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1. ALGEMEEN

1.1. Inleiding

De leden van de verschillende fracties hadden in het kader van hun
algemene opmerkingen naar aanleiding van het wetsvoorstel de behoefte
om tevens op andere voornemens van de regering in het kader van het
beleid inzake arbeidsongeschiktheidsregelingen in te gaan, om daarmede
de samenhang in het beleid in het oog te houden. Bovendien zagen
leden van verschillende fracties zich genoodzaakt de aandacht van de
regering te vragen voor mogelijke aanvullende en/of alternatieve maatre–
gelen in het kader van hetzelfde beleid. Gemeenschappelijk hebben
vrijwel alle bijdragen dat zij met name aandacht vragen voor de verdere
implementatie van de zogenaamde geïntegreerde gevalsbehandeling,
voor (het verplicht stellen van) deelname aan een systeem van bedrijfs–
gezondheidszorg en voor het functioneren van de uitvoeringsorganisatie
in de sociale zekerheid.

Met zeer veel belangstelling hadden de leden van de CDA-fractie
kennisgenomen van het wetsvoorstel. Deze leden kozen voor een reactie
op hoofdlijnen, omdat de SVr en de SER reeds uitvoerig op met name
wetstechnische aspecten van dit voorstel waren ingegaan. Dit
wetsvoorstel is de eerste in een reeks, die een belangrijke doelstelling
van de regering dient te realiseren: een terugkeer van het volume van de
AAW-WAO op tenminste het niveau van 1989, zo mogelijkte bereiken in
1994. De aan het woord zijnde leden constateerden dat op zich de
volumemaatregelen die de regering op het oog heeft ten behoeve van de
hierboven geformuleerde doelstelling, geen grote maatschappelijke
weerstanden oproepen. Zij waren met de regering van mening dat met
volumemaatregelen alléén op korte termijn geen voldoende dalende
tendens te bereiken is in het aantal arbeidsongeschikten. Wel meenden
zij dat juist op de volumemaatregelen een grote inzet moest worden
gepleegd. Deze leden vroegen op welke termijn nadere wetsvoorstellen
te verwachten zijn, die eveneens in het kader van de doelstelling
voorbereid worden. Zijn daarbij nog voorstellen te verwachten die het
karakter hebben van volumemaatregelen, zoals nu voorgesteld?

De leden van de fractie van de PvdA hadden met belangstelling kennis–
genomen van het wetsvoorstel. Zij meenden dat de ontwikkeling van
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid alle aanleiding geeft tot een
intensivering van het volumebeleid. Maatregelen die aangrijpen bij de
bron van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, de omstandigheden in
de werksituatie, de begeleiding van zieken en de systematiek van keuring
voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering, hadden daarbij voor deze
leden verre de voorkeur. Zij stelden vast dat, naast algemeen-maatschap–
pelijke factoren (die in het «risque social» terecht gedekt zijn), vooral de
arbeidssituatie en de werking van de uitvoeringsorganisatie bijdragen aan
de omvang van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Experimenten
met verbeterde arbeidsomstandigheden en minder werkdruk, een
vroegere en meer geïntegreerde gevalsbehandeling, alsook met een
intensieve begeleiding van zieke werknemers, laten naar het oordeel van
deze leden zien dat ook binnen de huidige wet– en regelgeving verande–
ringen in de praktijk mogelijk zijn die leiden tot een afname van ziekte–
verzuim en arbeidsongeschiktheid. De regelgeving zou, zo voerden zij
aan, aanpassingen moeten ondergaan die deze veranderingen in de
bedrijfs– en uitvoeringspraktijk ondersteunen. Zij waren van oordeel dat
een aanpak bij de bron het beste uitzicht verschaft op een dergelijke
structurele vermindering van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In
dit licht hadden de leden van de PvdA-fractie niet alleen met belang–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 228, nr. 5



stelling, maar ook met een zeker ongeduld van het wetsvoorstel kennis–
genomen: doet de regering wel voldoende op dit terrein, zo vroegen zij,
blijven er geen kansen liggen? Zij merkten op dat de regering naar hun
oordeel hier en daar te terughoudend is. Zij hadden op grond van de nu
bekende feiten ingestemd met de opvatting van de regering dat het
volumebeleid niet toereikend zal zijn en een beperking van de uitkeringen
derhalve moet worden voorbereid. Die opvatting, zo merkten deze leden
op, schept echter direct de verplichting in het kader van het volume–
beleid al die maatregelen te nemen die enigszins realiseerbaar geacht
mogen worden. De aan het woord zijnde leden zouden «alles uit de kast»
willen halen om via begeleiding bij de bron ziekteverzuim en arbeidson–
geschiktheidsbegeleiding terug te dringen en liefst in hogere mate dan
nu voorzien is. Op dit punt nu rees bij de aan het woord zijnde leden de
vraag of de regering werkelijk «alles uit de kast» haalt met het onder–
havige wetsvoorstel. Zij noemden de volgende aanvullende maatregelen,
die naar de opvatting van deze leden het volumebeleid aanzienlijk zouden
versterken, en waarop zij later in dit verslag nog wilden terugkomen:

a. Een poging om het effect van wachttijden in de gezondheidszorg op
de duur van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid te beperken.
Kan, zo vroegen deze leden, over het verminderen van dit effect van naar
schatting 20%, niet op korte termijn advies worden gevraagd aan bijvoor–
beeld de SVr en de Raad voor de Volksgezondheid? Deze leden vroegen
tevens of de stelselherziening volksgezondheid van invloed zou kunnen
zijn op de lengte van de wachtlijsten.

b. Een grotere inzet op bedrijfstakgerichte preventie-activiteiten
(voorlichting, aanpassing machines en werkwijzen). Kan de regering, zo
vroegen deze leden, aangeven wat zich verzet tegen het opzetten van
bedrijfstakgerichte preventiefondsen en –beleid, zoals dat bijvoorbeeld in
Zweden wordt gedaan?

c. De fasegewijze invoering van een verplichte aansluiting van arbeids–
organisaties bij de Bedrijfsgezondheidszorg. Het is, zo meenden de leden
van de PvdA, evident dat een vroegtijdige bemoeienis van bedrijfsge–
bonden medische zorg met zieke werknemers een positief effect heeft
op de lengte van het verzuim en de doorstroming naar de arbeidsonge–
schiktheidsregelingen, zoals ook de recente verzuimbegeleidingsexperi–
menten laten zien. Waar nu de bedrijfsgezondheidszorg de sleutel is tot
zo'n vroegtijdige bemoeienis, begrepen deze leden niet waarom de
regering het advies van o.a. de SER negeert om hier geleidelijk tot een
verplichting te komen, Zij misten hiervoor, zeker gezien het beleden
belang van het volumebeleid, een overtuigende argumentatie. Ook de
leden van de fracties van VVD, D66, SGP en GPV zouden op dit punt de
aandacht van de regering vragen.

d. Een krachtige aanpak van de geïntegreerde gevalsbehandeling in
ZW en WAO. De leden van de PvdA-fractie meenden dat een te groot
aantal ziektegevallen gedurende een lange periode van het eerste
ZW-jaar niet meer is dan een «dossier dat op een stapel ligt». Zij
geloofden dat verbeteringen zoals de verplichte zesdemaandsmelding
niet voldoende zijn om hieraan een einde te maken, en zouden dan ook
een diepgaande bezinning wensen op het beoordelings– en begeleidings–
traject in de eerste twee jaren van het ziekteverzuim. De leden van de
PvdA vonden op dit terrein vele nuttige ideeën in de nota «Mensen of
Miljarden» van de Industriebond FNV. Zij vroegen hierover de visie van
de regering.

e. In dit verband wilden deze leden ook weten waarom de regering zich
niet aansluit bij de suggesties van de SER terzake van de hantering van
terugkeerplannen en een ingrijpende bijstelling van de keuringspraktijk.
Zij bevalen deze suggesties krachtig in de aandacht van de regering aan.
De leden van de PvdA-fractie benadrukten nog eens ten overvloede dat
het hun hier niet ging om losse, vrijblijvende suggesties. Zij toonden zich
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meer dan geïnteresseerd in een concrete intensivering van het volume–
beleid «bij de bron» en meenden dat de regering in het onderhavige
wetsvoorstel nog niet overtuigend aangeeft waarom zij met het voorge–
stelde meent te moeten volstaan.

De leden van de VVD-fractie hadden met bijzonder veel belangstelling
kennisgenomen van het wetsvoorstel, onder meer strekkende tot het
nemen van maatregelen die met name gericht zijn op het creëren van
extra mogelijkheden voor arbeidsongeschikten om (weer) aan het
arbeidsproces deel te nemen respectievelijk te blijven deelnemen. Deze
leden constateerden dat een aantal maatregelen ter beteugeling van het
ziekteverzuim en het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen niet
in het onderhavige wetsvoorstel is opgenomen. Zonder een uitputtende
opsomming te geven valt hierbij bijvoorbeeld te denken aan het
aanspreken van het tegoed aan vakantiedagen van de werknemer, het
ten laste brengen van de werkgever van de kosten van de eerste zes
weken ziekte en het wijzigen van het arbeidsongeschiktheidscriterium.
Deze leden betreurden het dat deze maatregelen geen onderdeel van het
onderhavige wetsvoorstel uitmaken, temeer daar daarover thans reeds
zeer brede consensus bestaat en voor de wenselijkheid en noodzaak van
een spoedige inwerkingtreding ervan eveneens een breed politiek
draagvlak is. De leden van de VVD-fractie pleitten derhalve met klem
voor een incorporatie van bedoelde maatregelen in het onderhavige
wetsvoorstel. In dat kader vroegen deze leden de regering dan ook reeds
in de memorie van antwoord uitgebreid inhoudelijk op deze voorgestane
maatregelen in te gaan, zodat ze mogelijk middels amendering bij het
wetsvoorstel kunnen worden betrokken. Deze leden achtten het zo snel
mogelijk welslagen van de doelstelling van het zo noodzakelijke terug–
dringen van het ziekteverzuim en het beroep op de arbeidsongeschikt–
heidsregelingen van een dusdanige importantie dat het incorporeren van
maatregelen, waarover nu reeds brede (politieke) consensus bestaat, in
dit wetsvoorstel voor de hand liggend en meer dan gerechtvaardigd is.

De leden van de fractie van D66 hadden de behoefte hun benadering
van de WAO uiteen te zetten. De houding waarmee zij het vraagstuk van
de WAO benaderden wordt bepaald door de volgende kernpunten:

1. Niet de hoogte en duur van de WAO-uitkering zijn excessief of
onaanvaardbaar maar het aantal mensen dat een uitkering ontvangt op
grond van de WAO.

2. Daarom moet in eerste instantie een frontale aanval op het groeiend
aantal worden ingezet.

3. Pas als onomstotelijk vast zou komen te staan dat met volumemaat–
regelen alléén niet tot de omslag kan worden gekomen die nodig is,
moeten er directe ingrepen in de hoogte en.of duur komen.

4. Het geven van tijdsruimte om die omslag te laten plaatsvinden op
een verantwoorde, rechtvaardige en doelmatige wijze heeft voorrang
boven het forceren van een taakstellend bezuinigingsbedrag.

5. Omdat zowel de uitvoering van als de controle op de WAO overge–
laten is aan de direct belanghebbenden, werkgevers en werknemers,
zullen om het oneigenlijk gebruik van de WAO te verminderen, de
uitvoering en de controle gescheiden moeten worden.

6. De bevriezing van de uitkeringen gekoppeld aan het stellen van
leeftijdsgrenzen betekent dat een inbreuk wordt gemaakt op gerecht–
vaardigde verwachtingen die op gespannen voet staan met het rechtsze–
kerheidsbeginsel.

7. Op langere termijn dient de sociale zekerheid te voldoen aan de
eisen die een geïndividualiseerde samenleving met geëmancipeerde
werknemers eraan stelt. De regering stelt in de memorie van toelichting
dat in het regeerakkoord 1989 als doelstelling is vastgelegd zo spoedig
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mogelijk te komen tot een situatie waarbij het beroep op de arbeidson–
geschiktheidsregelingen in ieder geval niet meer toeneemt. De leden van
de D66-fractie merkten op dat in het regeerakkoord nog niet van een
termijn wordt gesproken, Verder werd naar hun inzicht in het regeerak–
koord gerept van het ten volle benutten van de mogelijkheden die de
WAGW biedt, verbeteren van arbeidsomstandigheden en preventie en
vergroting van de financiële betrokkenheid van het bedrijfsleven, De aan
het woord zijnde leden vroegen de regering aan te geven hoe met name
het ten volle benutten van de WAGW spoorde met het voorliggende
wetsvoorstel en de overige maatregelen die in het vooruitzicht zijn
gesteld. Daarbij hadden deze leden enige specifieke vragen. Acht de
regering de hoogte van de uitkeringen in Nederland te hoog? Staat het
onomstotelijk vast dat een aangescherpt volumebeleid niet zal leiden tot
het qok door de regering gewenste resultaat? Waarop baseert de
regering die stellingname? Of acht de regering het aangescherpte
volumebeleid niet mogelijk in de huidige uitvoeringsorganisatie? Dit
wetsvoorstel is erop gericht vorm te geven aan het volumebeleid. Een
beleid dat in de opvatting van deze leden centraal staat. Zij juichten aan
de ene kant toe dat er nu een voorstel ligt (hoewel dit te lang op zich
heeft laten wachten), aan de andere kant waren zij teleurgesteld
vanwege de beperktheid van de voorstellen. Deze leden vroegen zich
evenals de leden van de VVD-fractie af waarom de regering een aantal
andere voorstellen niet naar voren had gehaald, zoals wijziging van het
arbeidsongeschiktheidscriterium en verruiming van passende arbeid.
Bovendien wordt in de voorstellen niet gerept van een structuurwijziging
in de uitvoeringsorganisatie. Die structuur is naar het inzicht van de
leden van de fractie van D66 een van de kenmerkende verschillen tussen
de Nederlandse situatie en die in alle andere landen In geen enkel land
zijn de uitvoering en de controle van de wet in het geheel overgelaten
aan de sociale partners. Sociale zekerheid is een zaak van algemeen
belang. Als de regering de uitvoering en de invulling ervan wenst over te
laten aan particuliere belangenorganisaties, dient de regering
nauwlettend toe te zien of steeds het algemeen belang gediend wordt.
Het gebrek aan belangstelling voor de uitvoeringspraktijk ondergraaft het
maatschappelijk draagvlak van het sociale zekerheidsstelsel. Een samen–
hangende wetgeving met als uitgangspunt werk boven inkomen en
daardoor verminderïng van het beroep op arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen wordt onvoldoende met dit wetsvoorstel en de nog te verwachten
wetsvoorstellen in de juiste volgorde gezet. Op deze wijze maakte de
regering het volgens de leden van de fractie van D66 al bij voorbaat
onmogelijk om tot «verzachtingen» te komen. Zowel veranderingen in de
uitvoeringsorganisatie, met name een scheiding tussen uitvoering en
controle, en een nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium gekoppeld aan
verruiming van het begrip passende arbeid moeten de «omkeerbare
gevallen» en de «onomkeerbare gevallen» van elkaar scheiden. De leden
van de fractie van D66 vroegen hierop een reactie van de regering.
Tenslotte vroegen de leden van de fractie van D66 zich af of met dit
wetsvoorstel en de wetsvoorstellen die er nog aankomen op het gebied
van arbeidsongeschiktheid de laatste stap is gezet op het gebied van
veranderingen in de sociale zekerheid of dat dit de eerste stap is en er
nog meer stappen volgen. Komen er nog meer aanpassingen in het
stelsel? Komt er wellicht een onderscheid tussen risque professionel en
risque social? Vreesde de regering niet, net zoals D66 doet, dat door de
prijsmaatregelen die aangekondigd zijn, de nadruk op het preventie– en
reïntegratiebeleid niet in het gedrang komt, niet alleen in mentaliteit
maar in financiële zin? Het valt te verwachten dat de ruimte in de
cao-onderhandelingen wordt aangewend om ZW– en WAO-uitkeringen te
herstellen waardoor minder ruimte zal kunnen ontstaan om preventie en
reïntegratiebeleid te voeren. Met de voorstellen van de regering konden
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de leden van de D66-fractie akkoord gaan met dien verstande dat het
duidelijk is of zal worden dat zij deze onvoldoende achten om aan een
volumebeleid vorm te geven. Bij een werkelijk volumebeleid hoorden
naar de inzichten van deze leden de volgende maatregelen:

- controle op de uitvoeringsorganisatie
- wijziging arbeidsongeschiktheidscriterium
- verruiming passende arbeid
- verzwaring verplichting werkgever tot het aanbieden van passende

arbeid en loondoorbetalingsverplichting
- verzwaring status terugkeerplan
- wettelijk bedrijfsgezondheidszorg
- wettelijk terugkeerrecht
- sluitende aanpak werkgelegenheid jonge gedeeltelijk arbeidsonge–

schikten en uitbreiding Jeugdwerkgarantiewet tot gedeeltelijk arbeidson
geschikten.

Op onderdelen zouden zij in het vervoig van dit verslag terugkomen.

De leden van de Groen Links-fractie hadden met grote belangstelling
de voorstellen van de regering gelezen. De bijzonder uitgebreide reeks
van maatregelen, waarvan enkele in dit wetsvoorstel uitgewerkt, doet
vermoeden dat het de regering ernst is met de aanpak van de omvang
van de arbeidsongeschiktheid in Nederland, en dat waardeerden deze
leden. Een algemeen oordeel over het beleid van de regering hadden de
hier aan het woord zijnde leden reeds gegeven bij eerdere gelegenheden.
Het (aan te scherpen) volumebeleid kon op waardering rekenen van de
Groen Links-fractie, daarentegen verzette zij zich scherp tegen het
voorgenomen prijsbeleid. Het lijkt immers vrij zinloos de arbeidsonge–
schiktheid aan te pakken door uitkeringen van hen die reeds (gedeel–
telijk) arbeidsongeschikt zijn te bevriezen. Ten aanzien van nieuwe
arbeidsongeschikten stelden zij dat de verlaging van de uitkeringen in
1985 naar 70% van het laatstverdiende loon en de stelselwijziging van
1987 geen invloed lijken te hebben gehad op het aantal arbeidsonge–
schikten. Opnieuw aanpassing van de uitkering, zoals wordt voorgesteld,
is een herhaling van zetten en bepaald niet sociaal. De regering heeft
herhaaldelijk laten doorschemeren dat de ingreep in de uitkeringen
vooral nodig is om het stelsel van sociale zekerheid betaalbaar te
houden. De minister van Financiën heeft herhaaldelijk gezegd dat deze
ingreep onvermijdelijk is. De reeds arbeidsongeschikten moeten dus
inschikken om voor nieuwe WAO-ers plaats te maken. Daarmee wordt
een maatschappelijk probleem op het bordje gelegd van de arbeidsonge–
schikten zelf en dat achtten de leden van de Groen Links-fractie een
inbreuk op de solidariteit tussen betaald werkenden en anders-actieven.
In aansluiting hierop merkten de leden van de Groen Links-fractie op dat
de arbeidsongeschiktheid in Nederland als een maatschappelijk
probleem moet worden aangepakt en dat een ingreep in uitkeringen
omwille van de betaalbaarheid van de sociale zekerheid niet zozeer
onvermijdelijk is als wel een politieke keuze. Als de regering het beroep
op de sociale zekerheid en speciaal de arbeidsongeschiktheidsregelingen
wil terugdringen, dan kan ook de weg gekozen worden van reïntegratie.
Dat betekent, gegeven de ontwikkeling van de werkgelegenheid, dat de
betaald werkenden een beetje moeten inschikken om gedeeltelijk
arbeidsgeschikten een plek te bieden op de arbeidsmarkt en dat in cao's
loonruimte vooral besteed wordt aan werkgelegenheid en arbeidsduur–
verkorting. Dat betekent ook dat van werkgevers met klem gevraagd
moet worden om (aangepaste) arbeidsplaatsen ter beschikking te stellen.
Dat betekent tevens dat de uitvoering wordt verbeterd en dat sociale
partners een minder centrale rol krijgen, om belangenverstrengeling
tegen te gaan. Dat betekent dat in sectoren met fysiek of psychisch sterk
belastende arbeid vervroegde pensionering, deeltijd-VUT en deeltijd–
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pensioen moeten worden gestimuleerd. Kortom, de onvermijdelijkheid
van een ingreep in de uitkeringen wezen deze leden af. Bij de behan–
deling van de komende voorstellen van de regering zouden deze leden
hun kritiek nader toelichten. De leden van de Groen Links-fractie
herhaalden hun standpunt, dat zij redelijk positief aankeken tegen het
voorgenomen volumebeleid van de regering en tegen het onderhavige
voorstel van wet. Zij wensten de regering wel een aantal nadere vragen
voor te leggen De leden van de fractie van Groen Links wensten van de
regermg te vernemen, wanneer en op welke wijze de nadere wijzigings–
voorstellen ZW en WAO aan de Kamer worden voorgelegd. Komt er een
nieuw wetsvoorstel of kan de Kamer een nota van wijziging tegemoet
zien behorende bij dit wetsvoorstel? Heeft een en ander nog conse–
quenties voor de lopende cao's dan wel de komende onderhandelingen
1992?

De leden van de fractie van de SGP hadden met belangstelling kennis–
genomen van het wetsvoorstel. Met de regering waren zij van mening
dat de sterke groei van het aantal arbeidsongeschikten een verontrus–
tende ontwikkeling is, zowel om sociale als om financiële redenen. Het is
van groot belang dat het aantal arbeidsongeschikten wordt terugge–
bracht tot een aanvaardbaar niveau. De leden van de fractie van de SGP
hoopten dat met de in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen het
volume van de arbeidsongeschiktheid dermate zal dalen dat de kortingen
op lengte en duur van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vermeden
kunnen worden. Dit wetsvoorstel dient met name om financiële prikkels
voor werkgevers en werknemers in te bouwen om zo ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid tegen te gaan. Daarnaast wordt in het kader van
preventief beleid het uitbreiden van de bedrijfsgezondheidszorg
genoemd. Die uitbreiding dient te geschieden op vrijwillige basis. De
leden van de fractie van de SGP wilden evenals de leden van de fracties
van PvdA, VVD, D66 en GPV van de regering weten waarom niet is
gekozen voor een verplichte uitbreiding. Een goed functionerende
bedrijfsgezondheidszorg kan immers een belangrijke bijdrage leveren aan
de preventie van arbeidsongeschiktheid. Hoewel de leden van de fractie
van de SGP het met de doelstelling en in hoofdlijnen ook met de
middelen daarvoor eens waren, wilden zij toch een aantal kritische
opmerkingen maken en vragen stellen.

De leden van de GPV-fractie hadden met belangstelling kennisge–
nomen van het wetsvoorstel. Samen met de voorstellen tot reorganisatie
van de uitvoeringsorganisatie en het «augustuspakket» WAO-voorstellen,
vormt dit wetsvoorstel een drieluik dat een breed offensief beoogt tegen
de groei van het aantal arbeidsongeschikten. De nu voorliggende
voorstellen zijn tot stand gekomen na uitvoerig overleg met de sociale
partners. Deze leden betreurden het dat deze voorstellen zo lang nadat
daarover in de tripartite werkgroep overeenstemming is bereikt in de
vorm van een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal worden voorgelegd.
Gezien de urgentie van de zaak was een snellere procedure alleszins
verantwoord geweest. Overigens komen deze voorstellen in een wat
ander perspectief te staan nu de regering inmiddels heeft besloten tot
veei verdergaande maatregelen. Dat «schrikpakket» zal bij de ongewij–
zigde uitvoering ongetwijfeld forse volume-effecten teweegbrengen. De
vraag die daarbij rijst is wat de voorstellen uit dit wetsvoorstel daar nog
zelfstandig aan zullen toevoegen. De effecten van premiedifferentiatie en
bonus-malus-systeem enerzijds en ingrepen in de hoogte van de uitke–
ringen anderzijds zijn bij benadering te schatten, maar zijn de cumula–
tieve effecten ook te schatten? Bij de Algemene Beschouwingen in de
Kamer naar aanleiding van de indiening van de Rijksbegroting 1992
heeft de minister-president toegezegd alle alternatieve voorstellen
serieus te betrekken bij de verdere beleidsontwikkelingen. Op onderdelen
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zijn al accentverleggingen aangekondigd. Is de regering bereid in de
memorie van antwoord een geactualiseerde stand van zaken te geven
van de nu bestaande beleidsvoornemens terzake van Ziektewet en WAO?

Het lid van de RPF-fractie had met grote belangstelling en tevens
gemengde gevoelens kennisgenomen van het wetsvoorstel. Dit lid was
met de regering van oordeel dat het huidige aantal arbeidsongeschikten
en de toename daarvan om diverse redenen niet aanvaardbaar is. Hij
herinnerde eraan dat de RPF-fractie in de afgelopen tien jaar vaak en
indringend aandacht heeft gevraagd voor de arbeidsongeschiktheidspro–
blematiek. Reeds geruime tijd moet worden vastgesteld dat de Wet op
de Arbeidsongeschiktheidsverzekering een andere toepassing krijgt dan
bij het ontwerpen van de wet was bedoeld en voorzien. Daarnaast moest
ook worden geconstateerd, dat blijkbaar op te gemakkelijke wijze een
beroep kon worden gedaan op de voorzieningen uit de Ziektewet.
Jarenlang hebben achtereenvolgens kabinetten de problematiek wel
gesignaleerd, maar tot een krachtdadig beleid kwam het om uiteenlo–
pende redenen niet. Het hier aan het woord zijnde lid heeft dat
menigmaal bekritiseerd. Naar zijn wijze van zien heeft het in de achter
ons liggende jaren aan politieke moed ontbroken om in te grijpen. Het
een en ander heeft er toe geleid dat het huidige kabinet wordt
gedwongen op forse wijze in te grijpen in de Ziektewet, de WAO en de
AAW. Gelet op de uitkomsten van het Najaarsoverleg 1990 mocht op
steun van de sociale partners worden gerekend bij het aanpakken van de
problematiek van het arbeidsverzuim. Maatregelen om het beroep op
Ziektewet en WAO/AAW terug te dringen hebben in principe ook de
volle instemming van het lid van de RPF-fractie. De echte problemen
ontstonden pas, toen het kabinet in juli van dit jaar besloot naast een
aantal volumemaatregelen ook kortingen toe te passen in duur en hoogte
van de uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hoewel die
laatste maatregelen niet in dit wetsvoorstel zijn opgenomen, wenste het
lid van de RPF-fractie ook op deze plaats gezegd te hebben, dat wat hem
betreft die prijsmaatregelen ten aanzien van de huidige uitkeringsgerech–
tigden een brug te ver zijn. In de rest van zijn bijdrage zou hij dat nader
verduidelijken. Het moet toch mogeiijk zijn met allerhande volumemaat–
regelen het aantal WAO-ers drastisch te verlagen, zo stelde dit lid.
Probleem is alleen dat de overheid voor het terugdringen van het aantal
WAO-uitkeringsgerechtigden afhankelijk is van derden en dan met name
de uitvoeringsorganen waarop de overheid weinig begrip heeft.
Aansluitend wilde dit lid dan ook meedelen zich te zullen verzetten tegen
aanslagen op het inkomen van hen.die volkomen terecht een beroep
doen op ZW/WAO/AAW en met name voor hen die als alleenverdiener
voor wat hun inkomen betreft geheel afhankelijk zijn van de arbeidsonge–
schiktheidsuitkering. Als het totaal van door de regering voorziene
maatregelen integraal wordt uitgevoerd, zullen de goeden onder, naar
moet worden gevreesd, vele kwaden lijden en dat is in strijd met de
publieke gerechtigheid, die de overheid dient te bevorderen. Het lid van
de RPF-fractie nam in dit verband de gelegenheid te baat op te merken
voorstander te zijn van een andere aanpak van de arbeidsongeschikt–
heidsvoorzieningen. Zijn gedachten gingen uit naar een mini-stelsel,
waarin ruimte wordt gelaten voor bijverzekeren. Hoe denkt de regering
daarover en langs welke weg en op welke termijn denkt zij uiteindelijk
een dergelijk stelsel eventueel door te voeren? Is het daarbij denkbaar
dat de voorziening onderdeel wordt van de volksverzekeringen, waarbij
de uitkering een inkomenstoets kent en twee WAO-uitkeringen in één
huishouden in feite tot de onmogelijkheden zouden moeten gaan
behoren? Het was het lid van de RPF-fractie opgevallen dat in de
memorie van toelichting nauwelijks wordt aangegeven wat nu concreet
het doel is dat de regerïng voor ogen heeft met de ZW/WAO-plannen. In
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de samenleving is daar veel misverstand over, zo constateerde het hier
aan het woord zijnde lid. De ZW/WAO-maatregelen beogen geen directe
bezuinigingsmaatregel, maar wat dan wel? Gaat het om het terugdringen
van de collectieve lasten of om een grotere arbeidsparticipatie in de zin
van weer geschikt verklaren voor de arbeidsmarkt, dan wel een betere
arbeidsmotivatie? Als het er vóór alles om gaat het aantal WAO-ers terug
te dringen, wordt er dan rekening mee gehouden dat het aantal
werklozen zal toenemen in de komende jaren en zo ja, kan dat met cijfers
inzichtelijk worden gemaakt? Het lid van de RPF-fractie achtte het juist
dat de regering voor een gezamenlijke aanpak van de tekortkomingen in
zowel de Ziektewet als de WAO en AAW heeft gekozen. Hij meende dat
het positief is dat ook de Ziektewet nadrukkelijk is betrokken bij de
plannen. Een gericht volumebeleid dient in een zo vroeg mogelijk
stadium van de arbeidsongeschiktheid gestalte te krijgen. Hoe langer
iemand ziek thuis is, des te moeilijker zal het immers zijn hem te laten
reïntegreren. Moet het probleem van langdurig arbeidsverzuim niet vóór
alles worden gezocht in een slordige uitvoering van de ZW, zo vroeg dit
lid, aansluitend bij soortgelijke vragen van leden van andere fracties. Hij
had echter geconstateerd dat de regering een meersporenbeleid heeft
ontwikkeld ten aanzien van arbeidsongeschiktheid. Hij vroeg de regering
waarom dit voorstel inzake het volumebeleid eerder aan de Kamer is
voorgelegd dan de andere voorstellen uit het meersporenbeleid. Kan
precies worden aangegeven hoe het meersporenbeleid is opgebouwd, bij
voorkeur met een tijdschema?

1.2. Beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen; ontwikke–
lingen en oorzaken; volumedoelstelling

De leden van de PvdA-fractie wilden een opmerking maken over de
volumedoelstelling van de regering ten aanzien van de arbeidsonge–
schiktheid. Het was deze leden opgevallen dat er in de formulering van
deze doelstelling een zekere evolutie was opgetreden, zo niet een zekere
aanscherping. In het Regeerakkoord en de Regeringsverklaring was
sprake van een streven «te komen tot een situatie waarin het beroep niet
meer toeneemt». De aan het woord zijnde leden vatten deze formulering
op als een «stabiliteitsdoelstelling» in de meest letterlijke zin van het
woord: de regering wil na 1989 zo spoedig mogelijk een situatie bereiken
waarin het beroep op WAO/AAW in absolute zin gelijk blijft, en
vervolgens zo mogelijk daalt. Eerst in de adviesaanvrage aan de SER van
19 februari 1991 wordt door de regering een verdergaande formulering
gekozen en wel: «Naar de mening van het kabinet zou het beleid met
betrekking tot de AAW, de WAO en de WAGW erop gericht moeten zijn
om in 1994 te komen tot een terugkeer in termen van uitkeringsjaren op
het niveau ultimo 1989». De leden van de PvdA-fractie constateerden
dat vanaf dit moment niet langer alleen sprake is van een stabilisatie–
doelstelling, maar tevens van een teruggang tijdens deze kabinetsperiode
naar het feitelijk niveau van 1989, waarvoor dus een volumereductie
nodig is welke de na 1989 nog optredende trendmatige groei compen–
seert. Zoals bekend, bleek vervolgens in juni 1991 dat deze doelstelling
des te ambitieuzer was door de feitelijk veel omvangrijker volumegroei
dan geraamd (brief van het kabinet aan de SER van 19 juni 1991). Deze
leden vroegen de regering of zij de evolutie in de doelstelling hier juist
hadden geschetst, en stemden er overigens mee in dat de regering later
heeft moeten constateren dat het einddoel redelijkerwijs niet in 1994
maar enkele jaren later kan worden bereikt. Deze leden hielden er daarbij
rekening mee dat de bestrijding van ziekteverzuim en arbeidsonge–
schiktheid lange tijd een verwaarloosd beleidsterrein is geweest. Zij
stelden evenals het lid van de VVD-fractie dat vorige kabinetten ten
onrechte de volume-ontwikkeling op zijn beioop hadden gelaten,
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daardoor de huidige regering voor een bijna onmogelijke opgave
plaatsend. De leden van de PvdA-fractie zagen hierin echter geen enkele
reden om nu te voorzichtig te zijn met de aanpak van het volumebeleid.
De belangen die op dit terrein in de jaren '80 zo zorgvuldig uit de wind
zijn gehouden, behoefden wat hun betreft niet opnieuw te worden
gespaard.

De cijfers die in tabel 1 in de memorie van toelichting worden gepre–
senteerd zijn zeer globaal volgens de leden van de D66-fractie. Het is
jammer dat er geen uitsplitsing wordt gemaakt naar gedeeltelijk en
volledig arbeidsongeschikten en de trends die daarin te zien zijn. Ook
wordt er geen overzicht gegeven van hoe (in tijd gezet) groot het beslag
is op het nationaal inkomen van de uitgaven op het gebied van arbeids–
ongeschiktheid. Daardoor wordt een beeld opgeroepen alsof het nu
meens allemaal zo erg is. Daarbij doelden zij op het beeld dat gecreëerd
wordt dat er ineens een aantal van 1 miljoen arbeidsongeschikten in
1995 wordt verwacht. Het opzienbarende ligt niet daarin, maar in het feit
dat dit na 20 jaar gestage groei opzien baart. Bij de stelling dat
Nederland relatief de hoogste uitgaven van de Europese Gemeenschap
heeft wat betreft de ziekte– en arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt
geen rekening gehouden met het feit dat in Duitsland hogere uitgaven
zijn op het gebied van ouderdomsuitkeringen. In hoeverre worden in de
ouderdomsuitkeringen vervroegde uittredingsroutes verwerkt in
Duitsland, die in Nederland in de arbeidsongeschiktheidsregelingen
zitten? In de tabel wordt aangegeven dat 6% van de sociale zekerheids–
uitgaven in Nederland (in relatie tot het BBP) wordt uitgegeven aan
arbeidsongevallen en beroepsziekten. De leden van de D66-fractie waren
geïnteresseerd hoe de regering aan dit cijfer komt, omdat in Nederland
geen onderscheid wordt gemaakt naar de oorzaak van arbeidsonge–
schiktheid. Bij de oorzaken wordt de structuur van de uitvoeringsorgani–
saties niet meegenomen. Hierover hebben deze leden elders opmer–
kingen gemaakt. Ook als er een vergelijking met het buitenland wordt
gemaakt, moet dit niet vergeten worden naar de mening van deze leden.

De leden van de Groen Links-fractie vroegen de regering om nadere
informatie, mede naar aanleiding van het gestelde over de demogra–
fische groei op pagina 6 van de memorie van toelichting. Zij waren
benieuwd naar exacte gegevens omtrent de kostenontwikkeling van de
ziekte– en arbeidsongeschiktheidsregelingen vanaf 1975 en ramingen
daarvan tot 1996, gerelateerd aan het nationaal inkomen, alsmede de
verhouding tussen de volume-ontwikkeling in de arbeidsongeschiktheids–
regelingen en de volume-ontwikkeling in de werkgelegenheid, zowel in
personen als in uitkerings/arbeidsjaren in de periode 1975-1995, waarbij
dezelfde indeling wordt gehanteerd als in tabel 1. Zij zagen tevens graag
aangegeven hoe de ontwikkeling van de AAW zich verhoudt tot de
ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolkmg in de periode
1975-1995 en hoe de ontwikkeling van het aantal arbeidsongeschikten,
die op grond van de ABPW een uitkering ontvangen, zich verhoudt tot de
groei van de kring van de ABP-verzekerden. Zij waren tevens benieuwd
naar de internationale vergelijking op het punt van de relatie tussen
arbeidsongeschiktheid van 55-plussers, het gebruik van VUT-regelingen
en het gebruik van arbeidsongeschiktheidsregelingen. Zij hadden de
indruk dat in het buitenland ruim van deze regelingen gebruik gemaakt
wordt en dat ook in het buitenland nauwelijks sprake is van arbeidsonge–
schikte 55-plussers. Kon de regering dit bevestigen? Is hiermee sprake
van een statistische vertekening van de ernst van de arbeidsonge–
schiktheid in Nederland in vergelijking tot het buitenland? Zij zouden het
op prijs stellen indien de regering deze informatie kon verschaffen en zij
vroegen de regering in hoeverre deze informatie naar haar oordeel een
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ander licht werpt op de ontwikkeling van de kosten en het volume van de
arbeidsongeschiktheidsregelingen. De regering stelt in de memorie van
toelichting dat met name eind jaren '70/begin jaren '80 de WAO
gebruikt is als afvloeiingsregeling. De leden van de Groen Links-fractie
merkten op dat onlangs in de pers berichten zijn verschenen over
voornemens van een bedrijf om werknemers te laten afvloeien naar de
WAO (o.a. in Trouw, 11 oktober 1991). Zij vroegen de regering hierop te
reageren. Zijn deze berichten juist? Hoe heeft de betrokken bedrijfsver–
eniging hierop gereageerd? Is dit geen teken aan de wand wat betreft de
bereidheid van werkgevers om activiteiten richting herplaatsing van
oudere (en wellicht gedeeltelijk arbeidsongeschikte) werknemers te
ondernemen? Is dat niet aanleiding om alsnog verplichte quotering te
overwegen? De leden van de Groen Linksfractie hadden tot hun spijt
kennisgenomen van het voornemen van de regering verplichte quotering
achterwege te laten. Daarop hadden zij reeds vele malen aangedrongen.
Wat is op dit moment het standpunt van de regering over quotering? Het
evaluatie-onderzoek WAGW heeft laten zien dat deze wet het beoogde
resultaat nog lang niet heeft bereikt. Betekent dit dat de regering slechts
op dit moment quotering afwijst, maar in de toekomst wellicht toch
overgaat tot quotering? Heeft zij een streefcijfer in gedachten, waarbij
indien dit niet gehaald wordt, verplichte quotering wordt ingevoerd? Wat
is dat streefcijfer? En wanneer vindt toetsing van de feitelijke ontwik–
keling aan dit streefcijfer plaats? De leden van de Groen Linksfractie
vroegen de regering tevens nader in te gaan op het veronderstelde
misbruik van de WAO door werkgevers en werknemers, vooral begin
jaren tachtig. De hier sprekende leden waren van mening, dat deze veel
gehoorde aanklacht wijst op een merkwaardige werking en uitvoering
van de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Het zou erop kunnen wijzen
dat het arbeidsongeschiktheidscriterium dermate ruim is opgesteld, dat
een groot deel van de gehele beroepsbevolking wel in aanmerking kan
komen voor een uitkering. Het kan wijzen op een grote mate van latente
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid onder de betaald werkenden en met
name de ouderen, die te gelde is gemaakt bij bedrijfssluitingen. Het kan
wijzen op een bijzonder onkritisch keuringsbeleid door de Gemeenschap–
pelijke Medische Dienst, waarbij de keuringsteams dan wel de regionale
directeuren op de nek zijn gezeten door de betrokken bedrijfsvereni–
gingen. Of is bijvoorbeeld massaal gebruik gemaakt van de verdisconte–
ringsregeling, waardoor ontslagen werknemers bij wie bijvoorbeeld een
arbeidsongeschiktheid is geconstateerd, die leidt tot en beperkt
inkomensverlies, toch een volledige WAO-uitkering konden ontvangen?
wat is er nou waar van het vermeende misbruik door werkgevers en
werknemers en hoe heeft zich dat concreet voorgedaan in de uitvoe–
ringspraktijk? De leden van de Groen Linksfractie zagen met grote
belangstelling een reactie van de regering tegemoet en vroegen naar de
conclusies die zij uit dit veronderstelde oneigenlijke gebruik van de WAO
zou trekken. Zij waren benieuwd de feiten te vernemen die een dergelijk
oordeel over de uitvoering zouden ondersteunen.

Uit de memorie van toelichting blijkt, zo merkten de leden van de
SGP-fractie op dat met name de uitgaven voor arbeidsongevallen en
beroepsziekten in Nederland een stuk hoger liggen dan in de andere
EG-lidstaten. Kan de regering aangeven wat de oorzaken voor dit verschil
zijn? In wat voor opzicht verschillen arbeidsongeschiktheidsregelingen in
het buitenland met de Nederlandse AAW/WAO? In hoeverre spelen de
oorzaken van de groei van de arbeidsongeschiktheid die de regering
noemt, ook in het buitenland? Ook wilden deze leden weten of men in
andere lidstaten van de EG een bonus-malus-systeem kent en een
ZW-differentiatie op ondernemingsniveau; en zo ja, welke effecten heeft
dat in de betreffende lidstaten?
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Het lid van de RPF-fractie constateerde dat Nederland in de EG
zondermeer de kroon spant waar het gaat om de uitgaven op grond van
ziekte– en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Dit lid was van oordeel dat
deze gegevens zeer waarschijnlijk meer zeggen over gebrek aan
voldoende verantwoordelijkheidsgevoel bij werkgevers, dan wel
werknemers, dan wel uitvoeringsorganen of keuringsartsen dan over de
gezondheidszorg en de arbeidsomstandigheden in ons land. Hij vroeg of
de regering eenzelfde opvatting was toegedaan. In dit verband stelde hij
de vraag in hoeverre harmonisatie in de sociale wetgeving op EG-niveau
door Nederland als voorzitter van de EG wordt nagestreefd? Daarnaast
wilde dit lid weten in hoeverre enige relativering van de gegevens op zijn
plaats is. Als de groei van de kosten van de WAO/AAW bijvoorbeeld
wordt afgezet tegen de groei van het nationaal inkomen is er sprake van
een positieve ontwikkeling. Trekt de regering bepaalde conclusies uit
deze gegevens? Het was het lid van de RPF-fractie opgevallen dat in de
memorie van toelichting nauwelijks wordt stilgestaan bij de oorspronke–
lijke doelstellingen van met name de WAO. Had het niet voor de hand
gelegen om hierop in te gaan, bijvoorbeeld als wordt gesproken over de
verruiming van het medisch arbeidsongeschiktheidsbegrip? Op pagina 7
van de memorie van toelichting wordt met een enkel woord aangegeven,
dat de WAO naast een inkomensbescherming als tweede doelstelling
revalidatie en sociale integratie had, maar dat van die tweede
doelstelling in de praktijk veel te weinig terecht is gekomen. Hoe komt
dat en wie is dat kwalijk te nemen? Was de WAO oorspronkelijk niet
voornamelijk bedoeld als een «overbruggingsuitkering» voor de periode
dat iemand als gevolg van ziekte of ongeval voor langere tijd geen
inkomen uit arbeid kon generen en in die periode ook recht had op revali–
datie? Er werd in de jaren '60 immers vanuit gegaan dat hooguit 150 000
tot 200 000 personen WAO-gerechtigd zouden zijn, waarbij van de
instroom veruit het merendeel ook weer zou uitstromen door terugkeer
naar de arbeidsmarkt, zonder dat het inkomen dan gelijk behoefde te zijn
aan het inkomen dat men verdiende vóór men tijdelijk gehandicapt
raakte. Moet het grote aantal WAO-ers niet mede worden toegeschreven
aan het feit, dat er voor wat de telling betreft geen enkel onderscheid
wordt gemaakt tussen hen die volledig van een WAO-uitkering afhan–
kelijk zijn en zij, die slechts partieel WAO-gerechtigd zijn? Is het van
meet af aan de bedoeling geweest, dat aan gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten blijvend aanvullende uitkering zou worden betaald door fictief
gederfd inkomen ook al heeft men inmiddels weer betaald werk
waarvoor méér dan het minimumloon wordt verdiend? Valt het te
overwegen om voor hen, die geen kostwinner zijn, de aanvullende uitke–
ringen boven het wettelijk minimumloon van lieverlee te beëindigen? Te
denken valt aan een overgangstermijn van bijvoorbeeld vijf jaar? Om
hoeveel gevallen gaat het dan en welk financieel effect heeft dat, zo
vroeg dit lid. Of is deze ingreep niet mogelijk, gelet op het feit dat het
hier gaat om een werknemersverzekering? In hoeverre is het gegeven dat
het hier een werknemersverzekering betreft een complicerende factor?
Moeten de in het onderhavige wetsvoorstel genoemde reïntegratie–
plannen leiden tot de oorspronkelijke tweeslag van de WAO, waarbij veel
meer dan tot nu toe een actieplan wordt opgezet voor revalidatie en
terugkeer naar de arbeidsmarkt? Het hier aan het woord zijnde lid had in
de memorie van toelichting een nadere specificatie gemist van het aantal
arbeidsongeschikten per leeftijdsgroep (30 tot 49, 50 tot 55 en 56 tot 65
bijvoorbeeld), per sexe en per bedrijfstak. Kan die specificatie worden
gegeven en trekt de regering daar bepaalde conclusies uit? Het lid van de
RPF-fractie had kennisgenomen van de opsomming van de oorzaken van
het grote aantal arbeidsongeschikten. De regering baseert zich hierbij op
gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het aan het woord

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 228, nr. 5 13



zijnde lid van de RPF-fractie stelde in dit verband de vraag of hiermee
een uitputtend overzicht is gegeven. De kenmerken van de regelingen
zelf zijn bijvoorbeeld niet genoemd, zoals de lage toetredingsdrempel, de
vrij hoge en qua duur niet beperkte uitwerking en het feit, dat het «risque
social» is meeverzekerd. Naar zijn mening was verder in elk geval één
aspect onderbelicht gebleven, namelijk de rol van de sociale partners in
de uitvoeringspraktijk. Kan worden meegedeeld hoe in ons omringende
landen de sociale partners zijn betrokken bij de uitvoering van arbeidson–
geschiktheidsregelingen? Is de rol van de overheid ten aanzien van de
uitvoeringspraktijk daar, evenals in Nederland, marginaal? Het lid van de
RPF-fractie kon moeilijk doorzien in hoeverre deze situatie van doorslag–
gevende invloed is op de sterke toename van het aantal arbeidsonge–
schikten, maar hij meende dat de sociale partners in dit opzicht niet altijd
even goed doordrongen waren van de grote verantwoordelijkheid die op
hun schouders rust. De belangen van de sociale partners lopen nu
eenmaal niet altijd parallel aan het algemeen belang Zo rijzen toch
grotere vraagtekens als een zeer groot deel van het «statisch bestand»
van WAO'ers dat in principe door de bedrijfsverenigingen moet worden
gecontroleerd, niet of nauwelijks aan een periodieke herkeuring wordt
onderworpen. Wat is het oordeel van de regering terzake? Vervolgens
vroeg het hier aan het woord zijnde lid, waarom mogelijke andere
oorzaken niet zijn genoemd. Voorts dacht hij onder andere aan sterk
afnemende arbeidsmotivatie, het frauderen en het gebrek aan scherpe
controle. Daarnaast vroeg het RPF-fractielid aandacht voor de persoon–
lijke, dan wel gezinsomstandigheden en de leefstijl van velen, die onge–
twijfeld bijdragen tot het groeiend aantal arbeidsongeschikten. Kan in
veel gevallen een onverantwoorde manier van leven (onregelmatige
leefstijl, overmatig alcoholgebruik, verslaving etc.) een belangrijke
bijdrage leveren tot de groei van het aantal arbeidsongeschikten? Moet
voorts niet in alle eerlijkheid worden gesteld, dat de door emancipatie en
individualisering, uitmondend in anonimisering van de samenleving,
bevorderde grotere arbeidsparticipatie van de gehuwde vrouw en de
daarmee verbonden dubbelrol (werk buitenshuis en werk in de
huishouding) tot een groter beroep op WAO-uitkeringen leidt? Uit cijfers
zou dat overduidelijk tot uitdrukking komen. Ziet de regering aanleiding
om tot een heroverweging van het beleid terzake te komen nu de
schadelijke gevolgen zo verstrekkend zijn voor de samenleving als
geheel, zo vroeg dit lid.

1.3. In het verleden getroffen maatregelen, de
TWVA-voorstellen en het najaarsoverleg

De leden van de CDA-fractie waren verheugd dat met dit wetsvoorstel
de mogelijkheden voor reïntegratie van arbeidsongeschikten verbeterd
worden. Zij vroegen zich wel af, hoe het komt, dat met de bestaande
reïntegratie-mogelijkheden naar verhouding zo weinig resultaten worden
behaald. Zij hadden de indruk dat veel bestaande reïntegratiemogelijk–
heden onvoldoende benut worden, wellicht mede door relatieve
onbekendheid van het bestaan van een en ander (o.a. art. 30 ZW, art. 44
en 44a WAO). Deze leden hadden overigens de indruk dat een goede
afweging gemaakt was met betrekking tot de cumulatie van de verschil–
lende maatregelen ter bevordering van de reïntegratie van (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikten. Voor hen was èén ding zonneklaar: voor een
efficiënt gebruik van volumemaatregelen is een geïntegreerde gevalsbe–
handeling onontbeerlijk. Is naar de mening van het kabinet het ontbreken
van een geïntegreerde gevalsbehandeling niet een van de belangrijkste
oorzaken van het onvoldoende uit de verf uit de verf komen van de
bestaande volumemaatregelen? Naar de mening van de leden van de
CDA-fractie (ook de leden van de fracties van PvdA en RPF wezen
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daarop) was een versnelde invoering van de mogelijkheid van een geïnte–
greerde gevalsbehandeling aan te bevelen, wil het voorgestelde pakket
van volumemaatregelen zijn volledige werking kunnen hebben. Is het
mogelijk de effecten van de reorgansisatie van de uitvoeringsorganisatie
op de volumemaatregelen aan te geven? Voorts vroegen deze leden
evenals de leden van de fractie van D66 wanneer de indiening van het
wetsvoorstel inzake de wijziging van de Organisatiewet Sociale Verze–
kering te verwachten is. Hadden de leden van de CDA fractie het
overigens goed begrepen dat de volumemaatregelen, zoals opgenomen
in de afspraken van het Najaarsoverleg, waar geen wetgeving voor nodig
is, slechts in zeer beperkte mate worden doorgevoerd? welke inzet wordt
er inmiddels door de overheid zelf gepleegd op dit punt?

De leden van de fractie van D66 constateerden dat maatregelen in het
verleden niet hebben geholpen om de gestage groei tot stand te
brengen. Uit onderzoek (o.a. van Aarts en De Jong) kan afgeleid worden
dat na iedere prijsmaatregel de instroom even stagneert of vermindert en
vervolgens weer toeneemt. Is er intussen een evaluatie van de stelselher–
ziening sociale zekerheid beschikbaar? Uit het evaluatieonderzoek van de
WAGW is intussen gebleken dat deze wet nog lang niet het beoogde
resultaat heeft opgeleverd. Waarom zijn er dan niet de maatregelen
getroffen waarop in de Tweede Kamer is aangedrongen en die de staats–
secretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 1986 heeft beloofd?
Die afspraak was: als de vrijwillige realisatie van 3% niet zou plaats–
vinden zou worden overgegaan tot het instellen van een quotumver–
plichting. In de Nota Sociale Zekerheid 1990 is berekend dat dit 14000
uitkeringsjaren zou schelen en een besparing van 285 miljoen gulden op
de arbeidsongeschiktheidsuitgaven. Tijdens de Algemene Beschou–
wingen naar aanleiding van de indiening van de Rijksbegroting 1991 en
de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1991
bleek dat de regering niet van zins was een quotumverplichting voor een
bedrijfstak te overwegen. Als de regering het ernst was geweest met het
terugdringen van het volume is het voor de leden van de D66-fractie een
raadsei waarom niet tot die maatregel is overgegaan. Een eventuele
WAGW-quotumverplichting kent ook een malus (heffing van 15/38 van het
bruto minimumloon =10 000). Deze leden misten een vergelijking van
de voor– en nadelen van het huidige voorgestelde bonus-malus-systeem
ten opzichte van de WAGW-quotumverplichting, die ook een malus kent.
Waarom vroegen de leden van de D66-fractie zich af, krijgt de Arbeidsin–
spectie (nu verdere controle op de bedrijfsverenigingen geen onderdeel
uitmaakt van het pakket maatregelen) niet een grotere controlemoge–
lijkheid op het gebied van instroom in de arbeidsongeschiktheid? Het is
toch bekend hoe groot het (objectieve) invalideringsrisico per bedrijfstak
is. Als er een onevenredig grote instroom vanuit die bedrijfstak in de
WAO is rnoet het toch mogelijk zijn om dat via de Arbeidsinspectie te
controleren en in te grijpen met de bevoegdheden die de Arbeidsin–
spectie ter beschikking staan? Waarom vroegen ook deze leden zich af,
wordt de bedrijfsgezondheidszorg niet wettelijk geregeld. In Nederland
valt maar 35-40% onder bedrijfsgezondheidszorg. Waarom wordt er het
een en ander op basis van vrijwilligheid geregeld en niet op basis van
een wettelijke verplichting? Wat betreft de intensivering van gevalsbe–
handeling hebben deze leden grote twijfels. Uit een brief van de GMD
waan de SVr d.d. 18 september 1991 mag opgemaakt worden dat er
geen meldingen te constateren zijn in de afspraken over meldingen en
kennisgevingen of wat betreft terugkeerplannen. De leden van de fractie
van D66 vroegen de regering hier nader op in te gaan. Overigens leidde
deze constatering naar hun mening des te meer naar het creëren van een
wettelijke grondslag voor de terugkeerplannnen, zodat de rechtsbe–
scherming van de zieke/arbeidsongeschikte werknemer beter geregeld
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was. Zoals de leden van de D66-fractie al eerder naar voren hebben
gebracht naar aanleiding van het regeringsstandpunt op de voorstellen
van de tripartiete werkgroep vinden zij de maatregelen in het najaarsak–
koord te vrijblijvend en met name de opstellmg van de regering. De
vrijblijvendheid zou kunnen worden verminderd indien aan bedrijfsge–
zondheidszorg en aan de terugkeerplannen een verplichting en een
wettelijke grondslag zou worden gegeven. Daarbij zou de ontslagbe–
scherming kunnen worden omgezet in een wettelijk terugkeerrecht. Ook
in het najaarsakkoord neemt preventie de laatste plaats in. Naar de
mening van deze leden diende preventie de eerste plaats te krijgen in
plaats van de laatste plaats. Ook de voorlichting op dit gebied moest
naar hun smaak veranderen. Nog steeds wordt in de folders van het
Voorlichtingscentrum Sociale Zekerheid maar één doelstelling van de
WAO vermeld, namelijk de verzekering tegen loonderving en niet het
recht op terugkeer in het arbeidsproces. Een recht (en een plicht) dat
bijvoorbeeld in Duitsland voorop staat. Eveneens betreurden zij de
vrijblijvendheid van de opstelling van het kabinet en de sociale partners
in die zin, dat slechts gesproken wordt van experimenten met geïntensi–
veerde begeleiding van zieke/arbeidsongeschikte werknemers. De leden
van de Groen Links-fractie vroegen zich af tot welke conclusies de zeer
bescheiden resultaten van de GMD-reïntegratie-activiteiten bij de
regering hebben geleid. Is er een gebrek aan arbeidsplaatsen, gebrek aan
motivatie van werkgevers, gebrek aan scholing, gebrek aan goed inzicht
in de arbeidsmarkt en deskundigheid op het gebied van arbeidsbemid–
deling, gebrek aan snelheid van handelen door de GMD, gebrek aan
steun van de betrokken bedrijfsvereniging, gebrek aan overleg en samen–
werking met de arbvo-orgaan? De leden van de Groen Linksfractie
kregen de indruk van de regering, dat zij over een bijzonder breed front
opereert. Zij hadden waardering voor de inzet van het kabinet, die daaruit
bieek, maar vroegen zich wel af hoe het spervuur van maatregelen,
wetswijzigingen en uitvoeringsvoornemens zich verhoudt tot de effecti–
viteit daarvan. Zij kregen welhaast de indruk dat er de afgelopen jaren
niets aan arbeidsongeschiktheid was gedaan en dat de regering dat in
één klap wilde goedmaken. Een verantwoorde keuze uit instrumenten zou
gelet op de efficiëntie in de uitvoering geen kwaad kunnen. Een en ander
zou ook in samenhang gebracht moeten worden met de komende
reorganisatie van de uitvoeringsorganen. Hoe beoordeelde de regering
haar diverse voornemens op dit punt? De leden van de Groen Linksfractie
vroegen de regering om nadere helderheid over de stand van zaken met
betrekking tot de niet-wettelijke maatregelen, zoals die in hoofdstuk 1
van de memorie van toelichting worden genoemd.

Ook de leden van de SGP-fractie wilden de uitvoeringsorganen
betrekken bij het terugdringen van de arbeidsongeschiktheid. In de
literatuur is kritiek te horen op de wijze waarop de bedrijfsverenigingen
hun taak verrichten, waarbij ook gewezen wordt op de heersende
bedrijfscultuur binnen de bedrijfsverenigingen en het belang dat zowel
werkgevers en werknemers hebben bij de huidige WAO. De leden van de
fractie van de SGP wilden dat de regering expliciet ingaat op het functio–
neren van de bedrijfsverenigingen, wat mogelijk een van de oorzaken van
de sterke groei van het aantal arbeidsongeschikten is. Tevens vroegen zij
of de regering daarbij een duidelijke afweging wilden maken of de
medische keuring niet beter door een van de bedrijfsverenigingen
onafhankelijke instantie verricht kan worden dan door de bedrijfsvereni–
gingen zelf, dit ook gelet de belangen van werkgevers en werknemers
zelf.

De leden van de GPV-fractie vroegen evenals de leden van de reeds
eerdergenoemde fracties aandacht voor bedrijfsgezondheidszorg en de
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geïntegreerde gevalsbehandeling. In de memorie van toelichting is
sprake van de wenselijkheid de bedrijfsgezondheidszorg uit te breiden. Is
ook overwogen bedrijven te verplichten een eigen bedrijfsgezond–
heidszorg op te richten of zich aan te sluiten bij een bedrijfsgezondheids–
organisatie? Zo ja, waarom is daar van afgezien? Een belangrijk element
in het kader van het najaarsakkoord is de zogenaamde geïntensiveerde
gevalsbehandeling. Om de waarde van deze afspraken beter te kunnen
beoordelen zouden deze leden graag geïnformeerd willen worden
evenals de leden van de CDA-fractie over de mate waarin eerdere
afspraken terzake zijn nageleefd. Reeds in 1981 hebben bedrijfsvereni–
gingen en GMD een meldingssysteem met elkaar dat drie actiemo–
menten kent, te weten het begin van de vierde, de zesde en de negende
maand van de ziektewetperiode. Waarom hebben deze afspraken
kennelijk niet gewerkt? In hoeverre waren deze afspraken eigenlijk contra
legem, gezien het feit dat art. 71 a WAO nu al bepaalt dat de bedrijfsver–
eniging 13 weken na de aanvang van de arbeidsongeschiktheidsperiode
de GMD daarvan melding moet doen? Deze leden ervaren de thans
voorgestelde nieuwe tekst van artikel 71a, waarin een termijn van zes
maanden wordt genoemd, als een duidelijke stap terug. Naar hun
oordeel kunnen de arbeidsdeskundigen van de GMD niet vroeg genoeg
worden ingeschakeld. Reeds na zes weken, als duidelijk is welke
verzuimgevallen langdurig zullen zijn, dient volgens deze leden de GMD
(of een vergelijkbare organisatie) te worden ingeschakeld. Hoe oordeelt
de regering hierover?

Het lid van de RPF-fractie had in de memorie van toelichting gelezen
dat ondanks de maatregelen die door verschillende kabinetten zijn
getroffen de groei van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen tot dusver onbeheersbaar zijn gebleken. Moet niet worden vastge–
steld dat na de stelselherziening sociale zekerheid de WAO nog meer
dan voorheen vluchtplaats is geworden voor werknemers die uit het
arbeidsproces worden gestoten? De WAO-voorziening is immers door de
stelselherziening een veel aantrekkelijker voorziening gebleven dan de
WW (looptijd uitkering tot aan 65-jarige leeftijd, geen sollicitatieplicht,
nauwelijks of geen controle en veel grotere kans op «zwart klussen»)?
Het hier aan het woord zijnde lid had vervolgens nog een enkele vraag
met betrekking tot de WAGW. Hij vond het niet verwonderlijk dat de
WAGW nog lang niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Er is
immers nog altijd geen sprake van een verplichte quotumoplegging. Kan
de regering aangeven of de daarvoor in het recente verleden genoemde
redenen nog onverkort gelden? Wanneer zal eventueel worden
overgegaan tot verplichte quotumoplegging en welke resultaten
verwacht de regering hiervan? Wordt dit gezien als ultimum remedium?
Het lid van de RPF-fractie informeerde naar de resultaten van de
wijziging van de ontslagrichtlijn per 1 januari 1991. Zijn reeds de eerste
effecten hiervan zichtbaar? Dit lid wilde weten waarom juist deze
maatregel al is genomen, terwijl andere beleidsvoornemens uit het
najaarsoverleg 1990 in een veel later stadium worden geïmplementeerd.
Is het de bedoeling dat op termijn alle beleidsvoornemens uit dat overleg
worden omgezet in concrete maatregelen? Ook het RPF-fractielid gaf te
kennen groot voorstander te zijn van een intensivering van de gevalsbe–
handeling. Hij was van oordeel dat frequente contacten tussen de zieke
werknemer, de werkgever, de bedrijfsgezondheidsdienst en de bedrijfs–
vereniging, de kans op reïntegratie aanzienlijk vergroten. Hij stelde hierbij
de vraag, waarom niet reeds eerder contact tussen die personen en
instanties plaats vindt. Zou het bovendien niet de voorkeur verdienen de
werkgever wettelijk te verplichten binnen één week contact te laten
zoeken met de zieke werknemer? Verder vroeg het lid van de RPF-fractie
hoe vaak de gemiddelde WAO-er aan een herkeuring wordt onder–
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worpen. Hoe vaak komt het in de praktijk voor dat werknemers automa–
tisch, dus zonder te worden gekeurd door een GMD-arts, vanuit de
Ziektewet doorstromen in de WAO? En hoeveel WAO'ers worden nooit
herkeurd? Het aan het woord zijnde lid wilde hierover graag uitgebreider
geïnforrneerd worden. Hij had het sterke vermoeden dat in de loop van
de jaren een enorme vervuiling van het bestand is ontstaan. Kan dit
worden bevestigd?

2. SPECIFIEKE VOORSTELLEN

2.1. Bonus Malus systeem

2.1.1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie deelden de opvatting van de regering dat
een bonus-malus-systeem een effectief middel is als het gaat om het
vergroten van de financiële betrokkenheid van werkgevers en
werknemers bij de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Ook de leden van de PvdA-fractie konden instemmen met de intro–
ductie van een bonus-malus-systeem, ter vergroting van de financiële
betrokkenheid van werkgevers bij de arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Zoals al eerder door hen opgemerkt misten de leden van de
D66-f ractie een vergelijking tussen de WAGW-quotering en het bonus–
malus-systeem. Het bonus-malus-systeem is individueel, zowel voor
werknemer a!s werkgever. Een nadeel van het systeem is dat een
werkgever een bijdrage verschuldigd is voor een werknemer die een
beroep gaat doen op de AAW/WAO terwijl de oorzaak van de arbeidson–
geschiktheid geheel buiten het bedrijf ligt. De regering motiveerde dit
door te verwijzen naar de inrichting van ons systeem geen onderscheid
wordt gemaakt naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Het is niet
duidelijk of de regering overwogen heeft een leeftijdsdifferentiatie bij het
bonus-malus-systeem in te voeren. De leden van de fractie van D66
vroegen naar de opvattingen van de regering hierover.

De leden van de Groen Linksfractie keken met enige scepsis aan tegen
het instrument van de ioonkostensubsidie, wat de bonus in feite is. Uit
evaluaties van de Wet Vermeend/Moor is gebleken dat het effect van
dergelijke instrumenten nogal beperkt is en de «vraag» naar loonkosten–
subsidies nogal snel wegvalt. Werkgevers blijken slechts in weinig
gevallen bereid het vermoeden van mindere kwaliteiten van langdurig
werklozen te laten afkopen met een subsidie. Werknemers dienen vooral
snel en makkelijk inpasbaar te zijn en leden van doelgroepen worden
algemeen geacht dat niet te zijn, subsidie of geen subsidie. Ook ten
aanzien van gedeeltelijk arbeidsgeschikten vermoedden de hier aan het
woord zijnde leden eenzelfde beeld: werkgevers lijden aan vertekende
beelden en percepties over wat een WAO-er wel en vooral niet kan,
waardoor sollicitatiebrieven van WAO-ers onmiddellijk terzijde worden
gelegd. Zeker in kleinere bedrijven, waar personeelsbeleid alleen bestaat
uit aannamebeleid en één van de vele functies is van één der leidingge–
venden en er derhalve eigenlijk geen sprake is van personeelsbeleid,
spelen dergelijke stereotypen een nogal belangrijke rol. Een loonkosten–
subsidie helpt dan weinig en is bovendien administratief een extra last,
zo dachten deze leden. Zij vroegen een reactie van de regering.

Voor de malus heeft de regering gekozen voor het criterium van diffe–
rentiatie. Bedrijven met een hoog risico op arbeidsongeschiktheid zullen
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een lagere malus moeten betalen dan bedrijven met een laag risico. De
leden van de fractie van de SGP wilden van de regering een nadere
uiteenzetting van de wijze waarop gediffentieerd wordt. Welke objectieve
criteria wil de regering aanleggen om het risico te bepalen? In welke
mate wordt rekening gehouden met de uitstroom naar de WAO vanuit
een bedrijfstak in het verleden? En in hoeverre kan bijvoorbeeld een
aspekt als psychische druk, nu arbeidsongeschiktheid steeds meer
psychische achtergronden heeft, worden meegewogen? Tevens vroegen
deze leden of in bedrijfstakken waar in het verleden al meer aan
preventie werd gedaan en die daardoor een geringere stroom van
arbeidsongeschikten hebben, daar nu mogelijk door en hogere malus
voor worden gestraft.

De leden van de GPV-fractie vonden de gedachte achter het bonus–
malus-systeem sympathiek, maar hadden hun twijfels, waarover verder in
dit verslag meer, over een effectieve afweging van kosten en baten. Naar
hun oordeel zou de effectiviteit van het instrument het grootst kunnen
zijn indien het bonus-malus-systeem zo vroeg mogelijk in het ziektewet–
traject al toegepast zou kunnen worden, en niet pas, zoals nu het
voorstel is, na één jaar. Als pas na één jaar ziektewet een harde prikkel
op de werkgever wordt uitgeoefend om een arbeidsongeschikte in dienst
te houden, is het proces van invalidering inmiddels zo ver voortge–
schreden dat reïntegratie in alle objectiviteit moeilijk valt te realiseren.
De prikkel kan optimaal functioneren op een moment dat reïntegratie nog
tot de reële mogelijkheden behoort. Naar het oordeel van deze leden zou
de malus daarom tussen de drie en zes maanden arbeidsongeschiktheid
verplicht moeten zijn, behoudens uiteraard wanneer sprake is van een
gedeeltelijk dienstverband overeenkomend met de restcapaciteit van de
werknemer. Wordt de desbetreffende werknemer binnen twaalf maanden
van arbeidsongeschiktheid alsnog door zijn werkgever opnieuw in het
arbeidsproces betrokken, dan kan restitutie van de betaalde bijdrage
plaatsvinden. Deze leden merkten op dat de regering kennelijk zelf ook
twijfels heeft bij de effectiviteit van het bonus-malus-systeem, gezien de
geraamde opbrengsten. Een geslaagd bonus-malus-systeem zou de
overheid geld moeten kosten, of op zijn minst budgettair neutraal
moeten uitwerken. Wanneer zou deze laatste situatie bereikt kunnen
worden naar het oordeel van de regering? Deze leden informeerden
verder naar de zelfstandige betekenis van de malus na de inmiddels
gerealiseerde verscherping van het ontslagbeschermingsbeleid. Hierin is
sinds 1 januari een wijziging opgetreden. Zijn hiervan de eerste effecten
al meetbaar? Ook het lid van de RPF-fractie informeerde hiernaar. Is er in
de nu bestaande situatie geen sprake van een zodanige mate van
ontslagbescherming van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, dat de
ontslagen die nu nog wel plaats vinden kennelijk onvermijdelijk zijn? Zo
ja, wat is dan nog de redelijkheid van het opleggen van een geldelijke
bijdrage in geval iemand alsnog in de WAO terecht komt? Die vraag naar
de redelijkheid is ook legitiem gelet op het feit dat slechts in een deel
van de gevallen er sprake is van een rechtstreeks causaal verband tussen
de arbeidsomstandigheden en arbeidsongeschiktheid. Welke mogelijk–
heden zijn er de verplichting voor een geldelijke bijdrage op te heffen in
die gevallen waarin de arbeidsongeschiktheid evident een gevolg is van
gedragingen in de privé-sfeer? Is dit onderzocht, en zo ja, waarom zijn er
dan geen voorstellen gedaan in deze richting?

Het RPF-fractielid onderschreef het uitgangspunt van de regering dat
vergroting van de financiële betrokkenheid zal leiden tot gedragsreacties.
Het was dit lid opgevallen dat het beleid terzake vooral wordt toegespitst
op de werkgever. Kan dit nader worden onderbouwd? Het lid van de
RPF-fractie was van oordeel dat op het terrein van de arbeidsomstandig–
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heden nog veel is te verbeteren, zeker in bepaalde sectoren. Hi vond het
opvallend dat sommige bedrijven een opmerkelijk lager ziekteverzuim
kennen dan andere, terwijl de aard van de werkzaamheden daar niet per
definitie lichter is in fysieke of psychische zin. Derhalve meende hij dat
het voorgestelde kabinetsbeleid op bepaalde punten zeker stimulansen in
de goede richting zal kunnen geven aan sectoren en bedrijven, die nu
nog een hoge uitval kennen. Het malusstelsel had niet de volledige
sympathie van het RPF-fractielid. Hij wenste hierover nog enige vragen
te stellen en sloot niet uit dat hij, afhankelijk van de antwoorden, zijn
oordeel zou bijstellen. Allereerst zette hij grote vraagtekens bij de
plannen om niet te kijken naar de oorzaken van arbeidsongeschiktheid. In
veel gevallen is geen sprake van een «risque professionel». Dit kan naar
zijn oordeel leideri tot zeer onrechtvaardige situaties, waarin een
werkgever opdraait voor onverantwoord gedrag van zijn werknemers of
door andere factoren, waarop hij geen enkele invloed heeft, wordt
getroffen. Is de voorgestelde hoogte van de malus met name in derge–
lijke gevallen niet erg hoog? Hij informeerde in dit verband naar het
aandeel van de instroom ten gevolge van het «risque social». Het
RPF-fractielid was verder van oordeel dat het niet geheel consequent is
de hoogte van de malus te differentiëren, afhankelijk van het arbeidson–
geschiktheidsrisico in een bedrijfstak, terwijl in het bonus-malus-systeem
geen rekening wordt gehouden met de oorzaak van de arbeidsonge–
schiktheid. Hoe verhoudt dit laatste uitgangspunt zich tot de voorge–
stelde differentiatie? Het huidige wetsvoorstel leidt er toe dat juist in de
bedrijfstakken, waar een laag arbeidsongeschiktheidsrisico bestaat, een
hogere malus zal worden betaald dan in bedrijfstakken met een hoog
arbeidsongeschiktheidsrisico. Worden relatief gezonde bedrijfstakken op
deze wijze niet indirect gestraft voor hun zorg om gezonde arbeidsom–
standigheden? Het lid van de RPF-fractie stelde in dit verband nog de
vraag of de regering niet wil overwegen bedrijven met maximaal tien
werknemers uit te zonderen van het bonus-malus-systeem. Overigens
bestaat ten gevolge van het malus-systeem het risico dat WAO'ers zich
teveel kunnen gaan voelen in een bedrijf. Wordt deze categorie
werknemers niet, meer dan nu het geval is, gestigmatiseerd door een in
te voeren strafcultuur?

2.1.2. Samenloop

Met de voorstellen over samenloop van de bonus en andere
(loon)subsidies konden de leden van de PvdA-fractie instemmen. Zij
vroegen zich wel af hoe wordt voorkomen dat er dubbele subsidies
worden verstrekt, omdat er diverse uitvoeringsorganen bij zijn betrokken.

De regering wijst op de samenloopproblemen tussen WAGW en
bonus-malus-systeem. De leden van de fractie van D66 vroegen zich af
waarom de regering zich daar zorgen over maakt. Een motie van D66 om
over te gaan tot invoering van de quotering in de WAGW is door de
Kamer verworpen. Dat werd niet nodig geacht. Uit de passages op
pagina 20 van de memorie van toelichting zou opgemaakt kunnen
worden dat de regering haar standpunt op dit gebied gewijzigd heeft. Is
dat het geval, zo vroegen deze leden zich af.

Het RPF-fractielid oordeelde het positief dat de regering uitgebreid
heeft gekeken naar cumulatie-effecten, die kunnen optreden tengevolge
van het bonus-malus-stelsel. Hij vroeg de regering in hoeverre dit stelsel
aansluit bij reeds bestaand beleid (KRA, Wet Vermeend/ Moor, SBA).
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2.1.3. Niveau en uitwerking

Blijkens een schrijven van de Raad van Centrale Ondernemingsorgani–
saties (d.d. 8 oktober 1991) hebben de werkgevers veel bezwaren tegen
de grondslag van de malus, te weten het salaris en niet de aarbeidsonge
schiktheidsuitkering. Bovendien wordt door de werkgevers bezwaar
aangetekend tegen de maximering van 5% van de bruto loonsom. Heeft
de regering naar aanleiding van deze bezwaren nog iets toe te voegen
aan hetgeen hierover in de memorie van toelichting is opgemerkt, zo
vroegen de leden van de CDA-fractie. Zij wilden in dit verband een
antwoord van de regering op de mogelijke reactie van een werkgever op
deze maatregelen, als het gaat om het aannemen van personeel.
Verwacht de regering een verscherpte selectie van sollicitanten door
werkgevers als gevolg van deze volumemaatregelen? Heeft zij maatre–
gelen op het oog, indien deze verscherpte selectie ongewenste vormen
gaat aannemen? Bij de leden van de fracties van PvdA, D66 en Groen
Links leefde dezelfde vraag.

Verder vroegen de ieden van de CDA-fractie, evenals de leden van de
fracties van PvdA, SGP en RPF, aandacht voor de positie van kleinere
bedrijven, als het gaat om het bonus-malus-systeem. Er zijn op zich
weinig ervaringscijfers beschikbaar teneinde voor de kleinere bedrijven
een aangepast systeem te ontwikkeien. Bij de evaluatie van deze maatre–
gelen zal, aldus de leden van de CDA-fractie, met name hieraan extra
aandacht besteed moeten worden.

Er wordt gekozen voor een variabele bonus en malus gemaximeerd tot
12 maanden loon. De leden van de PvdA-fractie vroegen zich af hoe
groot de marges hierbij zijn. Is een malus van 1 maand mogelijk? Zij
wilden weten of het de bedoeling is dat de malus lager wordt naar mate
het risico om arbeidsongeschikt te worden in de betreffende bedrijfstak
hoger is? Voorts wilden zij weten of een afwijkende malus de effectiviteit
van de maatregel niet teveel zou aantasten. Is de in artikel 57b, vierde lid
opgenomen begrenzing (max. 5% van de totale loonsom) van de lasten
van de werkgever niet voldoende? Ook de verhouding tussen de hoogte
van de bonus en de malus was hen niet duidelijk geworden. Over de
toekenning van de bonus wilden zij nog een vraag stellen. Aangezien de
bonus ook kan worden verleend bij het aangaan van een tijdelijk dienst
verband vroegen zij zich af of hiermee het aangaan van tijdelijke dienst–
verbanden niet wordt gestimuleerd; ook wilden zij weten of de bonus kan
worden teruggevorderd indien het tijdelijk dienstverband niet wordt
verlengd. De leden van de SGP-fractie stelden dezelfde vraag. Een
volgende vraag betrof het stellen van nadere regels in een algemene
maatregel van bestuur. Waarom is niet gekozen voor het aangeven van
de richtlijnen in de wet? Ook de leden van de VVD–, SGP– en RPF-fractie
vroegen hiernaar. Ook de nadere voorstellen waarin wel een malus wordt
genoemd van 12 maanden (stapsgewijs te bereiken) pleitte er in hun
ogen voor om nu duidelijke regels af te spreken. Wat moesten zij zich
overigens voorstellen bij stapsgewijs? In het wetsvoorstel misten de
leden van de PvdA-fractie voorts een bescherming van de werkgevers die
een gedeeltelijk arbeidsongeschikte in dienst houden of nemen tegen het
opnieuw uitvallen van de werknemer door arbeidsongeschiktheid. Het
leek hen in principe mogelijk dat een werkgever voor dezelfde
werknemer tweemaal een malus zou moeten betalen. Ook de leden van
de fracties van D66 wezen daarop. De hier aan het woord zijnde leden
wilden van de regering weten waarom de bonus meteen wordt uitge–
keerd en een malus pas na één jaar wordt ingevorderd. Het was, zo
stelden deze leden, immers zo dat aan de bonus de voorwaarde is'
verbonden dat het dienstverband minstens 12 maanden duurt, anders
volgt terugvordering. Het leek hen dus logisch de bonus eerst na 12
maanden uit te keren, dat voorkomt veel administratieve rompslomp.
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Tevens vroegen deze leden of de uitkering van de bonus niet nadere
voorwaarden betreffende de «vastheid» van het dienstverband vergt om
misbruik te voorkomen. Wat betreft de malus geldt geen voorwaarde
voor de tijd waarover de uitkering moet hebben gelopen In dat licht
begrepen deze leden niet waarom de malus eerst na een jaar behoeft te
worden voldaan. Al met al leek het hen logischer de betaling van bonus
en malus precies andersom te regelen dan de regering had voorgesteld.
Dat de regering rekening houdt met de positie van de kleine werkgevers,
door hun geldelijke bijdrage te maximeren tot 5% van de bruto–
loonkosten, konden deze leden waarderen. In dit kader wilden deze leden
voorts vernemen welke mogelijkheden er voor de kleinere werkgevers
zijn om zich bij te verzekeren.

Ten aanzien van het bonus-malus-systeem waren de leden van de
VVD-fractie met de regering van mening dat om een optimale werking te
verkrijgen een wettelijk verplicht systeem geboden is. Deze leden achtten
het daarentegen volstrekt onwenselijk dat de exacte hoogte niet bij wet
wordt geregeld, doch dat de regering voornemens is zulks te doen
geschieden bij algemene maatregel van bestuur. De door de regering
aangehaalde differentiatie doet hier niets aan af. De leden van de
VVD-fractie verzochten de regering dan ook met klem om met een nota
van wijziging te komen, daar deze leden het indienen van een
amendement terzake anders serieus zouden overwegen. Het parlement
dient zich volgens deze leden direct over de exacte hoogte en niet enkel
over de maximale hoogte (welke wel in het onderhavige wetsvoorstel is
opgenomen) van het bonus-malus-systeem uit te spreken en zulks dient
niet middels algemene maatregel van bestuur te geschieden. Deze leden
zouden te dien aanzien gaarne een uitgebreide reactie van de regering
krijgen. Overigens wilden de leden van de VVD-fractie er met nadruk op
wijzen dat zij van mening waren dat de maximale hoogte van het bonus–
malus-systeem de vermelde vier maanden voor de malus en zes
maanden voor de bonus niet mag overschrijden. Deze leden verzetten
zich dan ook met klem tegen het regeringsvoornemen om de malus voor
de werkgever stapsgewijs te verhogen naar maximaal twaalf maanden
salaris, en verzochten de regering dringend zulks te heroverwegen, opdat
ook hier geen amendement behoeft te worden overwogen. Ten aanzien
van de gekozen maximering van de malus op 5% van de bruto loonkosten
van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de geldelijke bijdragen
verschuldigd zijn geworden, zouden deze leden een meer uitgebreide
motivatie voor dit percentage van de regering op prijs stellen. Bovendien
verzochten deze leden de regering meer uitgebreid in te gaan op de door
een deel van de SVr bepleitte voorkeur om de bonus en de malus aan de
hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering te koppelen in plaats van
aan het bruto salaris.

Wat betreft het niveau van de malus vroegen de leden van de
D66-fractie zich af of de regering uit budgettaire overwegingen heeft
besloten de malus te verhogen of uit ander overwegingen. Het saldo van
geldelijke bijdragen en bonusuitkeringen zal daardoor sterk kunnen
toenemen volgens de memorie van toelichting. Kan de regering dit
onderbouwen? Het CPB heeft als structureel effect van de malus een
pm-post opgenomen. Blijkbaar is hier een andere opvattingen over de
inkomsten. De leden van de fractie van D66 deelden niet de opvatting
van de regering dat het saldo van malus en bonus via een verlaagde
AAW-premie weer aan de werkgevers moet worden teruggegeven. Het
uitgangspunt kostenneutraliteit voor de werkgevers op macroniveau
wilden deze leden nader toegelicht zien. In ieder geval zou het saldo in
de begintijd gebruikt kunnen worden om een goede aanvang te maken
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met (in Nederland tot nu toe onbekend) structureel preventie– en reïnte–
gratiebeleid op het gebied van arbeidsongeschiktheid. De leden van de
fractie van D66 hadden dezelfde vraag als de leden van de PvdA-fractie
met betrekking tot de situatie dat een werkgever recht krijgt op een
bonusuitkering indien hij een persoon in dienst neernt die een arbeidson
geschiktheidsuitkering ontvangt. De leden van de fractie van 066 consta–
teerden dat de regering eerst na een jaar een geldelijke bijdrage wenst in
te vorderen in geval een werknemer in de arbeidsongeschiktheidsrege
lingen terecht komt. Daarentegen krijgt de werkgever direct een recht op
een bonus indien hij een persoon in dienst neemt die een arbeidsonge–
schiktheidsuitkering ontvangt. Indien de arbeidsongeschikte niet
minimaal 1 jaar in dienst blijft, zal de verkregen bonus worden terugge–
vorderd. Een en ander vereist - zo meenden de leden van de D66-fractie
- een veelheid aan uitvoeringsproblemen. Ligt het niet in de rede om
slechts dan een bonus te geven wanneer er sprake is van een dienst–
verband voor onbepaalde tijd dan wel minimaal 1 jaar? Bij beëindiging
van het dienstverband binnen dat jaar zou de werkgever dat deel van het
bonusbedrag behouden dat evenredig is met het deel van het jaar dat
het feitelijk te werkstellen heeft geduurd. Kan de regering hierop nader
ingaan? Acht de regering de mogelijkheid aanwezig dat werkgevers
zwaardere medische keuringen gaan verrichten bij het in dienst nemen
van personeel en/of jonger (niet vrouwelijk) personeel zullen aantrekken
waardoor zij de goede risico's gaan uitselecteren en daarmee een deel
van de werking van het bonus-malus-systeem teniet zal worden gedaan,
aansluitend bij soortgelijke vragen van de leden van de fracties van CDA
en PvdA?

De leden van de fractie van Groen Links vonden het lastig niet het
uiteindelijke niveau van de bonus en de malus te kennen. Zij begrepen
dat de malus langzamerhand wordt opgevoerd naar 12 maanden. Blijft
de bonus staan op 6 maanden? Of wordt die ook opgevoerd? Zij konden
zich wel voorstellen dat de regering sectoren met een inherent zware
arbeid niet met een forse malus wilde belasten. Aan de andere kant is
het wel zo, dat juist in die sectoren er iets gedaan zou moeten worden
aan de arbeidsomstandigheden en ook de duur van de arbeid. Een lagere
malus stimuleert dan bepaald niet tot verbetering van de arbeidsomstan–
digheden. Hoe keek de regering hier tegenaan? Zij vroegen tevens
waarom de regering bij het sectorgewijs vaststellen van de malus geen
rekening houdt met de duur van de arbeid. Een bouwvakker, die 20 uur
werkt, verdient uiteraard minder dan zijn collega met een baan van
veertig uur. In die zin zal de malus al lager uitvallen. Toch zagen deze
leden reden om sectoren waar zware arbeid wordt verricht én lang wordt
gewerkt met een extra malus te confronteren. Zij waren ook benieuwd
naar de uitwerking van het criterium van differentiatie. Konden zij op
korte termijn de tekst van de ontwerp-algemene maatregel van bestuur
tegemoet zien? Vervolgens vroegen de leden van de Groen Links-fractie
hoe de regering aankijkt tegen de mogelijkheid, dat als gevolg van de
malus werkgevers in sollicitatieprocedures wel bijzonder sterk gaan
letten op de medische toestand van betrokkene. Kan dat niet leiden tot
verslechterde arbeidsmarktperspectieven van met name ouderen en
werknemers, die vanuit de Ziektewet een andere baan trachten te
verwerven? Hoe schat de regering dit effect in? Deze leden vonden het
vreemd dat als voorwaarde voor de bonus een ex-WAO-er een minimale
diensttermijn van slechts één jaar wordt voorgesteld. Voor een loonkos–
tensubsidie voor een reguliere baan uit hoofde van de KRA is een termijn
van twee jaar gesteld. Wat is de reden van deze termijn? Waarom stelt
de regering niet een ruimere termijn voor, er is immers een nogal forse
bonus in het geding. En hoe denkt zij over het risico van ontslag nadat de
bonus is uitbetaald en één jaar voorbij is?
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Met betrekking tot de uitvoering van het bonus-malus-systeem hadden
de leden van de SGP-fractie een aantal vragen. De malus heeft een
hoogte van vier bruto maandsalarissen oplopend naar 12 maanden,
terwijl de bonus een hoogte heeft van zes bruto maandsalarissen. Ook
deze leden wilden een nadere onderbouwing van deze bedragen en
vroegen de regering waarom niet is gekozen voor een gelijke bonus en
malus. Omdat het sociale stelsel inzake de arbeidsongeschiktheid geen
onderscheid maakt tussen arbeidsongeschiktheid die zijn oorsprong vindt
in de werkomstandigheden dan wel in de privé-sfeer van de werknemer,
zullen werkgevers ook moeten betalen voor arbeidsongeschiktheid die in
het laatste geval ontstaat. In hoeverre is het te rechtvaardigen dat
werkgevers verplicht worden om een malus te betalen voor gevallen die
buiten hun verantwoordelijkheid liggen. In hoeverre is het mogelijk om
gevallen van arbeidsongeschiktheid die duidelijk in de privé-sfeer liggen
af te bakenen van de overige gevallen? Kleine bedrijven kunnen door het
bonus-malus-systeem sneller in problemen komen dan grotere bedrijven.
Zij hebben relatief minder mogelijkheden om arbeidsongeschikten te
integreren in het arbeidsproces, terwijl de malus vanwege het geringe
aantal werknemers ook harder aankomt. De regering is van mening dat
met het plafond van 5% van de bruto loonsom de kleine werkgevers
voldoende worden ontzien. De leden van de fractie van de SGP vroegen
zich af of dit wel voldoende was en of er op zichzelf geen reden is om
kleine en grote ondernemingen anders te behandelen. Daarbij zou voor
kleine werkgevers (minder dan 10 werknemers) een plafond van 2%
kunnen gelden en voor grotere een plafond van 5%. Deze leden wilden
graag de mening van de regering op dit punt en vroegen tevens welke
financiële en administratief-organisatorische gevolgen het maken van
een dergelijk onderscheid met zich meebrengt. In dit verband wilden zij
weten hoeveel bedrijven Nederland kent met minder dan 10 werknemers.
De bonus en de malus worden berekend in een aantal maanden bruto–
salaris. De leden van de fractie van de SGP vroegen of het niet meer
voor de hand hggend is om de arbeidsongeschiktheidsuitkering als
uitgangspunt te nemen; een belangrijke reden van deze maatregelen is
immers het terugdringen van het financiële beslag dat de AAW/WAO
legt. Met betrekking tot de hoogte van de bonus en de malus vroegen
ook deze leden of het niet beter is die, gezien het belang, in de wet zelf
vast te leggen; bij een gedifferentieerde malus zou een minimum en een
maximum kunnen worden genoemd. Een werkgever krijgt een bonus
indien hij een arbeidsongeschikte werknemer in dienst neemt.
Voorwaarde is dat die werknemer minimaal een jaar bij hem in dienst
blijft. Ook de leden van de fractie van de SGP vroegen de regering of
deze korte termijn niet gemakkelijk tot oneigenlijk gebruik kan leiden. Een
werkgever kan de arbeidsongeschikte voor een bepaalde periode van iets
langer dan een jaar in dienst nemen, en toch de bonus ontvangen. Bij de
overheid wordt personeel vaak voor twee jaar aangenomen met de
mogelijkheid van een vast dienstverband. Ook hier zou de arbeidsonge–
schikte dus na twee jaar zonder problemen ontslagen kunnen worden,
terwijl wel de bonus wordt geïnd. Deze leden vroegen de regering
daarom of er geen nadere voorwaarden (bijvoorbeeld een vast dienst–
verband) of een langere termijn moeten worden vastgesteld.

Ligt aan de vaststelling van de hoogte van de geldelijke bijdrage
onderzoek ten grondslag naar de effecten van die bijdrage, zo vroegen
de leden van de GPV-fractie. Zal er niet calculerend gedrag gaan plaats–
vinden door werkgevers, in die zin dat zij één jaarsalaris als geldelijke
bijdrage prefereren boven het wellicht nog tientallen jaren in dienst
houden van een sub-optimaal functionerende werknemer waarvoor ook
nog (kostbare) aanpassingen in de werkomgeving dienen plaats te
vinden?
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Ook het lid van de RPF-fractie stelde de vraag waarom de hoogte van
de bonus en malus worden gekoppeld aan een bepaald aantal maanden
salaris en niet aan een bepaald aantal maanden arbeidsongeschiktheids–
uitkering. In– en uitstroom van arbeidsongeschikten hebben immers
directe gevolgen voor de uitkeringsgelden. Ligt een koppeling hieraan
niet meer voor de hand? Het lid van de RPF-fractie gaf te kennen
voorstander te zijn van een bonussysteem. Het moet voor bedrijven
aantrekkelijker worden om gehandicapten in dienst te nemen. Hij had
goede hoop op positieve resultaten van deze stimuleringsmaatregel. Het
was dit lid overigens opgevallen dat de regering er blijkbaar niet op
rekent dat van de bonus een extra stimulerende werking uitgaat. Bij de
schriftelijke voorbereiding van de behandeling van de Miljoenennota
1992 deelde de regering mee dat rekening wordt gehouden met 28 000
bonusverstrekkingen per jaar. Deze raming is gebaseerd op het aantal
personen dat momenteel jaarlijks met behulp van de GMD wordt geïnte–
greerd (Kamerstuk 22 300, nr. 3, pag. 6). Het zal toch niet de bedoeling
van het bonus-malus-systeem zijn dat de effecten daarvan niet zijn te
meten? Het was het lid van de RPF-fractie opgevallen dat met betrekking
tot het bonus-malus-systeem relatief veel wordt opengelaten, om later
via algemene maatregelen van bestuur te kunnen worden ingevuld. Hij
vroeg de regering of nu niet teveel via algemene maatregelen van
bestuur geregeld gaat worden. Verdient het geen voorkeur om uitvoering
en financiering bij wet te regelen, zo vroeg hij zich af.

2.1.4. Financiële en premie-effecten

De regering gaat ondanks de onduidelijke verhouding tussen bonus en
malus uit van verwachte overschottten. De leden van de PvdA-fractie
zouden graag vernemen wat de geschatte opbrengst van het bonus–
malus-systeem is bij een malus van 4, 8 en 12 maanden. Zij hadden een
voorkeur voor het aanwenden van althans een deel van deze
overschotten voor verdere intensivering van het volumebeleid in plaats
van voor directe verlaging van de AAW-premies. Bij succesvol beleid
heeft vervolgens ook dit consequenties voor de AAW-premie. Deze
verdere intensivering, waarvoor deze leden een aantal suggesties deden,
zal vervolgens resulteren in een verder afnemend aantal zieke en arbeids–
ongeschikte werknemers, wat zich vertaalt in een daling van de
AAW-premies. Per saldo zal de collectieve lastendruk hierdoor op termijn
gelijkblijven, of mogelijk verder afnemen dan bij een direct doorgeven
van de malusopbrengsten in een verlaging van de premies. Naar hun
mening ontbrak enigszins de logica in de redenering dat een bedrijfstak
met een hoge uitstoot van arbeidsongeschikten en dus met een relatief
hoog saldo van bijdragen en bonussen in wezen wordt beloond met een
lage AAW-premie. Bij een succesvol beleid stijgt daarentegen de premie
weer. Volgens de memorie van toelichting zouden overigens «goede
werkgevers meer profiteren dan slechte werkgevers». De hier aan het
woord zijnde leden zagen gaarne uiteengezet hoe dit wordt bewerk–
stelligd.

De leden van de fractie van Groen Links hadden hun twijfels over de
eis van de kostenneutraliteit van het bonus-malus-systeem. Waarom is
dit nodig? In de tweede plaats vroegen de hier aan het woord zijnde
leden of de malus inderdaad deel uit gaat maken van de collectieve
lasten en de bonus deel uit gaat maken van de collectieve uitgaven. Dat
vonden deze leden vreemd en zij vroegen om een nadere argumentatie.
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Ook de leden van de GPV-fractie constateerden dat een overschot van
het bonus rnalus-systeem via een verlaging van de AAW-premie naar de
werkgevers kan terugvloeien. Volgens de memorie van toelichting profi–
teren de «goede» werkgevers daar meer van dan de «slechte»
werkgevers. Deze leden zagen graag een toelichting op deze stelling. De
verlaging van de AAW-premies werkt toch uniform uit voor alle
werkgevers?

Het RPF-fractieiid vond het reëel om bij voorbaat uit te gaan van een
positief saldo, dat tengevolge van het bonus-malus-systeem toevloeit
aan het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds. Verwacht de regering
dat het structureel om een positief saldo zal gaan? Als dit het geval is,
getuigt dat naar zijn oordeel niet van een geloven in eigen beleid.

2.1.5. G + G– en overheidssector

Dat het bonus-malus-systeem ook van toepassing is op de g. en
g.-sector en de overheid had de instemming van de leden van de
PvdA-fractie. In de g. en g.-sector krijgen de werkgevers de ontwikkeling
van de werkgeverspremies wettelijke sociale zekerheid volledig in de
ruimte voor arbeidsvoorwaarden verdisconteerd. Na invoering van het
bonus-malus-systeem en de premiedifferentiatie zullen de gemiddelden
worden verdisconteerd. Er wordt gesteld dat het arbeidsvoorwaarden– en
voorzieningenniveau niet zal worden aangetast; de leden van de
FVdA-fractie spraken echter hun zorg uit of voldoende gewaarborgd kan
worden dat dit inderdaad niet gebeurd. Door de verwachting dat de
malussen de bonussen zullen overtreffen zal er geld beschikbaar komen
voor of verlaging van de AAW-premie of voor bijdragen aan de
bedrijfstak. De regering stelt dat invoering van het bonus-malus-systeem
budgettair neutraal verloopt. De aan het woord zijnde leden vroegen zich
af of er niet en tijdsverschil zit tussen het moment dat er malussen
moeten worden betaald en een premieverlaging, en wat daarvan de
financiële consequenties zijn. Diezelfde vraag stelden zij met betrekking
tot de overheidssector. Omdat het op de Grondwet gebaseerde bekosti–
gingssysteem van het onderwijs geen rechtstreekse toepassing van het
bonus-malus-systeem toelaat, is daar een alternatief gevonden in een
vervangingsfonds. De financiële prikkel zit hier in de restitutie of opslag
van de premie. Dit alternatief konden de leden van de PvdA-fractie van
harte onderschrijven, maar zij begrepen niet goed waarom een restitutie
van 1% van de loonsom plaatsvindt bij 10% van de instellingen die de
grootste relatieve daling van hun ziekteverzuim hebben gerealiseerd en
een premie-opslag van 0,5% van de loonsom voor 10% van de scholen
die de grootste relatieve stijging in hun verzuim hebben doorgemaakt.
Ware het niet veel eenvoudiger en eerlijker ten opzichte van die andere
90% om hier de premiedifferentiatieregeling op toe te passen zoals in het
wetsvoorstel verwoord? In aanvulling op de gegevens met betrekking tot
de volumeontwikkeling ten aanzien van ABP-verzekerden wilden de leden
van de PvdA-fractie nog geïnformeerd worden over het volume van het
ziekteverzuim bij de overheid. Zij 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, gezien het feit
dat de overheid het op één na hoogste invalideringsrisico kent. Mede
vanwege de voorbeeldfunctie van de overheid dient dit laatste zo
spoedig mogelijk te veranderen, zo meenden zij. De aan het woord zijnde
leden waren van mening dat verdergaande maatregelen dan de in de
bovengenoemde nota's aangekondigde nodig zijn. Is de regering van
plan verdergaande maatregelen te nemen, zo wilden zij weten. Indien dat
het geval is wilden zij graag de voornemens dienaangaande vernemen.
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Tevens wilden zij weten welke maatregelen ter terugdringing van ziekte
en arbeidsongeschiktheid bij de krijgsmacht zullen worden genomen.
Voorts wilden zij uitvoerig uiteengezet zien waarom het bonus-malus–
systeem niet zal gelden voor de krijgsmacht. De introduktie van het
bonus-malus-systeem zal ook een intensivering van de werkzaamheden
van het ABP betekenen. In hoeverre speelt het ABP hier reeds op in?

De leden van de VVD-fractie waren het met de regering eens dat het
bonus-malus-systeem, met inachtneming van de door deze leden
voorgestane maximering, eveneens van toepassing moet zijn in de g. en
g.– en overheidssector.

De leden van de fractie van D66 hadden een aantal vragen bij de reali–
satie van het bonus-malus-systeem in de overheidssector. Uit het
jaarverslag van het ABP blijkt dat het aantal herplaatste ambtenaren in
1990 ten opzichte van 1989 is gedaald van 2653 naar 2547, terwijl het
aantal herplaatsbaarverklaringen met 500 toenam. Kan de regering
aangeven wat de oorzaak van deze daling is en wat de verwachtingen op
dit punt zijn voor 1991? De hier aan het woord zijnde leden vroegen in
welke sectoren van de overheid de budgetterings– en begrotingsmetho–
dieken zodanig zijn ingericht dat de werkgever enerzijds zijn financiële
verantwoordelijkheid kan afwentelen en anderzijds niet kan profiteren
van besparingen ten gevolge van de geleverde inspanningen ter
beperking van het ziekteverzuim. Hoe zal het beleid van de overheid dat
gericht is op een versterking van de budgetverantwoordelijkheid van het
management concreet vorm krijgen, zo vroegen de leden van de fractie
van D66. Wanneer is die verdere concretisering te verwachten? De leden
van de fractie van D66 vroegen zich af of de versterking van de effecti–
viteit van het bonus-malus-systeem, door verlenging van de termijn
gedurende welke de loondoorbetaling bij ziekte voor rekening komen van
de budgetten van de desbetreffende budgeteenheid (memorie van
toelichting, blz. 28) gelijkelijk zal gelden voor alle departementen. Heeft
het departement van Binnenlandse Zaken in dezen coördinerende
bevoegdheden?

De leden van de fractie van Groen Links meenden dat inmiddels
genoegzaam bekend is dat met name in de gezondheidszorg (en in
delden van het onderwijs) een onaanvaardbaar hoge werkdruk bestaat,
die tot veel verzuim en arbeidsongeschiktheid leidt. Daar is de minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede verantwoordelijk voor,
terwijl het voorgestelde bonus-malus-systeem leidt tot een vermindering
van de budgetten in de sector zelf. Leidt dat niet tot grote problemen bij
het bestrijden van een te hoge werkdruk? Hetzelfde geldt voor bezuini–
gingen in de bejaardenoorden, waardoor steeds minder mensen nog
steeds hetzelfde werk doen met een onvermijdelijk groeiend verzuim en
beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen. De overheid draagt in haar
bezuinigingsdrift dus het nodige bij aan het ontstaan van arbeidsonge–
schiktheid en straft daarna de betreffende instellingen met een malus. Zij
vroegen de regering om haar reactie op dit punt. Betekende dit dat,
wanneer een deel van de g. en g.-sector bezuinigingen krijgt te
verwerken de malus omlaag gaat, omdat het werk inherent zwaarder
wordt? Dezelfde vraagtekens zetten de leden van de fractie van Groen
Links bij het instellen van het bonus-malus-systeem bij de overheid.
Evenals de leden van de PvdA-fractie vroegen zij zich af waarom niet een
vorm van bonus-malus bij de krijgsmacht wordt overwogen. Deze leden
konden zich voorstellen dat er onderdelen van de krijgsmacht zijn die
slecht functioneren en een hoge uitstoot van arbeidsongeschikte
(beroeps)militairen kennen en nu daar geen «straf» voor krijgen. Analoog
aan voorstellen ten behoeve van de overheid zouden ook budgeteen–
heden bij de krijgsmacht een stimulans moeten krijgen om zich te richten
op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid.
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De leden van de SGP-fractie waren het ermee eens dat ook de g. en
g.-sector valt onder het bonus-malus-systeem. Tevens dient als
randvoorwaarde te gelden dat de kwaliteit van de dienstverlening
gehandhaafd blijft en dat het bonus-malus-systeem niet ten koste gaat
van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. De leden van de fractie
van de SGP wilden van de regering weten hoe groot het arbeidsonge–
schiktheidsvolume is in de verschillende g. en g.-sectoren. Ook vroegen
deze leden of het principieel gezien wel juist is om de verlaging van de
AAW-premie niet mee te laten tellen in de bekostiging van deze sector,
omdat op deze wijze de sector indirect gesubsidieerd wordt door de
marktsector die voor een deel bijdraagt aan de daling van de
AAW-premie. Zij vroegen de regering of niet is overwogen om voor de
g. en g.-sector en voor de overheidssector een eigen fonds te creëren,
waardoor de opbrengst van de bonus-malus en de verlaging van de
premie elkaar in evenwicht houden zonder effecten voor het bedrijfs–
leven. Ook vroegen deze leden een onderbouwing van de stelling dat de
verlaging van de AAW-premie de extra kosten als gevolg van het saldo
van de bonus-malus zal compenseren. In hoeverre heeft het feit dat de
g. en g.-sector en de overheid vanuit collectieve middelen gefinancierd
wordt gevolgen voor de vaststelling van de malus-premie? Bij de
overheid dient sprake te zijn van een verdergaande budgettering, onder
meer door decentralisatie naar het middenmanagement, wil het bonus–
malus-systeem effectief zijn. De leden van de fractie van de SGP wilden
van de regering weten hoe ver de overheid is gevorderd met deze
budgettering. Voor het onderwijs zal een aparte regeling gelden; de
leden van de fractie van de SGP konden daarmee instemmen, maar
hadden wel enkele vragen. In de eerste plaats wilden zij weten waar de
restitutie van 1% van de loonsom als bonus en de premie-opslag van
0,5% van de loonsom als malus op gebaseerd zij en hoe die zich
verhouden tot de bonus van 6 maanden bruto salaris en de malus van
maximaal 5% van de bruto loonsom elders. Ook wilden deze leden weten
in hoeverre scholen die op grond van gemoedsbezwaren tegen verze–
keren zijn, gedwongen zullen worden om te participeren in het Vervan–
gingsfonds? Met betrekking tot het onderwijs wilden de leden van de
fractie van de SGP weten hoe het ziekteverzuim en de arbeidsonge–
schiktheid zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld in het openbaar
onderwijs en de verschillende levensbeschouwelijke zuilen in het
onderwijs.

De leden van de GPV-fractie vroegen waarom er voor gekozen is voor
de g. en g.-sector een apart traject te handhaven bij de toepassing van
het bonus-malus-systeem. Door het verwachte overschot kan de
AAW-premie dalen. De g. en g.-sector krijgt daardoor meer budgettaire
ruimte. Betekent dit niet dat de marktsector via een omweg de g. en
g.-sector subsidieert? En zou dit niet voorkomen kunnen worden door het
bonus-malus-systeem in de g. en g.-sector ook via het AAW te laten
lopen, zo vroegen deze leden.

Het lid van de RPF-fractie stelde wat betreft de toepassing van het
bonus-malus-systeem in de g. en g.-sector dezelfde vragen als de leden
van de GPV-fractie. Dit lid was verder van mening dat er veel is te
zeggen voor het hanteren van het bonus-malus-systeem bij de overheid.
Toch vroeg hij zich af in hoeverre sprake is van een situatie die verge–
lijkbaar is met die in het bedrijfsleven. Is een financiële prikkel voor de
overheid wel te vergelijken met een dergelijke prikkel voor het bedrijfs–
leven? De overheid is weliswaar werkgever, maar de verantwoordelijken
ondervinden geen direct financieel nadeel van een malus. Dit in tegen–
stelling tot een werkgever in de marktsector. Kan de regering hier op
ingaan?
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2.2. Premiedifferentiatie Ziektewet

2.2.1. Algemeen

De argumentatie van de regering voor de invoering van een verplichte
differentiatie in het werkgeversdeel van de premie ZW bovenop de
invoering van de regel dat de werkgever de eerste zes c.q. drie weken
verzuim voor eigen rekening moet nemen, vonden de leden van de
CDA-fractie enigszins mager. De SER stelt in zijn advies van juli 1991
unaniem, dat een dergelijke cumulatie niet wenselijk is. Waarom stelt de
regering dit voor, terwijl duidelijk is, dat meer dan de helft van de
verzuimdagen in de eerste zes weken valt? Immers, met het oog daarop
is toch het voorstel gedaan de eerste zes, resp. drie weken verzuim voor
eigen rekening van de werkgever te laten? In een brief van de Federatie
van Bedrijfsverenigingen (d.d. 27 september 1991) wordt gewezen op
het belang duidelijkheid te verschaffen over het al dan niet leggen van
een relatie tussen de zeswekenmaatregel en premiedifferentiatie. Deze
leden konden zich voorstellen dat in de memorie van antwoord de
regering bij nader inzien afziet van een verplichte differentiatie van het
werkgeversdeel van de premie ZW gedurende de periode dat ook al de
zeswekenmaatregel van kracht is. Voorts vroegen deze leden wat de
meerwaarde van een premiedifferentiatie ZW in de periode van zes tot
en met tweeënvijftig weken is wanneer uitvoeringstechnisch grote
problemen te verwachten zijn en het effect met name bereikt moet
worden, zoals opgemerkt, in de eerste zes weken. Wat zijn de verwach–
tingen van de regering in het algemeen met betrekking tot eventuele
uitvoeringstechnische moeilijkheden bij de invoering van deze
voorstellen? De leden van de CDA-fractie achtten het van groot belang
daarover nu reeds duideiijkheid te scheppen teneinde een voorspoedige
invoering te kunnen realiseren. Tenslotte vroegen zij een overzicht van de
door de minister thans verleende ontheffingen van de wettelijke
maximering van het inhoudingspercentage tot 1% in de ZW.

De leden van de PvdA-fractie konden de voorstellen met betrekking tot
de premiedifferentiatie onderschrijven hoewel zij enige twijfel hadden
omtrent de pooling waardoor kleine werkgevers hun risico kunnen
spreiden. Door het systeem van pooling wordt immers de individuele
werkgever niet aangesproken, wat toch noodzakelijk is als men de
verantwoordelijkheid voor het ziekteverzuim bij de onderne-ningen wil
leggen. Zij onderschreven ook een andere uitzondering in de ZW,
namelijk dat ZW-uitkeringen voor zwangerschap en bevalling niet
meetellen in het ziekteverzuimpercentage. Dit leek hun een verbetering
van de positie van vrouwen. De leden van de PvdA-fractie vroegen zich
af of het ziekteverzuimregistratiesysteem niet sneller voltooid zou kunnen
worden, juist in het belang van het voorkómen van ziekte en arbeidson–
geschiktheid. Zij hadden hier graag een reactie op van de regering. Zij
wilden ook graag weten wanneer de premiedifferentiatie zal worden
ingevoerd, want zij hadden begrepen dat dat alleen kan per 1 januari van
een bepaald jaar. Een spoedige invoering van de premiedifferentiatie is
ook van belang voor de Arbeidsinspectie die zich nadrukkelijk zal richten
op de bedrijven met een ziekteverzuim dat hoger is dan het gemiddelde,
Het leek de aan het woord zijnde leden noodzakelijk dat het volume–
beleid prioriteit krijgt bij de Arbeidsinspectie met de daarbij behorende
personele consequenties, als bijvoorbeeld uitbreiding van het personeels–
bestand. Als de werkgevers de eerste zes weken van het ziekteverzuim
gaan betalen zal de premiedifferentiatie alleen betrekking hebben op de
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zevende t/m tweeënvijftigste week. Zlj vroegen zich af welk deel van de
ziektewetpremie dan nog voor differentiatie in aanmerking komt. Om zich
een voorstelling daarvan te kunnen maken wilden zij weten hoe het
gemiddelde ZW-percentage nu ligt. De regering geeft aan dat tot
premiedifferentiatie wordt besloten omdat er een financiële stimulans
van uitgaat. Hoe groot zou de differentiatie moeten zijn om nog als
gedragsprikkel te kunnen functioneren? En is de premiedifferentiatie nog
effectief als de werkgever de eerste zes weken van ziekte moet betalen?
Het leek hun dat de prikkel afneemt naarmate de differentiatie kleiner is.
Wegen de uitvoeringskosten hierbij op tegen de baten? Is in dit verband
de veronderstelling juist dat het bij langerdurend verzuim vooral gaat om
beroepsziekten? Tenslotte zagen de hier aan het woord zijnde leden
gaarne nader onderbouwd in hoeverre sprake is van een optimale combi–
natie van maatregelen, te weten de premiedifferentiatie en de kosten van
de werkgevers van de eerste zes weken van verzuim, om het gewenste
doel te bereiken Bij de bespreking van dit onderdeel van de voorgestelde
maatregelen zouden de leden van de PvdA-fractie nog de volgende
opmerkingen willen maken. De eerste betrof het begrip ziekte. De rechter
laat zich bij beroepszaken leiden door het standpunt van medici, wat kan
leiden tot een oprekking van het begrip ziekte. Zij waren dan ook
benieuwd naar het onderzoek van de Stichtmg van de Arbeid naar de
invulling van de begrippen ziekte en gebrek in de praktijk. Is het te
voorkomen dat problemen die liggen in de sfeer van de kwaliteit van de
arbeid, arbeidsomstandigheden en werkrelaties worden afgewenteld op
de Ziektewet? Zo komt het zelfs voor dat in dit kader sprake is van collec–
tieve ziekmeldingen. Aanhakend bij de stellmgname dat via (financiële)
prikkels gepoogd wordt de individuele werkgever en werknemer te
betrekken bij de volumeproblematiek kan gesteld worden dat de voorge–
stelde aanpak van het volumebeleid nog een hiaat bevat ten aanzien van
de controleproblematiek. De leden van de PvdA-fractie zijn van mening
dat een intensiever contact met de uitvoeringsorganisatie de anonimiteit
in het systeem kan wegnemen, waardoor het individu een grotere verant–
woordelijkheid zal voelen ten opzichte van het bedrijf waarin hij
werkzaam is. De aan het woord zijnde leden wensten nog de vraag op te
werpen in hoeverre een verbeterde ziektecontrole, bijv. in het onderwijs,
het ziekteverzuim zou kunnen verlagen. Zij dachten hierbij aan controle
van de categorieën «frequent kort verzuim» en «langdurig verzuim». Deze
verplichting zou in de Ziektewet opgenomen kunnen worden. In dit kader
wezen zij tevens op de mogelijkheid in de ZW de verplichting op te
nemen een medisch attest over te legggen bij een verzuim van 5 dagen
of bij regelmatig korterdurend verzuim. De derde opmerking betrof het
verstrekken van inlichtingen. Zij hadden begrepen dat in diverse sociale
wetten sancties zijn geregeld voor het niet nakomen van de informatie–
verplichting, behalve in de Ziektewet. Deze leden zagen hierop graag een
toelichting tegemoet. Voorts spraken de hier aan het woord zijnde leden
evenals de leden van andere fracties hun zorg uit over het wervings– en
selectiebeleid van werkgevers. Naar hun opvatting dient voorkomen te
worden dat irrelevante eisen ten aanzien van de gezondheid van sollici–
tanten gesteld worden,. Dit zou een ongewenst gevolg kunnen zijn van
het bonus-malus-systeem en van de premiedifferentiatie. In dit kader
waren deze leden dan ook benieuwd naar het kabinetsstandpunt ten
aanzien van een mogelijke wettelijke regeling van aanstellingskeuringen.

Ten aanzien van de voorgestelde premiedifferentiatie Ziektewet onder–
schreven deze leden van de WD-fractie dat een financiële incentive, in
de vorm van een hogere ziektewetpremie voor de werkgever bij een
hoger dan gemiddeld ziekteverzuim en een lagere ziektewetpremie bij
een lager dan gemiddeld ziekteverzuim, een belangrijke rol kan spelen bij
het actief werken aan de zo belangrijke instroombeperking. Deze leden
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constateerden dat de regering gekozen heeft voor het ziekteverzuimcijfer
als indicator voor de toepassing van het premiedifferentiatiesysteem,
terwijl tegelijkertijd wordt gesteld dat de huidige registratiesystemen nog
onvolledig en verre van betrouwbaar zijn, zodat de komende vijf jaren de
ziekterisicocijfers uitgangspunt dienen te zijn. Deze ieden zouden zulks
gaarne nader door de regering gemotiveerd zien. Bovendien stelden deze
leden vraagtekens bij de wenselijkheid om de SVr op grond van het
voorgestelde nieuwe twaalfde lid van artikel 60 ZW nadere regels te
laten stellen. Hoewel deze leden de niet in onbelangrijke mate technische
aard van de te regelen materie onderkennen, waren zij van mening dat
een dergelijke invulling desalniettemin van een zodanig belang moet
worden geacht voor het welslagen van de voorgenomen premiedifferen–
tiatie ZW, dat de wenselijkheid van invulling door een zelfstandig
bestuursorgaan als de SVr, nadere beschouwing behoeft. Deze leden
verzochten de regering uitgebreid op een en ander te reageren. Tevens
achtten de aan het woord zijnde leden het gewenst dat het percentage
waarmee de gemiddelde ZW-premie bij positieve of negatieve afwijking
moet worden verlaagd of verhoogd, bij wet wordt geregeld. Deze leden
vonden het volstrekt onwenselijk dat de regering voornemens is aan
bedrijfsverenigingen de taak toe te bedelen het premiedifferentiatie–
systeem te dien aanzien zodanig in te vullen, dat er een prikkelende
werking van uitgaat. Ten aanzien van de uitwerking van de premiediffe–
rentiatie ZW concludeerden de leden van de VVD-fractie dan ook dat er
naar hun mening te weinig bij wet is geregeld en relatief veel aan sociale
partners zelve, in de SVr (alwaar zij in meerderheid vertegenwoordigd
zijn) respectievelijk uitvoeringsorganen sociale zekerheid is overgelaten.
Deze leden verzochten de regering dringend zulks te heroverwegen en
hier uitgebreid op in te gaan in de memorie van antwoord. Tenslotte
verzochten deze leden de regering aan te geven om welke reden zij een
premiedifferentiatie in de WAO niet wenselijk heeft geacht.

De leden van de fractie van D66 konden de vergroting van de finan–
ciële betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de terugdringing van het
ziekteverzuim en beperking van de toestroom naar de arbeidsongeschikt–
heidsregelingen middels een op de individuele werkgever gerichte
premiedifferentiatie in de Ziektewet volledig onderschrijven. Over de
concrete uitwerking van het voorstei hadden zij echter nog wel enkele
vragen en opmerkingen. Aliereerst constateerden deze leden dat de
regering heeft gekozen voor een verplichte premiedifferentiatie ZW op
ondernemingsniveau. De bedrijfsverenigingen zullen worden verplicht
een gemiddelde ZW-premie vast te stellen per bedrijfstak danwel per
risicogroep. De hier aan het woord zijnde leden konden deze
stellingname onderschrijven. Uit de memorie van toelichting blijkt dat het
opzetten van verzuimregistratiesystemen nog verre van volledig en
betrouwbaar is. De regering stelt dat, wanneer alles in het werk wordt
gesteld, er «gedacht kan worden» aan een periode van vijf jaar waarna
de ontwikkeling van verzuimregistratiesystemen zover zal zijn gevorderd,
dat de daaruit verkregen gegevens de basis kunnen vormen van het
premiedifferentiatiesysteem. De hier aan het woord zijnde leden kwam
genoemde termijn van vijf jaar wel als erg lang voor. Kan de regering
nader ingaan op de redenen die noodzaken tot een dergelijk lange
termijn? Acht de regering het niet van belang op dit punt een meer expli–
ciete termijn in de wet te noemen? De leden van de fractie van D66
vroegen of een, bijvoorbeeld via het bonus-malus-systeem, in dienst
genomen (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte bij de bepaling van het
ziekteverzuimpercentage in een onderneming volledig wordt meegeteld?
Bestaat dan niet de mogelijkheid dat werkgevers worden geconfronteerd
met en extra drempel om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in dienst te
nemen? De leden van de fractie van D66 namen goede nota van het feit
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dat bij het bepalen van het ziekteverzuimpercentage, dat de basis vormt
voor de premiedifferentiatie, het zwangerschaps– en bevallingsverlof
expliciet is uitgesloten. Kan de regering aangeven of zij ook over de
noodzaak van andere correctiefactoren bij de bepaling van het ziekte–
verzuim al concrete gedachten heeft?

De leden van de Groen Links-fractie vroegen waarom ten aanzien van
het differentiëren van de ZW-premie (werkgeversdeel) de overheid geen
minimumnormen stelt en dit overgelaten wordt aan de bedrijfsvereni–
gingen en de SVr.

De leden van de fractie van de SGP zagen in de differentiatie van de
ziektewetpremie voor zowel werkgevers als werknemers een bruikbaar
instrument om het ziekteverzuim te beïnvloeden. Het wordt in belangrijke
mate aan de bedrijfsverenigingen overgelaten om te bepalen in hoeverre
er gedifferentieerd zal worden. De leden van de fractie van de SGP
hadden daar op zich niet veel moeite mee, maar waren van mening dat
de overheid wel de taak heeft om toe te zien dat de differentiatie
voldoende is om prikkels in te bouwen. Op welke wijze denkt de regering
dit toezicht uit te oefenen? In het kader van de gedifferentieerde ziekte–
wetpremie zullen kleine werkgevers gepoold worden om zo te voorkomen
dat zij onevenredig zwaar getroffen kunnen worden. De leden van de
fractie van de SGP vroegen de regering hoe deze pooling gestalte krijgt.
Kunnen werkgevers op vrijwillige basis met andere werkgevers een pool
vormen of worden zij door de bedrijfsverenigingen tot poolvorming
gedwongen?

Gelet op de nieuwe beleidsvoornemens van de regering was bij de
leden van de GPV-fractie de vraag gerezen in hoeverre de voorgestelde
verplichting voor een gedifferentieerde ziektewetpremie nog actueel is.
Immers, als de eerste zes weken ziekteverzuim voor rekening van de
werkgever gaan komen (dat heeft betrekking op 90% van het aantal
ziektegevallen) is de directe prikkel om als bedrijf zelf het ziekteverzuim
te gaan bestrijden al zeer groot. Wat voegt een gedifferentieerde premie
daar nog aan toe? Het overblijvende deel van de ziektewetgevallen heeft
betrekking op het langdurig verzuim. Zullen de reïntegratie-instrumenten
en het bonus-malus-systeem hier niet veel op inwerken? Deze leden
vroegen het commentaar van de regering op het voorstel van de RCO om
de verplichting tot differentiatie van de ziektewetpremie om te zetten in
een bevoegdheid van de bedrijfsverenigingen om te differentiëren. Ook
de leden van de GPV-fractie merkten op dat het nog zeker vijf jaar zal
duren voordat een betrouwbaar verzuimregistratiesysteem zal zijn
ontwikkeld op basis waarvan premiedifferentiatie kan plaatsvinden. Tot
die tijd zal de premiedifferentiatie gebaseerd zijn op ziekterisicocijfers.
Deze leden waren hiermee weinig gelukkig. Betekent dit niet dat een
individuele werkgever in een bedrijfstak met een hoog ziekterisicocijfer,
die zijn verantwoordelijkheid terzake serieus heeft genomen en een actief
verzuimbestrijdingbeleid heeft gevoerd, toch geconfronteerd zal worden
met een relatief hoge premie? Zal dit niet ontmoedigend werken? Hoe
groot zal de mate van differentiatie mogen zijn wil dit nog binnen
redelijke grenzen aanvaardbaar zijn? Dient de wetgever hier niet een
bandbreedte aan te geven? Hoe groot zal de differentiatie moeten zijn wil
deze daadwerkelijk effect hebben op de verzuimbestrijding? Zijn hierover
gegevens beschikbaar? Is ten aanzien van dit onderdeel van het
wetsvoorstel een kosten-batenanalyse gemaakt? De vraag rijst of het
voorgestelde differentiatiesysteem naast belonend ook voldoende
straffend zal werken. Het volgende voorbeeld moge deze vraag verduide–
lijken. Een deel van de bedrijven (bijvoorbeeld de helft) met eenzelfde
ziekterisicocijfer neemt verzuimbestrijdingsmaatregelen die in deze
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bedrijven leiden tot een daling van het verzuim met 10%. De gemiddelde
premie kan daardoor met 5% dalen. Door differentiatie kunnen actieve
bedrijven beloond worden met nog een extra daling van bijvoorbeeld 5%.
De passief gebleven bedrijven merken geen verandering van premie,
omdat hun premie 5% boven het gemiddelde wordt vastgesteld. Betekent
dit niet dat de differentiatie naar boven dus zeer fors moet zijn om passi–
viteit af te straffen? Doet deze beperking van de mogelijkheid tot diffe–
rentiatie zich niet extra voelen indien relatief veel bedrijven verzuimbe–
perkende maatregelen treffen?

Het lid van de RPF-fractie kon zich in beginsel vinden in een invoering
van een differentiatie van de ziektewetpremie. Hij stelde echter vast dat
hieraan veel haken en ogen zitten. Ten eerste is met het nu voorgestelde
systeem sprake van een dubbele belasting voor werkgevers, indien ook
de eerste (drie of zes) weken verzuim voor rekening van de werkgever
komen. Waarom is het unanieme SER-advies terzake niet overgenomen,
zo vroeg hij in navolging van de leden van de CDA-fractie. Voorts bestaat
de kans dat een bedrijf, waarin veel WAGW-ers werkzaam zijn, hiervoor
wordt gestraft. Daarmee wordt een effect bereikt, dat nooit de bedoeling
van de regering kan zijn,. Een werkgever, die relatief veel «zwakkeren» in
dienst neemt, zal een hogere ZW-premie moeten gaan betalen. Met
betrekking tot de rol van de bedrijfsverenigingen vroeg het lid van de
RPF-fractie of de hun toegedachte rol wel in voldoende mate duidelijk is.
Hij had de indruk gekregen dat de bedrijfsverenigingen nu niet precies
weten waar ze aan toe zijn. Denkt de regering aan correctie van de
betaalde premie achteraf of acht zij implementatie van deze regeling op
korte termijn mogelijk?

2.2.2 Doorwerking naar werknemersdeel

De leden van de PvdA-fractie spraken als voorlopig oordeel uit dat ook
de collectiviteit van de werknemers aangesproken mocht worden op haar
verantwoordelijkheid met betrekking tot het terugdringen van het ziekte–
verzuim. Het gaat hierbij immers niet alleen om een mogelijke lastenver–
hoging, maar ook is een daling van het wettelijk deel van 1% hierdoor
mogelijk, zo meenden zij. Bovendien kan een financiële prikkel zijn
invloed hebben op het ziekteverzuimpercentage en kan het een stimulans
zijn tot risicomijdend gedrag. Overigens zagen zij wel dat hier meer
kanten aan zitten: zo heeft de werkgever in hun ogen meer invloed op de
arbeidsomstandigheden en dus op het ziekteverzuim dan de individuele
werknemer. Dat de doorwerking niet verplicht is, maar aan de sociale
partners wordt overgelaten, leek deze leden een juist voorstel.

Ten aanzien van de doorwerking van de premiedifferentiatie in het
werknemersdeel van de premie heeft de regering een grens voorgesteld,
zijnde de helft van het verschil tussen de door de werkgever op basis van
het verzuim vastgestelde hogere of lagere premie en de voor de
(risico)groep waartoe de werkgever behoort vastgestelde premie, maar
de toepassing ervan volledig overgelaten aan de beoordeling van
werkgevers en werknemers in de bedrijfstakken zelf. De leden van de
VVD-fractie trokken de wenselijkheid daarvan in twijfel en zouden een
heroverweging en nadere motivering dienaangaande (de Raad van State
spreekt overigens van «nog verdergaande delegatie») van de regering ten
zeerste op prijs stellen.

De leden van de fractie van D66 hadden met belangstelling kennisge–
nomen van de opvatting van de regering met betrekking tot de
doorwerking van de premiedifferentiatie op ondernemingsniveau in het
deel van de ziektewetpremie dat voor rekening van de werknemers wordt
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gebracht. De regering kiest ervoor om de bedrijfsverenigingen de
bevoegdheid te geven (en dus niet te verplichten) tot doorwerking in het
werknemersdeel. Daarbij mogen de bedrijfsverenigingen afwijken van het
wettelijk maximum van 1% inhouding op het loon. De leden van de
fractie van D66 wilden allereerst opmerken dat de SER (91/05) zeer
verdeeld was over de doorwerking van de premiedifferentiatie in het
werknemersdeel. Daarnaast wordt in het SER-advies d.d. 12 juli 1991
(91/15) unaniem de invoering van een premiedifferentiatiesysteem
afgewezen. De hier aan het woord zijnde leden hadden dan ook ernstige
twijfels over de zin van het opnemen van de bevoegdheid van de
bedrijfsverenigingen om te besluiten tot doorwerking van de premiediffe–
rentiatie in het werknemersdeel. Zal de feitelijke situatie bij de besturen
van de bedrijfsverenigingen er niet toe leiden dat deze bevoegdheid een
«dode letter» in de wet wordt? De leden van de fractie van D66 stonden
reeds lang zeer kritisch tegenover het doorwerken van de premiedifferen–
tiatie in de Ziektewet naar het werknemersdeel. Naar de opvatting van de
hier aan het woord zijnde leden heeft de collectiviteit van werknemers
slechts een zeer geringe invloed op het ziekteverzuimbeleid. Weliswaar
bestaat er voor werknemers de mogelijkheid om via medezeggenschaps–
organen (OR en Commissie VGW) invloed uit te oefenen op het verzuim–
beleid binnen de onderneming, maar de uiteindelijke verantwoorde–
lijkheid voor de kwaliteit van de arbeid en de inrichting van de arbeidsor–
ganisatie ligt toch in laatste instantie bij de werkgever. Naar de opvatting
van de leden van de D66-fractie heeft de werkgever voldoende mogelijk–
heden om werknemers via andere middelen als de premiedifferentiatie
op hun verantwoordelijkheid met betrekking tot een veilige en gezonde
werksituatie te wijzen.

De leden van de Groen Links-fractie hadden moeite met het voorstel
om ook het werknemersdeel te differentiëren. De regering spreekt naar
haar zeggen hiermee de collectiviteit van de werknemers in de onderne–
mingen aan. Dan moet men wel de kans krijgen om de arbeidsomstan–
digheden via de ondernemingsraad te kunnen wijzigen. Een dergelijke
beslissende invloed heeft de ondernemingsraad echter niet. Bovendien
kennen werknemers in kleinere bedrijven (minder dan 35 werknemers)
helemaal geen ondernemingsraad. Waarom dan wel de werknemers
collectief verantwoordelijk maken voor het ziekteverzuim, zo vroegen
deze leden.

Met betrekking tot de vraag of de premiedifferentiatie door rnoet
werken naar de werknemers toe, heeft de regering besloten om ook dit
aan de bedrijfsverenigingen over te laten. De leden van de fractie van de
SGP hadden daar aanzienlijke moeite mee. Zij waren van mening dat ook
werknemers geprikkeld dienen te worden om het ziekteverzuim tegen te
gaan; immers de oorzaak van dat verzuim ligt waarschijnlijk lang niet
altijd aan de kant van de werkgever. Deze leden vroegen daarom of er
onderzoek is gedaan naar de oorzaken van het ziekteverzuim en in
hoeverre die oorzaak bij de werkgever dan wel bij de werknemer ligt. In
het kader van de rechtsgelijkheid waren de leden van de fractie van de
SGP van mening dat de beslissing of werknemers ook financieel verant–
woordelijkheid moeten dragen voor het ziekteverzuim door de overheid
genomen moet worden. Dit geldt te meer daar de werkgevers en
werknemers op dit punt verdeeld zijn, wat de nodige onzekerheid geeft
met betrekking tot de besluitvorming in de bedrijfsverenigingen. Om de
werknemer ook individueel verantwoordelijkheid te laten dragen voor zijn
ziekteverzuim heeft de regering het plan om een aantal ziektedagen af te
trekken van de vakantiedagen van de werknemer. Deze leden infor–
meerden wanneer dit plan in een wetsvoorstel wordt omgezet.
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De leden van de GPV-fractie konden de regering volgen in haar
overwegingen de premiedifferentiatie ook te laten doorwerken in het
werknemersdeel van de premie. Terecht wordt in aansluiting op het
huidige systeem de doorwerking van de premiedifferentiatie beperkt tot
maximaal de helft van de extra premie. Zijn andersom de bedrijfsvereni–
gingen verplicht de premiekorting ook voor maximaal de helft door te
berekenen in het werknemersdeel van de premie?

Het lid van de RPF-fractie vroeg eveneens aandacht voor de
doorwerking naar het werknemersdeel in de premie. De regering distan–
tieert zich blijkbaar van de veronderstelling dat een hoog ziekteverzuim
te wijten zou zijn aan het individuele gedrag van werknemers. Om
misverstanden te voorkomen gaf dit lid te kennen het ook niet juist te
achten om werknemers in elk geval van ziekteverzuim als eerstverant–
woordelijke te zien. Toch vond hij het ook niet billijk om nu de aandacht
grotendeels naar de werkgever te verplaatsen. Hij twijfelde er dan ook
aan of het wel rechtvaardig is de verantwoordelijkheid grotendeels op
één van beide partijen, in dit geval dus de werkgever, te schuiven. Is het
niet wenselijk om het aan de bedrijfsverenigingen over te laten in welke
mate het werknemersdeel van de ziektewetpremie wordt gemaximeerd?

2.2.3. G en g-sector

Wat de g. en g.-sector betreft zullen eventuele hogere premies moeten
worden bekostigd binnen het toegewezen budget, hetgeen ten koste kan
gaan van de beschikbare ruimte voor incidentele verbeteringen van het
arbeidsvoorwaarden– en/of voorzieningenniveau. Daar staat tegenover
dat bij dalend ziekteverzuim daarvoor juist extra middelen kunnen
worden ingezet. De leden van de PvdA-fractie waren niet zonder zorg ten
aanzien van dit punt: juist daar waar een hoog ziekteverzuimpercentage
is zal er sprake zijn van een extra druk op de beschikbare financiële
ruimte. Zij vroegen zich af of een aantasting van het voorzieningenniveau
is te voorkomen zolang het ziekteverzuimbeleid nog geen duidelijke
effecten heeft. Zij kregen graag nader toegelicht waarom voor een
onaanvaardbare aantasting van het voorzieningenniveau niet gevreesd
hoefde te worden. Wordt, zo vroegen zij, de malus afgewenteld bij de
effectuering van de stelselherziening?

Ook in de g. en g.-sector en bij de overheid dienen financiële prikkels
te worden ingebouwd om het ziekteverzuim te verminderen. Met
betrekking tot de overheid wordt in de memorie van toelichting op dit
punt niets vermeld. De leden van de fractie van de SGP wilden daarover
meer duidelijkheid. In hoeverre is er bij de overheid al sprake van een
adequate registratie van het ziekteverzuim en welke prikkels wil de
regering in de overheidssector inbouwen, en op welke wijze? Met
betrekking tot de g. en g.-sector waren de leden van de fractie van de
SGP bezorgd dat de dienstverlening bij bedrijven met een hoog ziekte–
verzuim mogelijk in het gedrang kan komen. Op welke wijze wil de
regering garanderen dat de kwaliteit van de dienstverlening gehandhaafd
blijft? Ook vroegen deze leden naar de ontwikkeling van het ziekte–
verzuim in de g. en g. –sector. Met name in de verplegende en verzor–
gende beroepen schijnt die hoog te zijn, onder meer vanwege de hoge
werkdruk. Welke mogelijkheden heeft de regering om die werkdruk te
verlichten en worden die mogelijkheden ook daadwerkelijk gebruikt?
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2.3. Loonkostensubsidie

2.3.1. Algemeen

Om het in dienst nemen van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten te
bevorderen wordt een aantal maatregelen voorgesteld, zoals een
loonkostensubsidie, financiële middelen voor training en begeleiding en
scholingsbudgetten. De leden van de PvdA-fractie vroegen zich in dit
kader af hoe deze voorstellen waarin de GMD een grote rol speelt, rijmen
met het aangekondigde wetsvoorstel. Herziening van de uitvoeringsorga–
nisatie van de sociale zekerheid, waarin de GMD zal worden opgeheven.
Voorts wilden deze leden geïnformeerd worden over de voortgang van
de afspraken tussen RBA en GMD rond de toepassing van maatregelen
en over de kwaliteit van de samenwerking tussen beide instanties. Deze
leden merkten verder nog op dat een goede voorlichting aan werkgevers
en werknemers van essentieel belang is voor het welslagen van deze
maatregelen. Dit geldt overigens niet alleen ten aanzien van de loonkos–
tensubsidies.

Wat betreft de door de regering voorgestelde en door de GMD, het
AMP en het Spf uit te voeren loonkostensubsidieregeling achtten de
leden van de VVD-fractie het wenselijk dat de regering nader motiveert
om welke redenen zij het opportuun heeft geacht het zogenaamde
«opstapje» (artikel 33a AAW en artikel 44a WAO) te laten vervallen in
plaats van te verruimen.

De leden van de fractie van D66 hadden met betrekking tot de
loonkostensubsidie voor arbeidsongeschikten een meer algemene
opmerking. Inmiddels bestaat er een veelheid aan arbeidsmarktbevorde–
rende regelingen. Zo zijn er onder andere de Kaderregeling Arbeidsin–
passing (KRA), de Jeugdwerkgarantiewet, de banenpools, de Kaderre–
geling Scholing en de WLOM. Het versterken van het reïntegratie-instru–
mentarium met een loonkostensubsidie voor arbeidsongeschikten
achtten deze leden een belangrijk nieuw instrument. De hier aan het
woord zijnde leden konden zich echter niet aan de indruk onttrekken dat
werkgevers uit de wirwar van subsidieregelingen nauwelijks of geen wijs
meer konden worden. Acht de regering het niet van belang om het
bestaande scala aan reïntegratie-instrumenten voor werklozen en
arbeidsongeschikten middels één compacte voorlichtingsbrochure uit te
brengen? Bij het voorliggende wetsvoorstel is er bovendien sprake van
een veelheid aan samenloop(on)mogelijkheden die op zich begrijpelijk
zijn maar de overzichtelijkheid van de «brei» aan instrumenten niet ten
goede komt. Kan de regering haar opvatting hierover geven? De leden
van de fractie van D66 steunden de regering in de opvatting dat het
GMD een versterkt reïntegratie-instrumentarium dient te worden
geboden. Zij signaleerden echter ook dat een en ander een grotere
afstemming noodzakelijk maakt tussen CBA en GMD. Wat dat betreft
zagen de hier aan het woord zijnde leden dan ook een relatie met de
discussie over de reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie sociale
zekerheid. Op welke termijn kan de Kamer het wetsvoorstel met
betrekking tot de nieuwe uitvoeringsstructuur sociale zekerheid
verwachten, zo vroegen ook deze leden.

Het RPF-fractielid had kennisgenomen van het voorstel om de GMD
een versterkt reïntegratie-instrument te bieden. Hij vroeg zich af of dit
arbeidsvoorzieningsinstrument niet beter aan de arbeidsvoorzieningsor–
ganisatie zou kunnen worden toevertrouwd, met het oog op afstem–
mingsproblemen. Hoe groot is het risico dat bij de voorgestelde opzet
dergelijke problemen ontstaan? Dit lid wees de regering op de mogelijke

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22228, nr. 5 36



verdringingseffecten die deze regeling tot gevolg zou kunnen hebben. Dit
gold naar zijn oordeel overigens evenzeer voor de bonusverstrekking.
Erkent de regering dit? Voorts wilde het RPF-fractielid weten of de
voorgestelde maximumhoogte van toe te kennen subsidies, namelijk 20%
van het overeengekomen brutoloon, willekeurig is. En waarop is de
maximale duur van vier jaar gebaseerd?

2.3.2. Samenloop

De leden van de VVD-fractie zouden van de regering een meer uitge–
breide onderbouwing willen waarom cumulatie van de bonusuitkering op
grond van het bonus-malus-systeem met de loonkostensubsidie van het
voorgestelde artikel 57c AAW en met de subsidieregelingen op basis van
het KRA niet wenselijk wordt geacht. Dit gelet op het feit dat de regering
cumulatie van de bonusuitkering op grond van het bonus-malus-systeem
met de geldelijke bijdrage/tegemoetkoming op basis van artikel 5
WAGW, de loondispensatieregeling op grond van artikel 8 WAGW (en
de vergoedingen voor voorzieningen op basis van de artt. 57 en 57a
AAW), wel acceptabel acht.

De leden van de GPV-fractie vroegen de regering nader in te gaan op
de onderlinge verhouding van de bonusregeling uit het bonus-malus–
systeem en de nieuwe loonkostensubsidieregeling in de AAW. Kunnen
deze beide cumuleren? Wat is de beoogde werking naast elkaar van deze
beide instrumenten?

2.3.3. Uitvoering en financiering

De leden van de WD-fractie vroegen de nadere aandacht van de
regering voor hetgeen dor de SVr en de FBV naar voren is gebracht
inzake de rol van de GMD bij beroepsprocedures, gelet op de
zelfstandige rol terzake van de GMD. Deze leden constateerden
vooralsnog met genoegen dat de regering niet aan de wens van de SVr
heeft menen te moeten voldoen, strekkende tot enkel een adviserende
rol van de GMD en een beslissende rol van de bedrijfsverenigingen.
Tenslotte hadden deze leden de behoefte aan een meer uitvoerige
reactie van de regering op het door de WD-fractie bij de Algemene
politieke en financiële beschouwingen over de rijksbegroting 1992
ingebrachte loonkostenreductiesysteem (zie kamerstuk 22 300 nr. 7),
mede gelet op hetgeen in dat kader door de minister-president te dien
aanzien is (toe)gezegd.

2.4. Verhoging ziekengeld

Eén van de belemmeringen om arbeidsongeschikten in dienst te
nemen is het financiële risico dat een werkgever loopt. Om hieraan
tegemoet te komen wordt nu in de wet geregeld dat het ziekengeld van
70% gedurende de eerste drie jaren na herintreding wordt aangevuld tot
100%. De leden van de FVdA-fractie ondersteunden dit voorstel van
harte. Zij begrepen echter niet goed waarom deze regeling drie jaar na
inwerkingtreding van deze wet stopt. De argumentatie vonden zij niet
sterk: de werknemer zou dan toch weer de aanvulling op het ziekengeld
van de werkgever ontvangen. Zeker gezien de plannen om de verplichting
tot verzekering van de bovenwettelijke uitkeringen te laten vervallen, lijkt
het zo een stimulans van zeer tijdelijke aard. Zij vroegen zich dus af of
het niet beter ware de regeling structureel in de wet op te nemen. Mocht
dan een evaluatie uitwijzen dat de regeling niet aan de doelstelling
voldoet, dan kan alsnog via een wetswijziging de regeling weer ongedaan
worden gemaakt.
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In het kader van de voorgestelde verhoging van het ziekengeld voor
herintredende arbeidsongeschikten (die reeds een jaar of langer arbeids–
ongeschikt zijn) gedurende ziekteperioden gelegen in de eerste drie jaren
na hervatting van de arbeid, hadden de leden van de VVD-fractie
behoefte tot het maken van enkele opmerkingen. Het bevreemdde deze
leden dat de regering, anticiperend op een mogelijke psychologische
werking van deze maatregel, toch hiertoe heeft besloten, terwijl zij er
gereserveerd tegenover staat. Dit omdat de regering het een vooroordeel
vindt dat arbeidsongeschikte herintreders per definitie een hoger ziekte–
risico opleveren. Om die reden lijkt de regering ervoor te hebben
gekozen deze regeling na drie jaar te laten vervallen, een evaluatie
terzake afwachtend. De psychologische effecten moeten, zo abstra–
heerden deze leden, door de regering van een dusdanige omvang
worden geacht dat de gereserveerdheid materieel terzijde wordt
geschoven. Deze leden zouden een vermelding terzake welkom heten.
Ook zouden deze leden na de periode van drie jaren uitgebreid geïnfor–
meerd willen worden over de resultaten van de aangekondigde evaluatie,
en vroegen de regering nader in te gaan op de kritiek van de SVr, welk
orgaan in haar advies stelt dat, gelet op het tijdelijke karakter van de
maatregel, een betrouwbare toetsing van het effect ervan niet mogelijk
zal zijn. Bovendien achtten deze leden het wenselijk dat een eventuele
verlenging van de maatregel niet middels amvb, maar bij wet zal
geschieden.

De leden van de fractie van D66 constateerden dat de regering voor
(herjingetreden arbeidsongeschikten het ziekengeld wil ophogen
waardoor de werkgever de aanvulling op de ZW-uitkering niet zelf hoeft
te bekostigen. De hier aan het woord zijnde leden merkten op dat de
regering de maatregel in eerste instantie voorstelt vanwege de psycholo–
gische werking. Kan de regering «het vooroordeel» dat arbeidsonge–
schikte herintreders per definitie een hoger ziekterisico opleveren door
presentatie van de feitelijke ziekteverzuimcijfers van deze groep
wegnemen? Wat zal de consequentie voor de hier aan de orde zijnde
maatregel zijn wanneer de uitkeringshoogte van het ziekengeld wettelijk
op 70% loondoorbetalingsverplichting wordt gesteld en bij cao geen
100% aanvulling wordt overeengekomen?

Het RPF-fractielid was met de TWVA van oordeel dat ophoging van het
wettelijk ziekengeld een financieel risico voor de werkgever wegneemt.
Met het voorstel het ziektegeld te verhogen wordt impliciet uitgegaan
van (de vrees die bij een werkgever kan bestaan voor) een hoger ziekte–
risico bij arbeidsongeschikte herintreders. Dit lid kon zich die vrees goed
voorstellen en hij was benieuwd of onderzoek zal aantonen dat ze niet
gefundeerd blijkt te zijn. Zijn op korte termijn onderzoeksresultaten op dit
terrein te verwachten?

2.5. Verbeterde toepassing art. 30 ZW

De leden van de fractie van de PvdA zagen positieve elementen in de
aanpassing van art. 30 ZW, waarin niet alleen passend werk bij de eigen
werkgever maar ook bij een andere werkgever mogelijk wordt. Toch
hadden ze wel enige vragen. Graag wilden deze leden weten wat hier
onder passend werk moet worden verstaan. Wat precies zijn de rechten
van een werknemer bij plaatsing bij een andere werkgever? Dat er
sancties voor zowel de werkgever als de werknemer zijn opgenomen had
hun instemming. Uit de praktijk blijkt dat de uitvoeringsorganen vrijwel
nooit gebruik maken van de sanctiemogelijkheden zoals genoemd in
artikel 30 ZW. Waar de regering spreekt van een nieuw evenwicht tussen
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rechten en plichten zouden deze leden graag vernemen hoe zij denkt te
bereiken dat de aangescherpte sanctiemogelijkheden ook werkelijk in de
praktijk toegepast zullen worden. Mèt de regering waren zij van mening
dat de werknemer die in zijn ziekteperiode passende arbeid aanvaardt bij
een andere werkgever geconfronteerd wordt met twee dienstbetrek–
kingen, hetgeen tot conflicten kan leiden. Uit de memorie van toelichting
was hun de oplossing van dit probleem niet duidelijk geworden. Zij zagen
dan ook gaarne een nadere toelichting op deze kwestie tegemoet.

Verheugd waren de leden van de VVD-fractie over het voornemen om
de toepassing van artikel 30 ZW te verbeteren, daar deze leden zulks een
prima instrument achtten ter bevordering van de reïntegratie van zieke
werknemers en ter voorkoming van langdurige arbeidsongeschiktheid.
De voorgestelde wijziging van het eerste lid van artikel 30 ZW, waardoor
de mogelijkheid voor bedrijfsverenigingen wordt geschapen om zieke
werknemers op te dragen passend werk te verrichten, kwam op de leden
dan ook sympathiek over. Ook tegenover de voorgestelde aanscherping
van de sanctietoepassing, zoals aangekondigd in het antwoord op vragen
van het lid Linschoten van 18 juni 1991 inzake de toepassing van artikel
30 ZW, in die zin dat wordt voorzien in een verplichte sanctie-oplegging
indien een werkgever danwel werknemer zonder deugdelijke grond
weigert mee te werken, stonden deze leden zeer positief. Wel vroegen
deze lederi zich af in hoeverre de regering heeft bewerkstelligd dat de
procedurele belemmeringen, zoals door de regering geschetst en
onderkend in het antwoord op de eerder genoemde kamervragen, zijn
weggenomen. Wordt bijvoorbeeld nog gedacht aan de in dat antwoord
vermelde verkorting van de termijn die gemoeid is met de advisering
door de GMD, zo vroegen deze leden zich af. Deze leden achtten een
uitgebreide reactie van de regering op zijn plaats.

Artikel 30 van de ZW blijkt door de bedrijfsverenigingen als een nuttig
reïntegratiemiddel gezien te worden; de sanctiemogelijkheid in dit artikel
wordt evenwel nauwelijks toegepast. De regering wil komen tot een
verdere verscherping van het sanctiebeleid; de leden van de fractie van
de SGP wilden weten op welke wijze zij dat wil realiseren, nu zij voor de
uitvoering toch afhankelijk is van de medewerking van de bedrijfsvereni–
gingen die in het verleden niet erg gelukkig waren met deze sanctiemo–
gelijkheid.

De leden van de GPV-fractie stemden met de regering in dat artikel 30
ZW een belangrijk reïntegratie-instrument is en dat uitbreiding van de
toepassing van dit artikel en het opnemen van een analoge regeling in
WAO en AAW wenselijk is. Tegelijkertijd wordt een verscherping van het
sanctiebeleid wenselijk geacht. Hoe zal dit laatste in de praktijk vorm
krijgen, vroegen ook deze leden. Welke concrete aanwijzingen zullen
worden gegeven aan de bedrijfsverenigingen om een verscherpt sanctie–
beleid te voeren?

Een verruiming van het begrip passende arbeid had de volledige
instemming van het lid van de RPF-fractie. Wel vroeg hij zich af in
hoeverre deze maatregel effect zal sorteren. Veel zal in dit opzicht
afhangen van de betrokkenen. Dit lid kwam nog terug op door de
regering verstrekte gegevens terzake. Van de huidige WAO-ers zouden
naar schatting 235.000 medisch in staat zijn betaald werk te verrichten.
Daarvan kunnen 190.000 reïntegreren als het begrip passende arbeid
wordt verruimd. Dit lid was benieuwd in hoeverre de WAO-problematiek
zou zijn opgelost, indien alleen al deze verruiming zou worden toegepast.
Hoeveel vacatures zullen kunnen worden vervuld door de huidige
WAO-ers? Levert een consequente verruiming van het begrip passende
arbeid onoverkomelijke uitvoeringstechnische problemen op?
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2.6. Invoering instrument analoog aan art. 30 ZW in WAO en
AAW

Met het voorstel van de regering om analoge sanctiebepalingen in de
WAO en de AAW op te nemen konden de leden van de PvdA-fractie van
harte instemmen. De keuze voor een termijn van één jaar verwonderde
hun enigszins. Enerzijds sluit de regering hiermee aan bij de duur van de
ontslagbescherming, anderzijds bij de aanscherping van de ontslagbe–
scherming per 1-1-1991, waarbij alleen ontslag is toegestaan indien
geen alternatieve plaatsingsmogelijkheden aanwezig zijn. Deze leden
vroegen zich af of juist arbeidsongeschikten, die na een langere periode
weer tot werken in staat zijn, niet gebaat zijn met een langere termijn.
Hetzelfde effect zou wellicht ook bereikt kunnen worden met een
wettelijk terugkeerrecht gedurende een bepaalde periode. Waarom wordt
bijvoorbeeld niet aangesloten bij de maatregel die de minister van
Binnenlandse Zaken gaat voorbereiden, waarin als regel wordt
opgenomen dat definitieve afkeuringen pas na bijvoorbeeld vijf jaar
mogen worden gerealiseerd en dat er tijdens die periode een terugkeer–
recht bestaat? Deze leden zouden graag een visie van de regering
hieromtrent vernemen.

Ten aanzien van het voorstel om aan artikel 30 ZW analoge sanctiebe–
palingen in de WAO en AAW in te voeren, reageerden de leden van de
VVD-fractie instemmend. Deze leden vroegen de regering wel nader in te
gaan op de eventuele mogelijkheid om de regeling in de toekomst uit te
breiden, in die zin dat de regeling geldt zolang de dienstbetrekking blijft
voortbestaan. Wanneer en op basis van welke criteria zal de regering
zulks overwegen, respectievelijk er al dan niet toe besluiten?

De leden van de GPV-fractie hadden reeds hun instemming met dit
onderdeel van de voorstellen betuigd.

Het lid van de RPF-fractie was er voorstander van aan artikel 30 ZW
analoge bepalingen in WAO en AAW op te nemen. Hiermee vervalt dan
direct naar zijn mening een deel van het in veel opzichten toch al
gekunstelde onderscheid tussen de drie wetten. Dit lid vroeg in welke
mate nu reeds gebruik wordt gemaakt van de terzake geldende sanctie–
bepalingen. Hoe ruim zal het begrip «zonder deugdelijke gronden»
overigens worden geïnterpreteerd?

2.7. Uitstel schatting bij scholing

Als een arbeidsongeschikte door scholing trachtte opnieuw de arbeids–
markt te betreden werd hij bij beëindiging van deze scholing arbeidsge–
schikt verklaard ook al was er geen werk beschikbaar. De leden van de
PvdA-fractie waardeerden het dat de regering deze drempel tot herin–
treding heeft verlaagd door de schatting na een gevolgde scholing uit te
stellen met één jaar, zodat in dat jaar met hulp van de GMD passende
arbeid kan worden gezocht.

Wat betreft het voorgestelde, en deze leden niet onsympathiek
ogende, uitstel van herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in
verband met voltooiing van scholing en opleiding, zouden de leden van
de WD-fractie gaarne van de regering vernemen bij wèlke scholing
danwel opleidingen uitstel van herschatting wordt beoogd.
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Het lid van de RPF-fractie wenste een opmerking te maken naar
aanleiding van het voornemen om in geval van voltooide scholing uitstel
van schatting te verlenen. Hij wilde weten of een dergelijke behandeling
van de uitkeringsgerechtigde geen ongelijkheid creëert ten opzichte van
werklozen die in staat tot en op zoek naar passend werk zijn.

2.8. Herziening naar een dagloon of hogere grondslag (art. 40
WAO/29a AAW)

In het voorliggende voorstel wordt geregeld dat het dagloon kan
worden herzien als een gedeeltelijk arbeidsongeschikte voor een hoger
percentage arbeidsongeschikt wordt uit een (beter) betaalde baan. De
leden van de PvdA-fractie waren van mening dat hierdoor herintreding
minder onaantrekkelijk wordt. In dit verband zouden deze leden nog
vragen willen stellen over de gevolgen van werkhervatting tegen een
lager loon. Bestaat er dan recht op een aanvulling? Heeft een lager loon
ook gevolgen voor het pensioen? En er is opnieuw sprake van een
proeftijd, ook als betrokkene bij de eigen werkgever het werk hervat? Om
werkhervatting voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten aantrekkelijker te
maken wilden deze leden een vraag stellen over de korting van
inkomsten op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zij hadden begrepen
dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte die een betaalde baan heeft van
loonsverhoging geen positieve effecten ondervindt (soms zelfs negatieve
door brutoverrekeningen). Solliciteren naar een beter betaalde functie,
waarvoor dan ook meer gepresteerd moet worden, is zo weinig aantrek–
kelijk. De hier aan het woord zijnde leden vroegen zich af of hier een
soepeler regeling te bedenken ware, bijvoorbeeld gedurende een
bepaalde termijn. Zo dachten zij aan een herberekening van de uitkering
eens per drie jaar. Ook zou een vrijlatingsbepaling conform de ABW
mogelijk zijn. 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.
De leden wilden nog een vraag stellen over de dagloonregels voor ZW,
WAO en WW. Zij wijken nogal af van het loon dat voor premieheffing in
aanmerking komt. Gelijkschakeling en vereenvoudiging van premieloon
en dagloon zou èn voor de uitvoeringsorganen èn voor de werkgevers
een belangrijke administratieve verlichting betekenen. Graag zagen zij
hierop een reactie tegemoet.

Ten aanzien van de voorgestelde herziening naar een hoger dagloon of
hogere grondslag op grond van artikel 40 WAO en artikel 29a AAW,
constateerden de leden van de VVD-fractie dat de FBV en SVr een
uitvoeringstechnische verzwaring voorzien, nu bij iedere herziening van
het arbeidsongeschiktheidspercentage een herberekening van het
dagloon zal moeten plaatsvinden om te kunnen nagaan of het dagloon
dient te worden herzien. Deze leden verzochten de regering de voorziene
verzwaring van de uitvoering nader te kwantificeren. Tevens vonden deze
leden het wenselijk dat de regering nader ingaat op het door de SVr
gestelde ten aanzien van de voorgestelde wijziging van artikel 29a AAW
dat het effect van die wijziging vooralsnog van ondergeschikt belang zal
zijn.

2.9. Ruimere toepassing art. 33 AAW en 44 WAO

Dat de termijn, waarbinnen een arbeidsongeschikte mag proberen of
hij bepaalde arbeid kan verrichten zonder dat dat van invloed is op de
uitkering, verlengd wordt van zes maanden tot drie jaar konden de leden
van de PvdA-fractie van harte ondersteunen. Alhoewel men recht houdt
op de uitkering, terwijl de inkomsten worden gekort, is er in feite sprake
van een hervattingsrecht, hetgeen een reële stimulans is voor de arbeids–
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ongeschikte. Nu de periode wordt verlengd leek het hun dat er ook
sprake is van een besparing op de uitvoeringskosten, omdat de GMD niet
over hoeft te gaan tot afschatting. Zij wilden nog graag weten of het
mogelijk is om in de WAO een hervatting van de uitkering te regelen,
analoog aan de WW, voor die arbeidsongeschikten die passend werk
aanvaard hebben, maar die binnen betrekkelijk korte tijd hun baan weer
kwijt raken.

De regering stelt voor de toepassing van artikel 33 AAW en 44 WAO
te verruimen, in die zin dat de periode dat een arbeidsongeschikte niet
wordt afgeschat indien hij passend werk gaat verrichten en niet vaststaat
dat betrokkene deze arbeid kan volhouden en daarmee duurzaam
inkomsten kan verwerven, wordt verlengd tot maximaal drie jaar. De
ieden van de WD-fractie achtten een nadere onderbouwing voor de door
de regering gekozen periode van drie jaar wenselijk, temeer daar in de
Gemeenschappelijke verklaring volumebeleid arbeidsongeschiktheid van
2 oktober 1990 (Zie SVr-advies) wordt gepleit voor een verlenging van
de toepassingstermijn met slechts twee jaar.

2.10. Verplichte zesdemaandsmelding aan GMD

De leden van de PvdA-fractie merkten op dat al 10 jaar geleden werd
besloten tot een zesdemaandsmelding, maar in de praktijk werd deze
afspraak niet of nauwelijks nagekomen, In het voorliggende wetsvoorstel
wordt nu de zesdemaandsmelding verplicht gesteld. Waarom is die
afspraak niet eerder nagekomen? Welke barrières lagen daar, zo wilden
zij weten. En zijn die barrières nu geslecht? Zijn er garanties dat deze
verplichting wel wordt nagekomen? Overigens reageerden deze leden
verbaasd op het feit dat er nog steeds sprake is van een groeiend aantal
gevallen van kennisgeving waarin juist een melding had moeten plaats–
vinden. Zij vroegen zich af wat hiervan de oorzaak was. Wellicht zouden
in dit wetsvoorstel niet alleen sancties geregeld moeten worden voor de
werkgevers en werknemers bij niet naleving van hun verplichtingen, maar
ook voor de uitvoeringsorganisaties. Deze leden zouden daarom graag
nader toegelicht willen zien wat in de huidige wetstekst betekent: de
bedrijfsvereniging doet aan de GMD melding van gevallen waarin
zodanige medeling redelijkerwijze van belang moet worden geacht met
het oog op de werkzaamheden van de dienst. Kan de regering toelichten
waarom de melding van gevallen na de 13e week uit de voorgestelde
wetstekst is verdwenen? Gezien het belang van een tijdige begeleiding
wilden de leden van de FVdA-fractie graag enige opmerkingen maken
over de geïntegreerde gevalsbehandeling, een traject waarvan de zesde–
maandsmelding onderdeel is. In het Najaarsoverleg is overeen gekomen
dat er in dat traject verschillende beslismomenten zijn. Zo heeft de
eerste zes weken van ziekte met name de bedrijfsgezondheidszorg een
taak bij de begeleiding van de werknemer. Daarna zal in overleg tussen
bedrijfsgezondheidsdienst, de bedrijfsvereniging, de werkgever en
werknemer moeten worden bekeken of de laatste in de eigen of een
andere functie kan werken. Bij drie maanden verzuim dient de bedrijfs–
vereniging een terugkeerplan op te stellen. Dan volgt de verplichte
zesdemaandsmelding en kort voor af loop van de ZW-periode wordt
betrokkene gekeurd. Zo worden meer zeven ingebouwd, waardoor
mensen niet meer vrijwel ongemerkt een jaar ziek kunnen zijn. De aan
het woord zijnde leden ondersteunden dit idee, maar vroegen zich af of
hierin niet dezelfde bottleneck zit als bij de zesdemaandsmelding,
namelijk de verwachte samenwerking tussen de diverse betrokkenen? In
dit wetsvoorstel wordt de verplichte zesdemaandsmelding geregeld. Wat
denkt de regering te doen om de rest van het traject ook ten spoedigste
in te voeren? Wat is de plaats van de huisarts in dit traject, zo vroegen zij
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zich af. In het juist vanwege die geïntegreerde gevalsbehandeling niet
denkbaar om te komen tot één wet voor ziekte en arbeidsongeschiktheid
zoals o.a. de Industriebond heeft voorgesteld? Het leek deze leden dat de
uitvoering eenvoudiger zou worden, o.a. doordat er geen dubbele
dossiervorming nodig is en geen dossieroverdracht. Ook problemen rond
een zesdemaandsmelding zijn dan van de baan. Graag zagen zij een
reactie op het voorstel van o.a. de Industriebond en staffunctionarissen
van de GMD om een onafhankelijk instituut in te schakelen bij de beoor–
deling na zes weken van zieke werknemers De bedrijfsgezondheidszorg
heeft een belangrijke taak gekregen in het volumebeleid. Het doen
slagen van een aantal maatregelen is voor een groot deel afhankelijk van
een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg. Voorts is het met
name de bedrijfsgezondheidszorg die en taak heeft bij de eerste zes
weken van de verzuimbegeleiding. Over een eventuele verplichtstelling
zal in 1992 een beslissing worden genomen. Als de verplichtstelling
komt, dan zal deze pas op termijn geleden en dan in eerste instantie
alleen voor bepaalde bedrijfstakken De leden van de PvdA-fractie waren
van mening dat het van groot belang is voor het doen slagen van het
volumebeleid dat nu reeds gekozen wordt voor verplichtstelling en dat
voorbereidingen worden getroffen om bedrijfsgezondheidsdiensten in te
stellen door middel van een verruiming van de algemene maatregel van
bestuur die gebaseerd is op artikel 18 van de ARBO-wet. Zij konden
anders niet inzien hoe het preventieve beleid gestalte kon krijgen; de
problematiek kan een langer uitstel van de beslissing omtrent verplicht–
stelling absoluut niet velen. De hier aan het woord zijnde leden riepen de
regering op de verplichtstellingsproblematiek tevens te verwerken bij
haar reactie op het te verschijnen advies van de ARBO-raad omtrent de
bedrijfsgezondheidszorg. Voorts achtten zij het van groot belang dat de
werkzaamheden van de bedrijfsgezondheidszorg worden uitgebreid naar
zorg voor de arbeidsomstandigheden en kwaliteit van de arbeid in het
algemeen. In dit kader wilden zij tevens aandacht vragen voor een inten–
sieve samenwerking, wellicht zelfs enige mate van integratie, tussen
bedrijfsgezondheidszorg en verzekeringsgeneeskunde. Voorts vroegen
deze leden om een nadere uiteenzetting omtrent de huidige werkzaam–
heden van de bedrijfsgezondheidsdiensten. In hoeverre wordt er reeds
reïntegratiegericht en preventie gewerkt en voor hoeveel werknemers
geldt dit?

Ten aanzien van het voorstel de bedrijfsverenigingen te verplichten om
gevallen waarin de arbeidsongeschiktheid voortduurt, uiterlijk in de zesde
maand na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid aan de GMD te
melden, merkten de leden van de VVD-fractie het volgende op. Met de
regering waren deze leden van mening dat de betreffende meldingen
thans te laat plaatsvinden. Deze leden achtten een termijn van zes
maanden evenwel nog veel te lang voor een effectieve en vroege reïnte–
gratie van door ziekte uitgevallen werknemers. De leden van de
VVD-fractie bepleitten dan ook met klem de voorgestelde termijn van zes
maanden te vervangen door een termijn van zes weken en verzochtten
de regering met een nota van wijziging te dien aanzien te komen. Voor
het welslagen van een snelle reïntegratie van door ziekte uitgevallen
personen waren deze leden van mening dat de bedrijfsverenigingen
reeds na zes weken de GMD zouden moeten inschakelen, en de GMD in
overleg met betrokken werknemer en zijn of haar werkgever alsdan reeds
een reïntegratieplan dient op te stellen.

De termijn van de zesdemaandsmelding van de bedrijfsverenigingen
aan de GMD blijkt in de praktijk moeizaam te werken. De leden van de
fractie van de SGP wilden weten wat de oorzaken daarvan zijn. Met
betrekking tot de zesdemaandsmelding vroegen ook deze leden of deze
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melding in feite al niet te laat is en niet beter nog eerder plaats kan
vinden.

Het lid van de RPF-fractie vroeg eveneens waarom niet wordt
overwogen de GMD reeds in een vroeger stadium in te schakelen. Hij
wilde graag een overzicht hebben van het aantal reïntegraties binnen zes
weken en binnen twaalf weken. Hij vroeg zich af of een langdurig ziekte–
verzuim niet automatisch leidt tot een meer apathische houding bij de
verantwoordelijke uitvoeringsorganisaties.

2.11. Verplichte zesdemaandsmelding en keuring in de
overheidssector

De leden van de PvdA-fractie konden het voorstel om de verplichte
zesdemaandskeuring ook te laten gelden voor de gehandicapte ambte–
naren van harte ondersteunen Dat geldt ook voor de verplichte keuring
na 12 maanden, omdat daardoor reïntegratie-activiteiten veel eerder
kunnen starten. Hierdoor kan in ieder geval worden voorkomen dat
ambtenaren soms meer dan twee jaar ziek zijn voór ze worden gekeurd
en ook dat een uitkering moet worden verstrekt zonder dat er van een
keuring sprake is geweest. Zij vroegen zich wel af waarom in de memorie
van toelichting wordt gesproken over een gewénste keuring voor afloop
van de wachttijd van 52 weken en in de wetstekst over een bevoegdheid
van de betreffende uitvoeringsorganen tot een AAW-keuring, maar niet
van een verplichte keuring. Dat laatste leek hen noodzakelijk om te
voorkomen dat ambtenaren zonder keuring tijdelijk een arbeidsonge–
schiktheidsuitkering zouden ontvangen. Van de regering vernamen zij
graag hoe zij dit probleem dacht op te lossen Dat ook de overheid als
werkgever gesanctioneerd wordt bij te weinig reïntegratie-activiteiten,
leek deze leden niet meer dan billijk. De melding en de keuring zullen bij
ministeriële regeling worden ingesteld; de hier aan het woord zijnde
leden wilden geïnformeerd worden wanneer deze regeling haar beslag
zal krijgen. In het kader van de WAO zouden zij nog graag van de
regering een reactie vernemen op de suggestie van een verplichte
herkeuring om de drie jaar of vijf jaar, zoals o.a. in het SER-advies wordt
voorgesteld. Het leek hen dat dit een stimulerende werking kan hebben
op het huidige en toekomstige bestand van arbeidsongeschikten. Waar
zal de prioriteit gelegd moeten worden, zo vroegen zij zich af. Bij de
jongeren, bij de laatst-afgekeurden of bij de arbeidsongeschikten die te
kennen geven graag weer aan de slag te willen? Zij zouden graag een
visie hieromtrent vernemen. Ook zouden deze leden graag weten of
WAO-uitkeringen ook tijdelijk kunnen worden toegekend ingeval een
ziektebeeld nog onstabiel is. Met name bij jongeren leek het hen dat er
van een definitieve afkeuring pas sprake zou kunnen zijn als ook een heel
reïntegratietraject doorlopen zou zijn. In dit kader vroegen de leden van
de PvdA-fractie een reactie op hun suggestie om artikel 2 van de Jeugd–
werkgarantiewet zodanig te wijzigen dat de sluitende aanpak ook van
toepassing wordt op jonge WAO-ers. De JWG geldt nu immers alleen
voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten zonder arbeidsverleden. De hier
aan het woord zijnde leden waren van mening dat voorkomen moet
worden dat jonge, gedeeltelijk arbeidsongeschikten tot een langdurig
verblijf in de WAO veroordeeld worden. Zij voegden hieraan toe dat de
JWG zich richt op jongeren met weinig perspectief, die een grote kans
hebben landurig werkloos te worden; naar hun opvatting geldt dit ook
ten aanzien van gedeeltelijk arbeidsongeschikte jongeren.
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De leden van de VVD-fractie vonden een analoge benadering voor de
overheidssector eveneens wenselijk, waarbij zij de voorgestelde
verplichte keuring voor de overheidssector in het kader van een fictieve
uitvoering van de AAW ondersteunden.

De leden van de fractie van D66 begrepen dat de regering de
mogelijkheid wil creëren dat overheidspensioenorganen een AAW-claim
inhouden bij een werkgever die te weinig reïntegratie-inspanningen
verricht. Hoe worden die inspanningen gemeten en wanneer kan er
geconstateerd worden dat er sprake is van «te weinig inspanning»?

2.12. Wijziging van de WAGW

De leden van de CDA-fractie wilden van de regering een nadere
toelichting op de voorgestelde verplichting van een registratie op onder–
nemingsniveau. Zal de registratie zo worden ingericht dat de gegevens
direct onderling vergelijkbaar zijn? Wil de regering hiermee het sociaal
beleid van een onderneming meer zichtbaar maken? Is te verwachten,
dat dergelijke gegevens in een sociaal jaarverslag worden opgenomen?
Is er een verband te leggen tussen deze verplichting en de opmerking
van de minister van Binnenlandse Zaken, dat wellicht in een sociaal
jaarverslag het beleid van een onderneming inzake minderheden
aandacht dient te krijgen? In welke mate en op welke wijze zal de
overheid zelf, als werkgever, een en ander toepassen?

De leden van de PvdA-fractie konden met de voorgestelde registratie–
plicht van het aantal gehandicapte werknemers instemmen, maar
spraken hun verbazing uit over het feit dat nog niet verplicht wordt de
gegevens ter beschikking te stellen aan de uitvoeringsorganisaties. De
wijziging van artikel 10 suggereert dat er wel sprake is van een
verplichting. Graag wilden zij hierover meer duidelijkheid. Hoewel zij
begrip konden opbrengen voor het feit dat met de verplichting de
administratieve belasting toeneemt, waren zij van mening dat deze
gegevens beslist noodzakelijk zijn om de uitvoenngsorganisaties een
effectief volumebeleid te laten voeren. In dit kader voerden zij voorts nog
aan dat het hebben van een goed inzicht in de gegevens omtrent
arbeidsongeschiktheid wellicht indirect juist geld kan opleveren, omdat
maatregelen op een meer adequate manier kunnen worden uitgevoerd.
Tevens drongen deze leden aan op een spoedige invoering van de
wijziging van artikel 10, zo mogelijk reeds per 1-1-1992.

Wat betreft de voorgestelde wijziging van de WAGW hadden de leden
van de VVD-fractie de behoefte tot het maken van enkele opmerkingen
en het stellen van enkele vragen. Betekent het regeringsvoorstel om het
begrip «onderneming», in verband met uitvoeringstechnische knelpunten,
uit de wet te halen dat de mogelijkheid van concentratie van werknemers
in een bepaald deel van een concern door de regering niet meer als reëel
wordt ervaren? Deze leden constateerden dat de regering middels
wijziging van artikel 10 WAGW voorstelt werkgevers te verplichten om
de bij hen werkzame gehandicapte werknemers te registreren. Deze
verplichting geldt thans pas indien voor de werkgever een quotumver–
plichting geldt; zodat door deze leden kon worden geconcludeerd dat de
regering voorstelt de registratieverplichting te ontkoppelen van de
quotumverplichting. De leden van de VVD-fractie verzochten de regering
zeer uitgebreid in te gaan op de te hanteren normen die werkgevers
hiervoor dienen te hanteren, daar deze naar het oordeel van deze leden
nauwkeurig geformuleerd dienen te zijn. Deze leden stelden dan ook
vraagtekens bij het regeringsvoornemen om de eisen die ten aanzien van
de registratie zullen worden gesteld eerst later bij of krachtens algemene
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maatregel van bestuurte doen geschieden; deze leden zouden hier thans
reeds nader inzicht in wensen te verkrijgen. Voorts constateerden deze
leden dat de regering werkgevers, hoewel de voorgestelde wetstekst
daartoe wel de mogelijkheid biedt, vooralsnog niet zal verplichten de
registratiegegevens aan de uitvoeringsorganisatie ter beschikking te
stellen, mede gelet op de administratieve belasting van het bedrijfsleven.
Deze leden zagen vooralsnog niet in om welke reden de regering de
administratieve belasting van het bedrijfsleven wel als grond ziet om de
informatie-overdracht aan de uitvoeringsorganisatie vooralsnog niet
verplichtend aan het bedrijfsleven op te leggen, terwijl de belasting van
het bedrijfsleven als het gaat om de registratieverplichting van
werkgevers, geen danwel een ondergeschikte rol schijnt te spelen voor
de regering. De leden van de WD-fractie vonden deze gedachtengang
van de regering weinig consequent en verzochten de regering dan ook
hier zeer uitgebreid op in te gaan.

Het was het lid van de RPF-fractie niet geheel duidelijk waaruit nu
precies de winst van het voorgestelde bestaat. Als werkgevers
vooralsnog niet worden verplicht de registratiecijfers aan de uitvoerings–
organisaties ter beschikking te stellen, welke nut heeft deze wijziging van
de WAGW dan?

2.13. Evaluatie en onderzoek

De leden van de CDA-fractie wezen nog eens op het belang van een
spoedige invoering van deze wetgeving. Een jaar na het najaarsakkoord
is op het terrein van een verdere aanpassing van de volumemaatregelen
nog te weinig gebeurd. Bovendien is het belangrijk op korte termijn de
werking van deze maatregelen in de praktijk te ervaren, aangezien het
merendeel hiervan uitgaat van gedragseffecten. Mede naar aanleiding
hiervan steunden deze leden het voorstel van de regering een en ander
binnen afzienbare tijd te evalueren.

Een evaluatie anderhalf jaar na inwerkingtreding van de voorstellen,
leek de leden van de fractie van de PvdA noodzakelijk. Het leek hen
zinvol om dan ook de resultaten van de verplichte registratie van het
aantal werkzame gehandicapten daarbij te betrekken, zodat dan
eventueel besloten zou kunnen worden tot een quotering.

3. OVERDRAGEN VAN BEVOEGDHEDEN IN DE ZIEKTEWET

De leden van de CDA-fractie maakten melding van het feit dat zij reeds
diverse malen hadden laten blijken voorstander te zijn van een geleide–
lijke overheveling van werknemersverzekeringen naar sociale partners.
Het ligt voor de hand, dat met de Ziektewet hiermee een begin gemaakt
wordt. De voorgestelde regeling inzake het overdragen van bevoegd–
heden in het kader van de Ziektewet sprak hen dan ook aan. De
bevoegdheid tot het stellen van regels omtrent sancties wordt via een
wijziging van art. 44 ZW overgedragen van de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid aan de SVr. De leden van de CDA-fractie steunden
deze wijziging zeer. Zij misten echter een onderbouwing van de achter–
liggende visie omtrent de herschikking van bevoegdheden tussen sociale
partners en overheid. Is het mogelijk dat de regering hierop alsnog
ingaat?
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De regering stelt voor om de sociale partners een grotere rol te laten
spelen ten aanzien van de nadere invulling van de ziekengeldverzekering,
omdat daardoor hun betrokkenheid bij het stelsel wordt vergroot. Over
de uitvoeringsorganisaties wilden de leden van de PvdA-fractie nog een
aantal vragen stellen. Het leek hen buiten kijf dat toetsing, controle en
toezicht van belang zijn voor een goede uitvoering van de wetgeving.
Reeds nu al is er sprake van een mtercollegiale toetsing als het gaat om
de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Deze leden vroegen
zich af of het niet zinvol zou zijn om de toetsing uit te breiden naar
bijvoorbeeld artsen uit een andere bedrijfsvereniging, zeker als het gaat
om de volledig arbeidsongeschikten. Ook een deel van de SER opteert
voor een zogenaamde second opinion. In dit verband zouden zij ook
graag een reactie willen krijgen op het voorstel om te komen tot een
steekproefsgewijze controle op de uitvoering door de betreffende uitvoe–
rmgsorganen De publicatie van jaarverslagen, waarin melding wordt
gemaakt van het aantal keuringen, het aantal gedeeltelijke toekenningen,
het aantal afschattingen, het aantal herplaatsingen, ieek hen een goede
zaak. Zij vroegen zich af of aan de GMD een inspanningsverplichting
opgelegd kon worden met betrekking tot een bepaald herplaatsingsper–
centage.

Inzake de voorgestelde herschikking van bevoegdheden in de
Ziektewet hadden de leden van de WD-fractie behoefte tot het maken
van de volgende opmerkingen. het verheugde deze leden dat de regering
om inhoudelijke (en wetstechnische) redenen vooralsnog heeft afgezien
van de overdracht van het merendeel van de in blz. 59 van de memorie
van toelichting genoemde punten inzake het bovenwettelijk traject aan
de sociale partners. Ten aanzien van de wijziging van de dagloonsyste–
matiek verzochten deze leden wederom wanneer de regering
voornemens is de adviesaanvrage inzake de (algehele) dagloonherziening
aan de SVr te doen toekomen. Voor wat betreft de voorgestelde
globalere wettelijke regeling als het gaat om uitbetaling van ziekengeld
aan derden en de samenloop van ziekengeld met ouderdomspensioen,
met nadere regelgeving door de SVr, zouden deze leden meer uitgebreid
wensen te worden geïnformeerd over de noodzaak ervan. Een nadere
toelichting achtten deze leden evenzeer wenselijk ten aanzien van de
voorgestelde wijzigingen in de artt. 28, vierde lid; 32, vierde lid en 37,
tweede lid van de Ziektewet.

De leden van de GPV-fractie waren bereid mee te denken over de
mate waarin de verantwoordelijkheid van sociale partners kan worden
benadrukt bij de uitvoering van het bovenwettelijk deel van de ziektewet–
uitkeringen. Ook stonden zij niet bij voorbaat afwijzend bij een minder
vergaande betrokkenheid van de overheid bij allerlei min of meer
technische aspecten van de uitvoering. Een overdracht van bevoegd–
heden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de
Sociale Verzekeringsraad achtten deze leden zeker bespreekbaar. Maar
zij zouden deze overdracht niet los willen zien van een discussie meer ten
prmcipale over taak en samenstelling van de SVr. Naarmate dit orgaan
meer bevoegdheden krijgt zou de invloed van sociale partners beperkt
moeten worden. Ook met het oog op een meer onafhankelijk toezicht op
de uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid achtten zij dit wenselijk.
Deelt de regering dit oordeel? Deze leden merkten voorts op dat de
voorgestelde wetswijzigingen wel in schril contrast staan met de in het
zeer recente verleden nog aangekondigde beleidsvoornemens via een
wettelijke ingreep de sociale partners te verplichten opnieuw te gaan
onderhandelen over het bovenwettelijke traject. Juist omdat bovenwette–
lijke afspraken ingrijpende macro-economische effecten kunnen hebben
zijn de thans nog bestaande bepalingen dat afspraken terzake ministe–
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riële goedkeuring behoeven goed te begrijpen. Is ook aan te geven hoe
frequent ministeriële goedkeuring is geweigerd van herverzekering van
wachtdagen en bovenwettelijke uitkeringen? Deze leden achtten een
grote mate van terughoudendheid van de overheid bij de vaststelling van
bovenwettelijke uitkeringen gepast. Tegelijkertijd konden zij het zich
voorstellen dat er uitzonderingssituaties zijn waarin de zaken niet op hun
beloop gelaten kunnen worden (vergelijk de nieuwe tekst van art. 10 Wet
op de Loonvorming). Dient in ieder geval niet zo'n uitzonderingsbepaling
te blijven staan in de Ziektewet wanneer de bemoeienis van de overheid
met het bovenwettelijk traject als regel achterwege zal blijven? Wel
maakte het naar het oordeel van deze leden verschil of de nadere regels
door de SVr te stellen geschieden in aanvulling op de bestaande
wetstekst of dat dit gebeurt in afwijking van de wetstekst. In het laatste
geval achtten zij het op zijn plaats indien deze bevoegdheid zou zijn
voorbehouden aan de minister.

4. MAATREGELEN IN DE OVERHEIDSSFEER

Het nu voorliggende wetsvoorstel is het eerste in een reeks van drie,
waarbij het onder andere gaat om de AAW en de ZW. Zowel in de markt–
sector als in de g. en g.-sector hebben de voorstellen verandering tot
gevolg. De leden van de CDA-fractie vroegen met name aandacht voor
de effecten die de huidige voorstellen hebben op de bestaande
regelingen in de g. en g.-sector. Ook in de overheidssector zullen de
voorgestelde maatregelen bepaalde effecten hebben. Kan daarover nu
reeds enige informatie gegeven worden? De leden van de CDA-fractie
gingen er vanuit dat de effectuering van de maatregelen voor de
overheidssector zoveel mogelijk gelijk oploopt met die voor de markt–
sector.

De maatregelen zoals overeengekomen in de Tripartiete Werkgroep
Volumebeleid Arbeidsongeschiktheidsregelingen gelden onverkort voor
de overheid als werkgever, zo merkten de leden van de PvdA-fractie op.
Er is inmiddels een actieplan aangeboden aan de Tweede Kamer, gericht
op preventie en vermindering van het volume door reïntegratie. Maatre–
gelen ter terugdringing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de
arbeidsvoorwaardelijke sfeer zijn tot nu toe niet geconcretiseerd, in
afwachting van de politieke besluitvorming over het SEr-advies van
12 juli 1991. De hier aan het woord zijnde leden gingen er vanuit dat het
niet een aanbeveling is om in het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg
1991 te spreken over maatregelen ter beperking van het ziekteverzuim,
maar een must! De maatregelen om via het middenmanagement het
ziekteverzuim terug te dringen spraken hen zeer aan. Zo blijkt in de
praktijk de ziekmelding bij de directe chef en het bezoek van een collega
op de tweede ziektedag zeer effectief te zijn. Van de regering vernamen
zij nog graag of en op welke termijn ook de overheid verplicht een
verzuimregistratiesysteem gaat invoeren. Dat de Minister van Binnen–
landse Zaken een maatregel voorbereidt om definitieve afkeuringen van
ambtenaren pas na vijf jaar mogen worden gerealiseerd en dat er tijdens
die periode een terugkeerrecht bestaat had de instemming van de leden
van de PvdA-fractie, evenals het experiment om een aantal ambtenaren
zonder restcapaciteit met behulp van scholing en begeleiding weer aan
een baan te helpen. Zij stelden echter nog wel een vraagteken bij de
stellingname dat ambtenaren met restcapaciteit nu reeds intensief
worden begeleid. Ook vroegen zij zich af of niet onevenredig veel ambte–
naren na keuring geen restcapaciteit meer blijken te hebben. Voor het
onderwijs zal een ingestelde projectgroep Terugdringing Ziekteverzuim
en Arbeidsongeschiktheid adviseren over de voorgenomen maatregelen,
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waarna de Kamer geïnformeerd zal worden. Deze leden waren benieuwd
naar de termijn waarop ze hier iets van zouden vernemen. Nieuwsgierig
waren ze ook naar de resultaten van het onderzoek van het ABP naar de
oorzaken van arbeidsongeschiktheid bij de overheid. Het rapport hierom–
trent zou in september 1991 worden uitgebracht.

Met interesse hadden de leden van de VVD-fractie kennisgenomen van
de door de regering voorgestane additionele maatregelen in de
overheidssfeer, zoals de ontwikkeling van een managementcursus en
instelling van bedrijfsgezondheidsteams. Deze leden deelden de
opvatting dat de maatregelen enkel het gewenste effect hebben indien
gedragen door het topmanagement. Deze leden zouden gaarne een meer
uitgebreide toelichting ontvangen omtrent de concrete aard en
(voorlopige) implementatieresultaten van het betreffende project. Deze
leden vernamen voorts dat de regering onderkent dat het feit dat 45%
van de afkeuringen in de overheidssector gebaseerd is op psychische
gronden, een intensievere benadering vergt. Deze leden zouden evenwel
een meer uitgebreide toelichting willen ontvangen over het te starten
experiment om een aantal ambtenaren zonder restcapaciteit met behulp
van scholing en begeleiding weer aan een baan te helpen alsmede inzake
de onderzoeken door het Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk
Onderzoek en het ABP en de bij enkele departementen lopende preven–
tieprojecten. Met interesse hadden deze leden eveneens kennisgenomen
van het voorstel van de bewindslieden van Onderwijs en Wetenschappen
om de bedrijfsgezondheidszorg in 1992 in het onderwijs in te voeren.
Deze leden zouden hierover graag nader worden geïnformeerd; zowel
over de inhoudelijke aspecten als over de wijze van financiering. Acht de
regering het overigens wenselijk dat dergelijke initiatieven ook elders in
de collectieve sector navolging zullen vinden en op welke wijze zal dit
alsdan worden bevorderd, zo vroegen deze leden zich af.

De leden van de fractie van D66 vroegen welke maatregelen tot
beperking van het ziekteverzuim er in de diverse sectoren in het kader
van het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg 1991 zijn genomen.
Daarnaast vroegen deze leden in welke sectoren en in welke departe–
menten er op dit moment een bedrijfsgezondheidsteam werkzaam is? Op
welke termijn wordt het pilot-project dat bij de ministeries van Algemene
Zaken, Binnenlandse Zaken en de belastingdienst van start is gegaan
uitgebreid? Om welke ministeries zal het dan gaan? Wanneer vindt er een
evaluatie plaats van deze pilot-projecten en hoe vindt, gezien hettot nu
toe ontbreken van betrouwbare registratie van ziekteverzuim, de cijfer–
matige onderbouwing daarvan plaats? De leden van de fractie van D66
vroegen verder wanneer het experiment van Binnenlandse Zaken om een
aantal ambtenaren zonder restcapaciteit weer aan een baan te helpen
van start zal gaan. Om hoeveel ambtenaren gaat het en bij welk depar–
tement of onderdeel daarvan zal dit plaatsvinden?

5. FINANCIËLE EN VOLUME EFFECTEN

De leden van de PvdA-fractie waren met de regering van mening dat
de voorliggende maatregelen vooral zijn gericht op gedragsbeïnvloeding
waardoor de financiële effecten moeilijk zijn te becijferen. Zij wensten
hierbij nogmaals te herhalen dat hoe groter het effect van de volume–
maatregelen is des te sneller de pijn van de aangekondigde beperking
van de duur van de WAO-uitkering kan worden verzacht c.q. wegge–
nomen worden. In dit verband vroegen zij zo snel mogelijk geïnformeerd
te worden over de volumecijfers van het derde kwartaal 1990. De directe
financiële effecten, zoals verwoord in par. 5.3. van de memorie van
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toelichting, waren hen niet helemaal duidelijk. Waarom wordt er bijvoor–
beeld gesproken over opbrengsten van het bonus-malus-systeem, terwijl
elders staat dat deze opbrengsten zullen worden aangewend voor
verlaging van de AAW-premie? Deze leden meenden net als de regering
dat een lichte administratieve lastenverzwaring van de werkgevers,
bijvoorbeeld bij de registratie van het aantal gehandicapte werknemers,
acceptabel is. Bij de uitvoeringsorganen zal de invoering van het premie–
differentiatiesysteem enige extra tijd vergen, maar volgens de SVr is dit
uitvoerbaar.

De leden van de fractie van D66 constateerden dat de regering elke
uitspraak over de omvang van de effecten op het volume en het lasten–
totaal van de arbeidsongeschiktheidsregelingen arbitrair acht. Desalniet–
temin boekt de regering in de Financiële Nota Sociale Zekerheid 1992
(blz. 112) een totaal aan financiële effecten in met een structureel effect
van 1650 miljoen gulden. Bovendien geeft de regering op bladzijde 66
tot en met 68 van de memorie van toelichting een vrij uitgebreid
overzicht van de kosten en opbrengsten van de in dit wetsvoorstel
genoemde maatregelen. Bovendien geeft de regering aan (blz. 65) dat de
effecten van de in dit wetsvoorstel vervatte maatregelen overeen zullen
komen met een volume-ombuiging in 1994 naar verwachting in totaal
25 000 uitkeringsjaren. Nog niet èén regel daarna stelt de regering dat er
voor die genoemde volume-ombuiging geen enkel empirisch bewijs
danwel modelmatige onderbouwing is te geven. Naar de hier aan het
woord zijnde leden begrepen heeft het CPB slechts één van de in dit
wetsvoorstel genoemde maatregelen gekwantificeerd, te weten het
bonus-malus-systeem. Kan de regering een nadere reactie geven op de
inmiddels wel zeer warrige discussie omtrent de mogelijke effecten van
de nu voorgestelde maatregelen? De regering geeft aan dat met de
maatregelen in dit wetsvoorstel met betrekking tot de ziektewet een
opbrengst wordt beoogd van structureel 600 miljoen gulclen De leden
van de fractie van D66 zagen graag een nadere toelichting tegemoet
waaruit duidelijk wordt welke bijdrage de diverse maatregelen leveren
aan het totaal van de genoemde 600 miljoen gulden.

Het bonus-malus-systeem en de gedifferentieerde ziektewetpremie
zullen voor de ondernemers en voor de bedrijfsverenigingen ongetwijfeld
grote administratieve lasten met zich meebrengen. De leden van de
fractie van de SGP vroegen de regering nader in te gaan op deze lasten
en met name op de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid
daarvan.

De leden van de GPV-fractie vroegen zich af of er in het kader van dit
wetsvoorstel sprake is geweest van een zorgvuldige kosten/baten–
analyse. Immers, zowel de premiedifferentiatie als het bonus-malus–
systeem leiden tot een extra bureaucratische last op uitvoeringsorganen
die toch al niet uitblinken door doelmatigheid en effectiviteit. Wegen
deze extra uitvoeringslasten op tegen de mogelijke baten van de terug–
dringing van het arbeidsongeschiktheidsvolume? Wat zijn naar raming de
extra kosten van de uitvoeringsorganisatie bij toepassing van premiedif–
ferentiatie en bonus-malus-systeem? Hoe verhoudt zich dit tot het
voornemen van de regering over te gaan tot een budgettering van de
kosten voor de uitvoering? Reïntegratie vraagt zorgvuldige begeleiding en
kost dus geld. Als dat er niet is zal minder zorgvuldig gewerkt gaan
worden. Werkgevers zullen daardoor minder makkelijk arbeidsonge–
schikten kunnen opnemen en geconfronteerd worden met de malus. In
dit geval is het niet terecht dat de rekening bij de werkgevers terecht
komt. Wreekt zich hier niet het feit dat in dit wetsvoorstel alleen wordt
voorzien in financiële prikkels voor werkgevers en werknemers om het

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22228, nr. 5 50



volume van arbeidsongeschikten terug te dringen en niet wordt voorzien
in financiële prikkels voor de uitkeringsorganisaties? Waarom worden
geen voorstellen gedaan voor een andere financieringswijze van de
uitvoeringsorganisaties, in die zin dat deze instanties een financieel
belang krijgen bij een zo groot mogelijk aantal van geslaagde reïntegra
tiegevallen? Is de regering bereid alsnog met aanvullende voorstellen
terzake te komen?

6. GEVOLGEIM VOOR VROUWEN

De enige wijziging die van belang is voor de positie van vrouwen is de
wijziging van art. 44 van de ZW, waar nu uitdrukkelijk wordt geregeld dat
zwangerschap bij aanvang van de verzekering geen weigeringsgrond
meer mag zijn. De leden van de fractie van de PvdA konden van harte
instemmen met deze verbetering in de positie van vrouwen. Bovendien
telt zwangerschap en bevalling niet bij het ziekteverzuimpercentage. Op
de vraag, die de regering zelf oproept, hoe te voorkomen is dat vrouwen
uitsluitend een dienstverband aangaan om in aanmerking te komen voor
een zwangerschaps– en bevallingsuitkering kregen zij nog graag
antwoord.

7. OVERIGE OPMERKINGEN

De leden aan de PvdA-fractie zouden enkele opmerkingen willen
maken over het verhaalsrecht. In artikel 90 van de WAO is geregeld dat
de bedrijfsvereniging voor de krachtens deze wet gemaakte kosten
verhaal kan halen op de veroorzaker van de arbeidsongeschiktheid. In
een brief van 10 september 1991 gericht aan de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt de Federatie van Bedrijfsver–
enigingen melding van het feit dat het regres door aanhoudende
geschillen met vooral het schadeverzekeringsbedrijf thans volledig
stagneert. Als er al schade wordt uitgekeerd wordt dit netto uitbetaald,
dus zonder de wettelijk verplichte premies. En dit, terwijl dit elders in de
WAO wel is geregeld en in de Wet aanpassingen uitkeringsregelingen
aan de overheveling opslagpremies zelfs de overhevelingstoeslag bij het
verhaal is inbegrepen. Artikel 90 is kennelijk voor verschülende uitleg
vatbaar. Een verheldering van de wetstekst leek hen te meer noodzakelijk
omdat uit de praktijk blijkt dat dossiers momenteel zo'n 2 a 3 jaar blijven
liggen of dat er op voorhand al te weinig wordt betaald. Graag zouden de
leden van de PvdA-fractie vernemen of de regering bereid is deze tekst
te verhelderen. Een tweede vraag betreft het ontbreken van het verhaals–
recht in de AAW. Het in artikel 90 van de WAO geregelde regres betreft
alleen het deel dat boven de AAW-uitkering uitstijgt. Omdat veel van de
arbeidsongeschikten een uitkering hebben van op of rond het minimum–
niveau valt daar weinig te verhalen, omdat de AAW geen regresartikel
kent. Op basis van het aantal arbeidsongeschikten na een geval zou dit
een besparing van de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid van
vele honderden miljoenen guldens kunnen bedragen. Wanneer het
regresrecht zou worden toegepast op de uitkeringen ten behoeve van
ambtenaren zou deze besparing nog groter kunnen zijn. Er is nog een
argument dat pleit voor het opnemen van een verhaalsartikel in de AAW:
door bovenstaande problematiek wordt steeds meer de maatschappelijke
schade aan de sociale verzekeraars gepresenteerd met als gevolg ook
hogere sociale premies, terwijl de schadeverzekeraars de dans
ontspringen en daarmee een van de laagste premies in Europa kunnen
vragen. Van de regering zagen zij graag een reactie op deze materie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 228, nr. 5 51



Evenals leden van andere fracties bij onderdelen van het wetsvoorstel
hadden gedaan, vroegen ook de leden van de VVD-fractie aandacht voor
de bedrijfsgezondheidszorg. In het kader van het zo evidente preventieve
beleid heeft de regering een aantal voornemens geformuleerd,
waaronder een intensivering en bedrijfstakgewijze benadering van de
Arbeidsinspectie en uitbreiding van de bedrijfsgezondheidszorg. De
leden van de VVD-fractie vroegen zich af wanneer de regering
voornemens is deze voornemens om te zetten in concrete maatregelen.
Naar de overtuiging van deze leden zou een en ander zo spoedig
mogelijk zijn neerslag in wetgeving moeten krijgen. Deze leden zagen
een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfsgezondheidsdiensten, en
achtten het niet ondenkbaar dat deze diensten verplicht zouden moeten
worden gesteld. Zou de regering aan kunnen geven wat de praktische
consequenties zouden zijn van het verplicht stellen van bedrijfsgezond–
heidsdiensten, en inzicht kunnen geven in de financiële consequenties op
micro– en macroniveau? Zouden de kosten eventueel op enigerlei wijze
en in enigerlei mate op het werkgeversdeel van de ZW-premie kunnen
worden verminderd? Tenslotte zouden de leden van de VVD-fractie in
navolging van de leden van de PvdA-fractie een uitgebreide beschouwing
van de regering willen hebben over het naar de mening van deze leden
aanzienlijk nut van samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsgezond–
heidsdiensten en verzekeringsgeneeskunde, zoals bijvoorbeeld thans
reeds bestaat in de bedrijfstak Bouw. Acht de regering concrete samen–
werkingsverbanden als voornoemd eveneens van belang en op welke
wijze is zij dan voornemens te bevorderen dat dergelijke samenwerkings–
verbanden meer dan nu het geval is zullen ontstaan?

Het lid van de RPF-fractie had geconstateerd dat in het onderhavige
wetsvoorstel vooralsnog wordt uitgegaan van een ongewijzigde structuur
van de uitvoeringsorganisatie. Hij drong erop aan een eventuele wijziging
van die structuur in eik geval niet parallel te laten lopen aan een grondige
wijziging van de ZW/WAO/AAW. Dit zou naar zijn oordeel alleen meer
schade toebrengen. Wat is het oordeel van de regering terzake?

ARTIKELSGEWIJZE OPMERKINGEN

De leden van de PvdA-fractie hadden de behoefte enkele artikelsge–
wijze opmerkingen te maken.

artikel I onderdeel F

Het was deze leden opgevallen dat in artikel 30 van de Ziektewet nu de
verplichting tot het aanvaarden van passende arbeid is opgenomen,
waarbij rekening gehouden zal worden met wat in redelijkheid aan de
werknemer kan worden opgedragen gezien zijn arbeidsverleden, oplei–
dingen en gezondheidstoestand. Zij konden hiermee instemmen, maar
begrepen niet goed waarom in dat artikel de aanvulling op het nieuwe
loon is weggevallen, indien dat lager is dan het dagloon waarop de
ziektewetuitkering is gebaseerd. In het tweede lid van dat artikel wordt
geregeld dat een werknemer zonder deugdelijke grond geen passende
arbeid mag weigeren. Wat zijn deugdelijke gronden, zo vroegen de leden
zich af. En worden die deugdelijke gronden ook kenbaar gemaakt aan de
uitvoeringsorganen? Zij vroegen dit mede omdat uit het rapport «Tussen
schroom en daad» is gebleken dat de bedrijfsverenigingen weinig
gebruik maken van hun bevoegdheden tot het treffen van sancties.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 228, nr. 5 52



artikel I onderdeel M

Artikel 44 ZW regelt in welke gevallen geen recht bestaat op een
uitkering. Onder b wordt verwezen naar artikel 49, wat echter is
opgevallen. Op welke verplichting wordt hier gedoeld?

artikel II onderdeel M

In artikel 46 van de WAO wordt geregeld dat de werkgever passende
arbeid beschikbaar moet stellen. Indien hij in gebreke blijft kan op hem
het loon, vermeerderd met premies worden verhaald. In artikel IV wordt
voorgesteld deze bedragen toe te laten vloeien naar de wachtgeld–
fondsen van de bedrijfsverenigingen, omdat dat een prikkel is om
daadwerkelijk gebruik te maken van dit instrument. Deze leden vroegen
zich ook hierbij af of het niet beter ware dit in ieder geval aan te wenden
voor reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers door storting in
een preventiefonds of deze middelen op andere wijze aan te wenden
voor volumemaatregelen.

artikel II onderdeel 0

Het was deze leden niet duidelijk waarom de GMD advies moet geven
voor het opleggen van een sanctie aan de werkgever, zoals in artikel 46
wordt voorgesteld.

artikel III onderdeel 0

De bonus alsmede de loonkostensubsidie kan in bepaalde gevallen
worden teruggevorderd, bijvoorbeeld bij het verbreken van het dienst–
verband of bij onterechte toekenning. Het was deze leden niet duidelijk
geworden waarom hier wordt gesproken van een bevoegdheid tot terug–
vorderen en niet van een verplichting met uitzonderingen, zoals
overlijden van de werknemer of faillissement van de werkgever. Graag
zouden ze hiervan de reden vernemen.

artikel X

In artikel 1638e van het Burgerlijk Wetboek is bij de stelselherziening
sociale zekerheid de mogelijkheid om wachtdagen overeen te komen
vervallen. Het zevende lid van dit artikel wordt nu zodanig gewijzigd dat
deze mogelijkheid in volle omvang kan herleven. Vanuit de veronder–
stelling dat zowel werkgevers als werknemers een financiëie prikkel
nodig hebben om het ziekteverzuim te verlagen, konden de leden van de
PvdA-fractie instemmen met de wachtdagen. Zij hadden echter begrepen
dat in het aangekondigde pakket een evenwichtige verdeling tussen de
prikkels voor de werkgevers en de werknemers zou worden aangebracht:
tegenover de verplichting van de werkgever om de eerste zes 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.

De voorzitter van de Commissie,
Doelman-Pel

De griffier van de Commissie,
Van Dijk
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