De ervaringen met de WAGW tot nu toe
geven echter weinig aanleiding om te vrezen voor ongewenste ontwikke–
lingen in deze. Het behoort ook tot de verantwoordelijkheid van de
werkgevers en de werknemers om er op toe te zien dat ongewenste
ontwikkelingen worden voorkomen binnen concerns. De onderne–
mingsraad heeft in deze uiteraard een functie.

De leden van de fractie van D66 vroegen het kabinet aan te geven hoe
de voorstellen zich verhouden tot het «ten volle benutten van de
mogelijkheden van de WAGW» waarvan in het regeerakkoord wordt
gerept. Het kabinet stelt vast dat met deze voorstellen het WAGW-beleid
wordt geïntensiveerd. De verplichte registratie zal werkgevers verplichten
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zich concreet rekenschap te geven van de resultaten van het
WAGW-beleid, ook wanneer er nog geen sprake is van een quotumver–
plichting. Ook de jaarlijkse rapportages van gerealiseerde
WAGW-percentages in verschillende sectoren die door de uitvoeringsor–
ganisatie kunnen worden opgesteld op basis van de beschikbare
bestanden betekenen een duidelijke verbetering.

De leden van de fracties van D66, Groen Links en de RPF infor–
meerden of het kabinet quotering overweegt. De leden van de
PvdA-fractie suggereerden bij de evaluatie van de maatregelen in het
onderhavige wetsvoorstel ook de gerealiseerde WAGW-percentages in
de verschillende sectoren te betrekken, en op basis daarvan te beslissen
over eventuele quotering.

Het kabinet acht quotering een instrument dat pas dient te worden
ingezet op het moment dat er geen ander middel meer beschikbaar is en
de ontwikkeling van de werkloosheid onder gedeeltelijk arbeidsge–
schikten daartoe aanleiding geeft. Een concrete WAGW-norm is niet te
geven omdat bij de beslissing omtrent quotering meer variabelen een rol
spelen dan alleen het gerealiseerde percentage gehandicapte
werknemers in een bedrijfstak of onderdeel daarvan. De volume-proble–
matiek heeft inmiddels een zo hoge prioriteit gekregen dat de beslissing
omtrent de inzet van enig onderdeel van het inmiddels sterk uitgebreide
instrumentarium niet genomen kan worden zonder de effecten van de
samenloop met andere ontwikkelingen en maatregelen daarbij nadruk–
kelijk te betrekken. De situatie is op dat punt complexer dan in het
verleden. De suggestie van de leden van de fractie van de PvdA sluit op
dat punt aan bij de zienswijze van het kabinet.

In zijn algemeenheid kan met betrekking tot de werking van de WAGW
bij de overheid het volgende worden opgemerkt.

Bij de overheid bestaat op dit moment (voor de sector rijk) een inspan–
ningsverplichting om medio 1993 5% gehandicapten in dienst te hebben.
Tot 1991 was er een taakstelling bij het rijk om 3,25% gehandicapten in
dienst te hebben: deze taakstelling is gehaald. In de commissie WAGW
zitten alle sectoren van de overheid bijeen. Over de registratiever–
plichting en de wijze van invoering in het kader van de WAGW is begin
dit jaar advies gevraagd aan het Abp. In de adviesaanvraag wordt
aansluiting gezocht bij de Verzekerdenadministratie, die echter niet voor
de overheid geldt. Het advies wordt op korte termijn verwacht.

2.13 Internationale aspecten

De leden van de SGP-fractie vroegen aan te geven in welk opzicht
arbeidsongeschiktheidsregelingen in het buitenland verschillen met de
Nederlandse AAW/WAO, als ook in hoeverre de oorzaken van de groei
van de arbeidsongeschiktheid ook in het buitenland spelen.

Ik meen dat het verschil in ziekte– en arbeidsongeschiktheidsuitgaven
mede voortvloeit uit het feit dat de arbeidsongeschiktheidsregelingen in
de verschillende EG-Lid-Staten onderling aanmerkelijke verschillen
vertonen. Naarmate regelingen toegankelijker zijn, wordt dit vertaald in
hogere uitgaven. Voor wat betreft de wettelijke arbeidsongeschiktheids–
regelingen van de EG-landen zij opgemerkt, dat de openings–
voorwaarden aanmerkelijk uiteen lopen. Niet alleen bestaan verschillen in
de definiëring van het arbeidsongeschiktheidsbegrip, ook de kring van
rechthebbenden, het minimumarbeidsongeschiktheidspercentage en de
referte-eisen variëren per Lid-Staat. Mede gelet op de bestaande
verschillen die een vergelijking van de stelsels onderling belemmeren,
heeft het kabinet geen inzicht of in het buitenland sprake is van een
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toenemend beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen en, zo dit
het geval zou zijn, welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen

De leden van de SGP-fractie vroegen voorts of in andere
EG-Lid-Staten een bonus-malus systeem en een ZW-differentiatie op
ondernemingsniveau bestaat, en zo ja, welke effecten dat heeft in de
betreffende lidstaten.

Voor zover mij bekend is, bestaan dergelijke regelingen in andere
EG-üd-Staten niet. In het algemeen is voor de ziekteregeling sprake van
een algemeen geldend wettelijk vastgesteld premiepercentage. Slechts
in de Bondsrepubliek Duitsland is het wettelijk vastgesteld premieper–
centage een gemiddelde; per bedrijfstak kan dit premiepercentage
verschillen.

Het lid van de RPF-fractie stelde de vraag of het kabinet de opvatting
deelt dat de gegevens inzake de hoge Nederlandse ziekte– en arbeidson–
geschiktheidsuitgaven in verhouding tot andere EG-Lid-Staten meer
zeggen over gebrek aan voldoende verantwoordelijkheidsgevoel bij de
diverse betrokkenen dan over de gezondheidszorg en de arbeidsomstan–
digheden in ons land. In dit verband stelde dit lid voorts de vraag in
hoeverre harmonisatie in de sociale wetgeving door Nederland als
voorzitter van de EG wordt nagestreefd.

Uit de betreffende gegevens kan, zoals is aangeduid niet zonder meer
worden afgeleid waarom in Nederland op grotere schaal sprake is van
ziekte en arbeidsongeschiktheid dan in andere landen. Bij de beoordelmg
van deze gegevens dienen verschillende aspecten te worden meege–
wogen, zoals verschillen in uitkeringsniveaus, uitkeringsduur, toetre–
dingscriteria e.d.

Wat betreft harmonisatie van sociale wetgevingen binnen de EG merk
ik op dat zulks binnen de EG niet wordt nagestreefd. Ik meen dienaan–
gaande te mogen verwijzen naar de Nota «Sociale dimensie '92»
alsmede naar de Nota «Sociale Zekerheid 1991», waarin reeds nadruk–
kelijk is aangegeven dat harmonisatie van de wettelijke en bestuursrech–
telijke bepalingen van de EG-Lid-Staten door middel van Europese
wetgeving niet realistisch is, gelet op de diversiteit en wordingsgeschie–
denis van de onderscheiden stelsels.

Het lid van de RPF-fractie vroeg mede te delen hoe in ons omringende
landen de sociale partners zijn betrokken bij de uitvoering van arbeidson–
geschiktheidsregelingen. Dit lid vroeg zich daarbij af of de rol van de
overheid ten aanzien van de uitvoeringspraktijk daar, evenals in
Nederland, marginaal is.

De uitvoering van de algemene arbeidsongeschiktheidsregelingen in de
ons omringende landen (België, Bondsrepubliek Duitsland, Luxemburg,
Frankrijk, Denemarken) komt in grote mate overeen met de uitvoerings–
organisatie in Nederland. In de betreffende landen geldt algemeen dat de
overheid geen prominente rol is toebedeeld en dat het bestuur van de
uitvoeringsorganen paritair is samengesteld. Ten aanzien van arbeidson–
gevallen en beroepsziekteverzekeringen die zoals in België en
Denemarken bij particuliere verzekeringsmaatschappijen zijn onderge–
bracht, is in het algemeen sprake van een paritair samengesteld toezicht–
houdend orgaan. Slechts het Verenigd Koninkrijk is een uitzondering op
de algemene praktijk; de uitvoering van alle sociale zekerheidsregelingen
is in deze Lid-Staat bij uitstek een zaak van de overheid. De sociale
partners kunnen hun stem slechts laten gelden via adviesorganen zoals
het Social Security Advisory Committee.
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De leden van de fractie van D66 vroegen voorts in hoeverre in
Duitsland in de ouderdomsuitkeringen vervroegde uittredingsroutes
verwerkt zijn, die in Nederland in de arbeidsongeschiktheidsregelingen
vervat zijn.

De situatie in Duitsland is als volgt. Het Duitse sociale pensioenstelsel
kent voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten de mogelijkheid op 60-jarige
leeftijd in aanmerking te komen voor een vervroegd ouderdomspensioen
«vorgezogenes Altersruhegeld«. Het is niet bekend in welke mate de
Duitse sociale zekerheidsuitgaven voor invalide respectievelijk bejaarde
personen door het geschetste systeem worden beïnvloed ten opzichte
van de situatie waarbij alle arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tot de
leeftijd van 65 jaar zouden worden uitbetaald.

Meer in het algemeen merkt het kabinet - zulks mede naar aanleiding
van de vragen van de leden van de fractie van Groen Links omtrent een
mogelijke statistische vertekening van de ernst van de arbeidsonge–
schiktheid in Nederland ten opzichte van het buitenland waar het oudere
arbeidsongeschikten betreft - het volgende op. In de sociale zekerheids–
stelsels van de overige EG-landen is het onder bepaalde voorwaarden
mogelijk vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar met pensioen te
gaan. In Nederland is dit niet mogelijk onder het sociale zekerheids–
stelsel; voor een groot aantal werknemers in Nederland bestaat evenwel
toch de mogelijkheid vervroegd uit het arbeidsproces te treden op basis
van sectorale, bedrijfstaksgewijze of ondernemingsgewijze regelingen.
Hierdoor - en dit geldt zowel voor Nederland als voor de andere
EG-landen - wordt er doorgaans geen beroep gedaan op arbeidsonge–
schiktheidsregelingen door belanghebbenden die vervroegd uittreden.
Een zinvolle vergelijking omtrent een hypothetisch beroep op arbeidson–
geschiktheidsuitkeringen is niet mogelijk. Een aanzieniijke statistische
vertekening van de ernst van de arbeidsongeschiktheid in Nederland in
vergelijking tot het buitenland treedt, gelet op de geschetste vervroegde
uittredingsregelingen, naar het oordeel van het kabinet evenwel niet op.

2.14 Evaluatie en onderzoek

De in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen zijn een onderdeel
van het pakket van wettelijke en niet-wettelijke maatregelen gericht op
de terugdringing van het beroep op de verschillende arbeidsongeschikt–
heidsregelingen. De evaluatie van de in deze wet opgenomen regelingen
kan dan ook niet plaats vinden los van de evaluatie van de overige
maatregelen in dit pakket. Dit kan temeer niet daar deze maatregelen of
tegelijkertijd of kort na elkaar van kracht worden en het daarom niet
goed mogelijk is de ontwikkeling in het volume van het beroep op deze
regelingen aan afzonderlijke maatregelen toe te schrijven.

Voor het onderzoek ten behoeve van de evaluatie van de uitvoering en
effecten van de verschillende maatregelen op het gebied van arbeidson–
geschiktheidsregelingen, zal één evaluatie-onderzoekplan worden
opgesteld. Hiermee wordt beoogd verschillende te ondernemen onder–
zoekaktiviteiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Bij de
opstelling van dit evaluatie-onderzoekplan zal tevens nagegaan worden
of hierin opgenomen onderzoeken gecombineerd kunnen worden met
ander reeds voorgenomen of lopend onderzoek, zoals het onderzoek ten
behoeve van de evaluatie van het per 1 januari 1987 herziene stelsel van
sociale zekerheid.

De eerste onderzoekaktiviteiten in het kader van het projekt «Evaluatie
stelselherziening sociale zekerheid» zijn in 1989 van start gegaan (zie:
Nota Sociale Zekerheid 1991). Begonnen is met een aantal meerjarige
onderzoeken van grote omvang, namelijk de onderzoek en cliënt in de
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ABW/IOAW, resp. WW, resp. AAW/WAO. Deze projekten verkeren op
dit moment in de fase van eerste data-verzameling. Nadat deze onder–
zoeken op gang zijn gekomen, zijn meerdere andere onderzoeken gestart
of zullen binnenkort gestart worden. Geen van deze onderzoeken is op
dit moment afgerond. Wel zijn eerste resultaten bekend uit het
onderzoek naar volume– en financiële effecten. Deze zijn u met een brief
van 26 oktober 1990 aangeboden. De leden van de D66-fractie moeten
wij derhalve melden, dat een evaluatie van de stelselherziening sociale
zekerheid in zijn geheel niet beschikbaar is.

Het totale pakket van maatregelen gericht op de terugdringing van het
beroep op de verschillende arbeidsongeschiktheidsregelingen is zo
omvangrijk, dat het niet goed mogelijk zal zijn alle maatregelen afzon–
derlijk met betrekking tot alle daarbij relevante aspekten met evenveel
diepgang aan een analyse te onderwerpen. Zowel om redenen van
uitvoerbaarheid en uitvoeringstechnische mogelijkheden zal een keuze
gemaakt moeten worden welke maatregelen afzonderlijk of als cluster
bestudeerd zullen worden en welke aspekten uitgebreid en gedetailleerd
of slechts globaal aandacht zullen krijgen. Om hierin een verantwoorde
keuze te kunnen maken dient ook de opstelling van één evaluatie-onder–
zoekplan. Op dit moment is dat nog niet beschikbaar. Het is wenselijk,
dat hierin ook rekening gehouden wordt met punten, die volgens de
verschillende adviesorganen aandacht behoeven bij de maatregelen
waartoe het kabinet op 13 juli en 27 augustus 1991 heeft besloten. In
hoeverre het, alles tegen elkaar afwegend, wenselijk kan worden geacht
om extra aandacht te besteden aan de positie van de kleinere bedrijven
bij de evaluatie van het bms, zoals de leden van de CDA-fractie vragen,
kan op dit moment derhalve nog niet beoordeeld worden.

Uiteraard wordt het parlement op de hoogte gesteld van het plan voor
onderzoek ten behoeve van de evaluatie van de maatregelen gericht op
de terugdringing van het beroep op de verschillende arbeidsongeschikt–
heidsregelingen.

Een vaststelling van de mate van arbeidsdeelname door gehandicapte
werknemers in de zin van de WAGW gebaseerd op de gegevens die
beschikbaar komen ten gevolge van de verplichte registratie van het
aantal werkzame gehandicapte werknemers zal in ieder geval jaarlijks
plaats vinden onafhankelijk van de inhoud en uitvoering van het
hierboven aangekondigde evaluatie-onderzoekplan. Wel zal een eerste
rapportage hierover hoogstwaarschijnlijk ongeveer samenvallen met het
bekend worden van de resultaten van het onderzoek ten behoeve van
een eerste voorlopige evaluatie van de maatregelen opgenomen in dit
wetsvoorstel. In hoeverre dan besloten zal worden tot oplegging van een
verplicht quotum gehandicapte werknemers, zal tezijnertijd bezien
moeten worden.

3. Het overdragen van bevoegdheden in de Ziektewet

De leden van de CDA-fractie memoreerden dat zij al diverse malen
hadden laten blijken voorstander te zijn van een geleidelijke overheveling
van verantwoordelijkheden naar sociale partners. Zij vroegen de regering
nog in te gaan op de onderbouwing van het voorstel om het stellen van
regels omtrent sancties over te dragen aan de SVr.

Naar aanleiding van deze vraag merk ik het volgende op. Eén van de
hoofdlijnen bij de herschikking van bevoegdheden betreft de vervanging
van ministeriële regels door regels van de SVr of bedrijfsverenigingen.
Omdat het bij de sanctiemogelijkheden voornamelijk bedrijfstak–
overschrijdende regelingen betreft, is ervoor gekozen de SVr, via het
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verlenen van de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels, een
coördinerende functie te geven.

De leden van de VVD-fractie vroegen naar de noodzaak om bij de
regelingen zoals met betrekking tot samenloop van ziekengeld met
ouderdomspensioen, samenloop met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen,
uitbetalmg van ziekengeld aan derden en kosten verbonden aan genees–
kundig onderzoek uit te gaan van een globalere wettelijke regeling.

Met betrekking tot een aantal onderwerpen is er voor gekozen de
uitvoeringsorganen meer ruimte te geven voor een nadere invulling van
de wet. Het voorstel de bevoegdheid tot nadere regelgeving over te
dragen van de minister aan de SVr sluit hierbij aan. Na invoering van de
nieuwe Organisatiewet sociale verzekering zal deze bevoegdheid bij het
Gemeenschappelijk Bestuursorgaan komen te liggen.

De meeste van de door de leden van de VVD-fractie genoemde wijzi–
gingen van artikelen hebben betrekking op vervanging van ministeriële
regels door regels van de SVr.

Het voorstel het vijfde lid van artikel 31 ZW te laten vervallen vloeit
voort uit het feit dat enerzijds de anti-cumulatiebepaling van ziekengeld
met ouderdomspensioen een beperktere werking heeft gekregen,
doordat op grond van het tweede lid van artikel 29 ZW, ziekengelduit–
kering aan personen van 65 jaar en ouder niet meer mogelijk is. Ander–
zijds vloeit dit voorstel voort uit het feit dat de minister tot nu toe van zijn
bevoegdheid tot het stellen van regels geen gebruik heeft gemaakt.

4. Maatregelen in de overheidssfeer

De leden van een groot aantal fracties wilden nader geïnformeerd
worden over (de voortgang van) de maatregelen in de overheidssfeer.

Voor een uitvoerige weergave van de inzet bij de overheid kan ik hierbij
verwijzen naar het actieplan dat de Minister van Binnenlandse Zaken op
21 juni 1991 (TK. 1990-1991,21 837, nr. 2) aan de Tweede Kamer
heeft aangeboden.

Op een aantal concrete vragen van leden van diverse fracties wordt
hierna ingegaan.

De leden van de PvdA-fractie vroegen zich af of de in de nota
«Preventie van ziekteverzuim, en arbeidsongeschiktheid in het onderwijs»
en de nota «Voorkoming van arbeidsongeschiktheid in de overheids–
sector» aangekondigde maatregelen wel toereikend zijn, aangezien de
overheid het op één na hoogste invalideringsrisico kent. Deze leden
wezen daarbij op de voorbeeldfunctie van de overheid en vroegen zich af
of de regering van plan is verdergaande maatregelen te nemen. Deze
leden wilden tevens weten welke maatregelen ter terugdringing van
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zullen worden getroffen voor de
krijgsmacht.

De leden van de VVD– en D66-fractie wilden een nadere toelichting
met netrekking tot meer specifieke maatregelen zoals de management–
cursus, de instelling van bedrijfsgezondheidszorg en de pilot-projecten.

Op basis van het «Actieplan maatregelen arbeidsongeschiktheid
overheid» is een werkgroep maatregelen arbeidsongeschiktheid Defensie
opgericht, waarin tevens de krijgsmachtdelen zijn vertegenwoordigd. De
werkgroep heeft onder meer als taak te zorgen voor doorvertaling van de
aanvullende beleidsdoelstellingen naar de al lopende activiteiten, zoals
verzuimbegeleiding en implementatie van specifieke maatregelen met
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betrekking tot arbeidsongeschiktheid, zoals herplaatsing en scholings–
beleid. In het voorjaar van 1992 wordt een rapport met aanbevelingen
verwacht.

De nota «Preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in het
onderwijs» bevat voorstellen zoals invoering van bedtïjfsgezond–
heidszorg, instrumentering van scholen voor verzuim– en personeels–
beleid en het meegeven van financiële stimulansen aan het op te richten
Vervangingsfonds. Naar het zich laat aanzien kan eind dit jaar nader aan
de Kamer worden gerapporteerd.

Over de invoering van BGZ in het onderwijs werd begin oktober 1991
een organisatieadvies uitgebracht aan de minister van Onderwijs en
Wetenschappen. Dit advies en de beleidsreactie met betrekking tot de
inhoud, organisatie en financiering van BGZ vormt dit najaar onderwerp
van overleg met de commissie Besturenorganisaties en de Bijzondere
Commissie. Het voorstel op hoofdlijnen voor bedrijfsgezondheidszorg is
aan de voorzitter van de Tweede Kamer en het Georganiseerd Overleg
aangeboden (16 oktober 1991 DI/AB 91091068).

De pilot met de instelling van bedrijfsgezondheidsteams is van start
gegaan bij de sector rijk en wel bij de delen van de ministeries van
Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken en Financiën. Bij Financiën
betreft het de belastingdiensten in Eindhoven en Haarlem/Hoofddorp.
Uitbreiding van deze werkwijze naar andere departementen is in voorbe–
reiding waarbij gestreefd wordt naar een volledige invoering ultimo
1992.

De managementcursus omgaan met ziekte en arbeidsongeschiktheid,
die in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken door de RBB is
ontwikkeld, gaat in november bij 9 groepen van start binnen de pilot.

Het reïntegratieproject zal naar verwachting in november starten. Het
betreft ambtenaren die op psychische gronden zijn afgekeurd en van wie
het Apb in het verleden heeft uitgesproken dat er geen reële verwachting
is over terugkeer op de arbeidsmarkt. Een deel van deze groep zal
worden benaderd en op vrijwillige basis de mogelijkheid worden
geboden om met behulp van scholing en begeleiding terug te keren naar
een werkplek. Deze werkplek is niet beperkt tot de overheid.

De preventieprojecten worden uitgevoerd door het Nederlands
Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg van TNO (NIPG/TNO) in
samenwerking met de Rijks Bedrijfsgezondheids en Bedrijfsveiligheids–
dienst (RBB). Op 1 februari 1991 is in de penitentiaire inrichting «De
Schie» te Rotterdam het preventieproject «werkstress in een uitvoerende
organisatie» aangevangen. Vanaf 1 december 1990 loopt bij het Minis–
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een preventieproject dat
gericht is op werkstress bij een administratieve organisatie. Inmiddels is
tevens de eerste fase van het derde preventieproject bij de directie
Brandweer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken afgesloten. Dit
project betreft de arbeidsomstandigheden. Het vierde project tenslotte
zal op 1 november bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij van start gaan. De planning is er op gericht dat alle projecten
eind 1992 zijn beëindigd. De bevindingen zullen dan via een algemeen
handboek voor de gehele rijksdienst toegankelijk worden gemaakt.

Door verschillende leden zijn vragen gesteld naar aanleiding van het
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsvolume in de overheidssector.

Hoewel de meeste overheidsinstellingen het verzuim voor eigen
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gebruik registreren, zijn deze registraties nu nog niet eenduidig en verge–
lijkbaar.

Het kabinet heeft besloten dat de rijksoverheid met ingang van 1
januari 1992 de ziekteverzuimgegevens per kwartaal aanlevert op grond
van dezelfde basisbegrippen en kerngegevens.

Dit houdt niet in dat alle ministeries hetzelfde (geautomatiseerde)
systeem toepassen, maar wel dat de opgeleverde gegevens eenduidig en
vergelijkbaar zijn. De registratie van het ziekteverzuim voor de andere
sectoren zal vervolgens op dezelfde wijze verzameld en gecoördineerd
worden. Er zijn tevens aanbevelingen gedaan voor verbetering van de
kwaliteit van de registratie, o.a. verbetering van de ziekmelding– en regi–
stratiediscipline.

Het volume ziekteverzuim bij de overheid is thans niet eenduidig aan te
geven. Wel is bekend dat het ziekteverzuim bij de krijgsmachtdelen in
vergelijking met het landelijk gemiddelde laag ligt.

Met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid is wel informatie
voorhanden. Van het totaal aantal arbeidsongeschikten medio 1991
(897 000) zijn er 94 000 personen afkomstig uit de Abp-sector. Verge–
leken met de marktsector blijken niet onevenredig veel ambtenaren
nakeuring geen restcapaciteit te hebben. Vergeleken met de instroom
van WAO-ers zijn Abp-verzekerden in mindere mate volledig afgekeurd.
In 1990 bedraagt dit percentage - volgens gegevens van de SVr - voor
WAO-verzekerden 83 en voor Abp-verzekerden 69.

Meer specifiek vroegen de leden van de Groen-Links-fractie om de
verhouding tussen het aantal werknemers in de Abp-sector. In 1990
bedroeg deze verhouding ongeveer 1 op 10. Deze verhouding zal in de
tijd schever worden, omdat het aantal arbeidsongeschikten nog steeds
groeit terwijl de kring van Abp-verzekerden afneemt.

De leden van de SGP-fractie wilden voorts weten hoe ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid zich hebben ontwikkeld binnen het openbaar
respectievelijk de verschillende levensbeschouwelijke zuilen in het
onderwijs.

Het geven van overzicht in de ontwikkeling van het ziekteverzuim in de
verschillende levensbeschouwelijke zuilen en het openbaar onderwijs
vergt enige tijd wanneer een historisch overzicht verlangd wordt.
Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar de ziekteverzuim rapporten
die elk jaar aan de voorzitter van de Tweede Kamer worden aangeboden.
Voor het schooljaar 1989/1990 bedroeg het ziekteverzuimpercentage
achtereenvolgens 7,8% bij het openbaar, 8,1% bij het rooms-katholiek,
6,9% bij het protestants-christelijk, 7,2% voor het algemeen bijzonder en
6,2% voor het overige onderwijs. Er zijn op dit moment geen gedetail–
leerde cijfers beschikbaar over verschillen in arbeidsongeschiktheid in de
verschillende levensbeschouwelijke zuilen.

5. Financiële en volume-effecten

De leden van de PvdA–, D66- en GPV-fractie wilden een nadere verdui–
delijking van de directe volume-effecten van de door het kabinet voorge–
stelde maatregelen. Hierbij ging de belangstelling van de leden van de
GPV-fractie mede uit naar de samenhang van de TAV-maatregelen en de
maatregelen zoals voorgesteld ten tijde van de algemene beschou–
wingen.

De maatregelen in het kader van het volumebeleid moeten worden
gezien als totaal pakket om het beroep op de ziekte– en arbeidsonge–
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schiktheidsregelingen terug te dringen. Met het totaal pakket waarin
zowel maatregelen als bms en premiedifferentiatie als de voorstellen in
het kader van de wijziging van de WAO-systematiek wordt een volume–
daling in de ZW en de AAW/WAO voorzien ten opzichte van het niveau
dat zou zijn bereikt zonder de voorgestelde maatregelen. In het ZW
betreft dit een volume-effect van ca. 63 000 uitkeringsjaren en in de
AAW/WAO een effect van 60000 uitkeringsjaren in 1994. De door de
leden van de D66-fractie genoemde 25 000 uitkeringsjaren AAW/WAO
maken hier onderdeel van uit. Het betreft hier het gedragseffect in relatie
tot de nu voorliggende maatregelen (exclusief verhoging van de gelde–
lijke bijdrage in het bms).

Daarnaast wordt door de leden van de D66-fractie nog een opmerking
gemaakt over de financiële-effecten van het pakket. Zoals in de Nota
sociale zekerheid 1992 wordt weergegeven zal met het totale pakket aan
maatregelen naar verwachting in 1994 een ombuiging van 3,8 mld
worden gerealiseerd. Hiervan heeft 1 650 mln met name betrekking op
de nu voorliggende maatregelen. Het bedrag van 1 650 mln kan worden
uitgesplitst in een effect op het WAO-volume (1050 mln) en een effect
op het ZW-volume van 600 mln. Dit laatste bedrag werd reeds vermeld
in de memorie van toelichting.

Het lid van de RPF-fractie vraagt in hoeverre bij de volume-maatre–
gelen rekening is gehouden met een toename van het aantal werklozen.
Het kabinet gaat er vanuit dat de arbeidsmarkt op korte termijn niet in
staat zal zijn om het extra arbeidsaanbod volledig te absorberen. In de
berekening van de verwachte effecten is derhalve betrokken een extra
beroep op de werkloosheidsregelingen. De omvang van dit beroep, ten
gevolge van het totale pakket (ZW en AAW/WAO) wordt geraamd op
30000 uitkeringsjaren in 1994.

6. Gevolgen voor vrouwen

De leden van de PvdA-fractie konden van harte instemmen met de
wijziging van artikel 44 Ziektewet die ertoe strekt dat zwangerschap bij
aanvang van de verzekering geen weigeringsgrond meer kan zijn. Zij
vroegen zich af hoe te voorkomen is dat vrouwen uitsluitend een dienst–
verband aangaan om in aanmerking te komen voor een zwangerschaps–
en bevallingsuitkering. In de toelichting bij het wetsvoorstel is aange–
geven dat bij de evaluatie van de diverse in dit wetsvoorstel opgenomen
maatregelen ook gekeken zal moeten worden naar de gebruikersruimte
die ontstaat door het geheei laten vervallen van deze weigeringsgrond.
Het is uiteraard nooit geheel te voorkomen dat alleen met de intentie om
zwangerschaps– en bevallingsuitkering te krijgen een dienstverband
wordt aangegaan. Ik acht echter de kans dat vrouwen met dat doel een
dienstverband aangaan gering.

7. Overige onderwerpen

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een reactie op hun
suggestie de Jeugdwerkgarantiewet eveneens van toepassing te doen
zijn op jonge WAO-ers. Het JWG geldt nu immers alleen voor gedeelte–
lijke arbeidsongeschikten zonder arbeidsverleden, zo stelden deze leden.

Bijna identiek is de inbreng van de leden van de fractie van D66 op dit
punt, die opmerkten dat, teneinde een werkelijk volumebeleid te kunnen
realiseren, het nodig is te komen tot een aantal maatregelen, waaronder
een sluitende aanpak werkgelegenheid jonge gedeeltelijk arbeidsonge–
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schikten en uitbreiding Jeugdwerkgarantiewet tot gedeeltelijk arbeidson–
geschikten.

De JWG is een voorziening die zich uitstrekt tot de doelgroep van
werkloze jongeren tot 21 jaar en werkloze schoolverlaters tot 27 jaar.
Daartoe behoren ook de gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Deze groep met of zonder arbeidsverleden is niet van de sluitende
aanpak uitgezonderd. In overleg met de GMD zal de toegeleiding van
deze jongeren naar de JWG en de concrete plaatsing op garantie–
plaatsen moeten worden gerealiseerd. Op grond van artikel 7 JWG
sluiten de Jeugdwerkgarantieorganisatie en de GMD hiertoe een samen–
werkingsovereenkomst. Uit haalbaarheidsoverwegingen zijn de werkloze
jongeren (niet-schoolverlaters) van 21 jaar en ouder buiten de JWG
gehouden. Eerst nadat de huidige doelgroep volledig zal zijn bereikt, kan
worden bezien welke mogelijkheden er zijn de nu geldende leeftijds–
grenzen op te trekken.

De leden van de PvdA-fractie vroegen de aandacht voor het verhaals–
recht ingevolge artikel 90 van de WAO en het ontbreken van het
verhaalsrecht in de AAW. Zij verwezen in dit verband naar de brief van
de Federatie van Bedrijfsverenigingen van 10 september 1991 inzake
verhaalsrecht ziekengeld en arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Ik merk in dit verband het volgende op. In de notitie over verkeersaan–
sprakelijkheid die op 27 april 1990 door de Minister van Justitie aan u is
gestuurd (TK, 1989-1990, 21 528, nr. 1) wordt, tegen de achtergrond
van een mogelijk nieuw systeem van verkeersaansprakelijkheid, uitge–
breid aandacht besteed aan het regresrecht in de sociale verzekeringen.
Met de Federatie van Bedrijfsverenigingen ben ik van mening dat er
diverse redenen zijn om het huidige regresrecht eens nader op omvang
en effectiviteit te bezien. Het lijkt mij echter niet juist om nu, in het kader
van het onderhavige wetsvoorstel dat expliciet betrekking heeft op
maatregelen ter vermindering van het ziekteverzuim, beperking van
langdurige arbeidsongeschiktheid en bevordering van arbeidsmarkt–
kansen van arbeidsongeschikten, het regresrecht in de beschouwingen te
betrekken.

Bij gelegenheid van behandeling van de hierboven genoemde notitie
zal (een mogelijke verheldering en uitbreiding van) het regresrecht in de
sociale verzekeringen in overweging worden genomen.

8. Artikelsgewijs

Artikel I onderdeel M

In het nieuw voorgestelde artikel 44 wordt geregeld in welke situaties
een uitkering geheel of gedeeltelijk kan worden geweigerd. De leden van
de PvdA-fractie vroegen op welke verplichting ingevolge artikel 49 wordt
gedoeld in het nieuwe artikel 44, omdat artikel 49 naar hun mening is
vervallen.

Naar mijn mening is hier sprake van een misverstand; artikel 49 is niet
vervallen en verplicht de verzekerde aan de bedrijfsvereniging op haar
verzoek of uit eigen bewegmg onverwijld alle feiten en omstandigheden
mee te delen die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte
van de uitkering.

Artikel II onderdeel O

Het was de leden van de PvdA-fractie niet duidelijk waarom de GMD
advies moet geven alvorens een sanctie aan de werkgever kan worden
opgelegd. Het kabinet heeft de GMD deze adviserende taak toegekend
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omdat de GMD het beste kan beoordelen of de werkgever al dan niet
zonder deugdelijke grond heeft geweigerd de werknemer passend werk
te laten verrichten. Daarbij kunnen immers aspecten van inschatting van
de aard van de handicap en aard van de noodzakelijke voorzieningen aan
de orde, waarvan de GMD specialistische kennis in huis heeft.

Artikel II onderdeel M

De leden van de fractie van de PvdA vroegen of de met toepassing van
artikel 46 WAO bij de werkgever verhaalde bedragen niet beter in een
preventiefonds gestort kunnen worden of anderszins voor volumemaatre–
gelen kunnen worden aangewend. Het standpunt van het kabinet over
preventiefondsen is reeds in § 1.6 aan de orde geweest. Het kabinet
voelt niet voor wettelijk gefinancierde preventiefondsen. Ik zie in de
vragen van de leden van de fractie van de PvdA geen aanleiding terug te
komen op de in de memorie van toelichting toegelichte keuze om de
verhaalde bedragen toe te laten vloeien naar de wachtgeldfondsen.

Artikel III onderdeel O

Het was de leden van de PvdA-fractie niet duidelijk waarom bij bijvoor–
beeld een onterechte toekenning van een bonusuitkering wordt
gesproken van een bevoegdheid tot terugvordering en niet van een
verplichting. Ik ben van mening dat de formulering met betrekking tot
een bevoegdheid zoals neergelegd in het desbetreffende artikel aansluit
bij de gebruikelijke formulering van sanctiebepalingen in de sociale
verzekeringswetten. Ik heb echter begrip voor de opmerking van de leden
van de PvdA-fractie die ertoe strekt de bevoegdheid te vervangen door
een verplichting en zal mij over een wijziging van de desbetreffende
bepalmg in die zin nader beraden.

Artikel X

De leden van de PvdA-fractie hadden begrepen dat in het 13-juli
pakket een evenwichtige verdeling tussen de prikkels voor de werkgevers
en de werknemers was aangebracht, nl. tegenover de verplichting van de
werkgever om de eerste 6 weken van het ziekteverzuim door te betalen
staat het inleveren van een vakantiedag bij ziekte, de wachtdagen en een
uitkering van 70% van het loon. Het leek hen dat in dit voorstel het
evenwicht wordt verbroken door nu reeds de wachtdagen op te voeren.
Zij zouden graag hiervan de reden vernemen.

Bij het 13-juli pakket is reeds rekening gehouden met de in het onder–
havige wetsvoorstel opgenomen wijziging in artikel 1638e BW, die het
mogelijk maakt dat sociale partners afspraken kunnen maken over het
niet doorbetalen van (minimum)loon over de eerste twee dagen van een
ziekteperiode. Deze wijziging is een uitvloeisel van het Protocol Ziektewet
zoals op 15 december 1987 is overeengekomen tussen de toenmalige
staatssecretaris van SZW en de in de Stichting van de Arbeid samenwer–
kende centrale organisaties van werkgevers en werknemers.

De SER is in zijn advies van 12 juli uitgegaan van het realiseren van de
wijziging van artikel 1638e BW in het wetsvoorstel TAV. De Raad is
unaniem van mening dat een grotere financiële betrokkenheid van de
individuele werknemer bij het ziekteverzuim de pendant is van de
vergroting van de verantwoordelijkheid van werkgevers. In dit verband
acht de SER het wenselijk dat werkgever en werknemer afspreken dat
een deel van het verzuimrisico ten laste van de werknemer wordt
gebracht. Uitgaande van de contractsvrijheid vindt de SER het niet
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gewenst dat de wetgever regelingen omtrent het ten laste van de
werknemer brengen van een deel van het ziekteverzuim dwingend oplegt.
Wel kan de wetgever wettelijke belemmeringen ter zake wegnemen,
respectievelijk de wettelijke mogelijkheden daartoe verruimen. De SER is
van mening dat dit ten dele al zal worden gerealiseerd wanneer overeen–
komstig het voorliggende wetsontwerp partijen opnieuw de mogelijkheid
krijgen om in afwijking van de hoofdregel van artikel 1638e BW de
loondoorbetalingsverplichting van de werkgever gedurende de eerste
twee ziektedagen buiten werking te stellen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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