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1. Algemeen

1.1. Inleiding

De leden van verschillende fracties hebben, zo bleek uit het op 21
januari 1992 vastgestelde verslag, met grote belangstelling kennis
genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Alle fracties geven aan de
noodzaak van het terugdringen van het arbeidsongeschiktheidsvolume te
onderschrijven. Het wetsvoorstel is de eerste van drie wetsvoorstellen,
die beogen de Ziektewet, de arbeidsongeschiktheidsregelingen en de
uitvoering daarvan meer (re)integratiegericht te maken. Daarnaast is er
een traject dat gedeeltelijk buiten de wetgeving om loopt. Het betreft het
traject van de intensieve gevalsbehandeling waarover afspraken zijn
gemaakt tijdens het najaarsoverleg 1990. Deze afspraken worden
momenteel door de uitvoeringsorganen geïmplementeerd. Tevens is op
dit moment een nieuwe Organisatiewet Sociale Verzekering in voorbe–
reiding. De hierin voorgestelde gewijzigde uitvoeringsstructuur van de
arbeidsongeschiktheidsregelingen zal ook bijdragen aan een vermin–
dering van het arbeidsongeschiktheidsvolume.

De leden van de D66-fractie was het opgevallen in de vele artikelen
rondom de WAO-problematiek, dat de begrippen ziek en arbeidsonge–
schikt door elkaar worden gebruikt. Het is naar hun mening essentieel
om tot een duidelijkere begripsbepaling te komen. De begrippen ziek en
arbeidsongeschikt worden in de sociale verzekeringen duidelijk onder–
scheiden. Een recht op ziekengeld in het kader van de ZW ontstaat
wanneer een werknemer ten gevolge van ziekte niet (meer) in staat is tot
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het verrichten van zijn eigen werk. De ZW-uitkering duurt maximaal 52
weken. Na die 52 weken kan een werknemer (gedeeltelijk) recht krijgen
op een WAO-uitkering wanneer hij ten gevolge van ziekte en gebrek niet
in staat is tot het verrichten van voor hem als passend geduide functies.

De leden van de D66-fractie waren van mening dat een begrip
«Werkwilligen met een Handicap» (WmH'ers) ten goede zal komen aan
de reïntegratiemogelijkheden van zieken en arbeidsongeschikten. Er
moet inderdaad worden voorkomen dat de handicap of de arbeidsonge–
schiktheid als een stigma werkt. De gehanteerde terminologie is daarbij
zeker niet zonder belang. Toch geeft het kabinet de voorkeur aan het
begrip «gedeeltelijk arbeidsgeschikt» aangezien ook dit begrip een
positieve lading heeft en goed aansluit bij de rechtsgronden van de
verschillende regelingen. Met dit begrip wordt, zoals de leden van de
D66-fractie terecht opmerkten, meer uitgegaan van het uitgangspunt dat
er mogelijkheden zijn voor arbeidsmarktparticipatie en wordt minder
geredeneerd vanuit het vanwege arbeidsongeschiktheid recht hebben op
uitkering. Het kabinet ziet niet in dat de aanduiding «werkwilligen met
een handicap» een minder stigmatiserende werking kan hebben. Met
name de aanduiding «met een handicap» zal, zo vermoed ik, een
eventuele stigmatisering niet doen verminderen.

1.2. Plaats van het wetsvoorstel TAVin het volumebeleid

De fracties hebben hun belangstelling laten blijken voor de andere
wetsvoorstellen inzake het volumebeleid en het tijdpad dat hierbij wordt
beoogd.

Het wetsvoorstel Terugdringing Ziekteverzuim (TZ) ligt momenteel ter
advisering bij de Sociale Verzekeringsraad (SVr) en de Raad van State. Ik
hoop dat het adviestraject in maart 1992 zal zijn afgerond. Als invoe–
ringsdatum wordt gestreefd naar 1 juli 1992. In het wetsvoorstel TZ
komen met name de volgende maatregelen aan de orde:

- de financiële consequenties verbonden aan de eerste zes weken bij
ziekte dienen door de werkgever zelf gedragen te worden. De werkgever
kan zich voor deze periode niet meer verzekeren bij de ziekenkas van de
bedrijfsvereniging. Voor werkgevers met een loonsom die minder
bedraagt dan 15 maal het gemiddelde loon in de desbetreffende
bedrijfstak, is deze periode drie weken;

- de werkgever dient bij ziekte gedurende de eerste zes weken
tenminste 70% van het loon door te betalen;

- het bovenwettelijk bijverzekeren van ziekengeld kan niet meer via de
ziekengeldkas van de bedrijfsverenigmg,

- de mogelijkheid wordt geopend om per ziekmelding een vakantiedag
op het vakantietegoed van een werknemer in mindering te brengen. Het
minimum hierbij is vier weken vakantie per jaar.

Overigens wijs ik erop, dat de laatste maatregel reeds via amendering
door de Tweede Kamer in het voorliggende wetsvoorstel is gebracht.

Naar aanleiding van de vraag van het lid van de GPV-fractie waarom
niet is overwogen om een deel van de risicodekking te privatiseren merk
ik op, dat de eerste en de derde maatregel juist tot een zekere privati–
sering leiden

Het wetsvoorstel waarin de besluitvorming van het kabinet van
afgelopen zomer 1991 met betrekking tot de AAW en WAO wordt
vormgegeven, wordt naar verwachting eind januari ter advisering aan
onder meer de Sociale Verzekeringsraad aangeboden. Dit wetsvoorstel
zal worden aangeduid als Terugdringing van het Beroep van de Arbeids–
ongeschiktheidsregelingen (TBA). Hoewel bij dit wetsvoorstel wordt
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gestreefd naar invoering op 1 juli 1992, realiseert het kabinet zich dat dit
een uiterst ambitieus tijdschema betreft.

Leden van diverse fracties liepen reeds vooruit op de discussie over de
structuur van WAO en AAW. Zo merkten de leden van de PvdA-fractie
op dat zij voorstander zijn van een expliciet als zodanig vermelde tijde–
lijke uitkering, mits omkleed met de nodige voorwaarden. De SER is in
zijn advies van 12 juli 1991 over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
(91/15) ook ingegaan op een van rechtswege in de tijd begrensde
uitkering. Het kabinet bepaalt in (de memorie van toelichting bij) het
wetsvoorstel TBA zijn standpunt in deze. Ook de verdergaande financiële
prikkels voor arbeidsongeschikte werknemers, waar de leden van de
PvdA-fractie over spraken, komen bij dit wetsvoorstel aan de orde. Het
kabinet is het met de leden van de PvdA-fractie eens dat positieve stimu–
lansen zoals bijvoorbeeld sollicitatietrainingen, scholing en beroepskeu–
zebegeleiding een belangrijke rol kunnen spelen in de voorbereidmg op
de terugkeer in het arbeidsproces. Tevens zal in het kader van de
bespreking van het SER-advies (91/15) in de memorie van toelichting bij
het wetsvoorstel TBA aandacht worden besteed aan de mogelijkheden
om het 7-klassenstelsel in de WAO te vervangen door een ander
systeem. Daarbij kan ook de vraag van de leden van de PvdA-fractie aan
de orde komen of het WAO-klassensysteem kan worden vervangen door
een glijdende schaalsystematiek. Ook de wijziging van het arbeidsonge–
schiktheidscriterium waar de leden van de D66-fractie op aandrongen is
onderdeel van het wetsvoorstel TBA. Het lid van de GPV-fractie vroeg
waarom het onderzoek tussen beroepsrisico's en andere risico's niet aan
de orde wordt gesteld. Ook dit onderwerp is aan de orde ter gelegenheid
van het wetsvoorstel TBA.

Ondanks het feit dat de niveaumaatregelen geen deel uit maken van
het huidige wetsvoorstel, wil ik toch kort ingaan op de opmerking van de
leden van de PvdA-fractie met betrekking tot het volume-effect van
niveaumaatregelen.

Uit de bijlage bij het SER-advies (SER 91/15, Ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid) maken zij op dat het onderzoek van Aarts en De
Jong slechts een volume-invloed aantoont bij inkomensgevolgen op
korte termijn. De opmerkingen in deze bijlage moeten gezien worden als
toelichting bij de gepresenteerde uitkomsten van het onderzoek en geven
aan met welke nuances in het onderzoek rekening is gehouden. Dit doet
echter niets af van de in het onderzoek aangetoonde relatie tussen het
toekomstig inkomensniveau - ook op langere termijn - en de
WAO-instroom.

De leden van de PvdA-fractie vroegen naar de voorgenomen ingangs–
datum van het wetsvoorstel TAV.

Het streven is om de wet, voor zover mogelijk, direct na aanvaarding
door de Eerste Kamer in werking te doen treden. Met betrekking tot een
aantal onderdelen kan niet hiervan worden uitgegaan. Dit is bijvoorbeeld
het geval met de premiedifferentiatie en de zesde weeksmelding. De
zesde weeksmelding komt in paragraaf 2.3 aan bod. Er wordt beoogd om
het premiedifferentiatiesysteem tegelijkertijd in werking te doen treden
met de maatregel uit het wetsvoorstel TZ, waarbij de kosten verbonden
aan de eerste zes weken van ziekte volledig voor rekening van de
werkgever komen. De datum van invoering van deze beide maatregelen
zal mede afhankelijk zijn van het SVr-advies over het wetsvoorstel TZ.

1.3 Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

De leden van de CDA-fractie vroegen naar de mogelijkheden om
gelijktijdig met het terugdringen van het arbeidsongeschiktheidsvolume
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ook de werkloosheid te bestrijden. Daarbij vroegen zij naar de effecten
die het terugdringen van het arbeidsongeschiktheidsvolume zal hebben
op de werkloosheidsontwikkeling, waarbij met name aandacht werd
gevraagd voor de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozen en andere
zwakke groepen, zoals allochtonen en herintredende vrouwen.

Ook de leden van de fractie van de VVD wezen op mogelijke
verdringing.

Uit de CPB-doorrekening van de arbeidsongeschiktheidsmaatregelen,
zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenning 1992 (blz.
110-114), blijkt dat op korte termijn sprake kan zijn van substantiële
verdringing waarbij de terugdringing van het volume van de arbeidsonge–
schiktheid voor ongeveer de helft tot uitdrukking komt in een stijging van
de werkloosheid. Het CPB wijst er evenwel op dat de stijging van de
werkloosheid tijdelijk is. Op lange termijn bezien acht het CPB van
verdringing geen sprake. Als gevolg van de matigende invloed die het
extra arbeidsaanbod en de lagere sociale premies hebben op de loonont–
wikkeling, wordt volgens het CPB na verloop van tijd het extra arbeids–
aanbod volledig geabsorbeerd.

In ramingen inzake de financiële ontwikkeling van de sociale zekerheid
wordt ervan uitgegaan dat de maatregelen ter vermindering van het
ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid een opwaartse invloed uitoe–
fenen op het werkloosheidscijfer.

Voorzien wordt dat de invloed van deze maatregelen vanaf 1992
zichtbaar wordt in de WW en in 1995 zal zijn opgelopen tot een
opwaarts effect van bijna 24 000 uitkeringsjaren.

Op de vraag in hoeverre herplaatsing van gedeeltelijk arbeidsge–
schikten binnen het eigen bedrijf dan wel bij een andere werkgever ten
koste gaat van de plaatsingsmogelijkheden van andere personen met een
zwakke positie op de arbeidsmarkt, is geen exact antwoord beschikbaar.
In 1990 zijn circa 700 000 vacatures ontstaan, waarvan er ongeveer
100000 laag en ongeschoold werk betreffen. Op zich zijn er derhalve
plaatsingsmogelijkheden. De ondersteuning van moeilijk plaatsbare
personen bij hun inpassing in het arbeidsproces is en blijft een centraal
onderwerp van beleid en heeft in de recent uitgebrachte Hoofdlijnenno–
titie Arbeidsvoorzieningsbeleid van het kabinet een prominente plaats.

Om op korte termijn de werkgelegenheidssituatie te verbeteren en
tegenwicht te bieden aan de dreiging van een oplopende werkloosheid
heeft het kabinet besloten tot het pakket «werk en inkomen», dat in de
Notitie werkgelegenheids– en arbeidsmarktbeleid nader is uiteengezet.
Met het oog op bevordering van participatie in het algemeen, en van laag
opgeleiden in het bijzonder, is het beleid gericht op zowel de vraag– als
de aanbodzijde van de onderkant van de arbeidsmarkt. De vraag naar
arbeid wordt bevorderd door de relatieve matiging van de loonkosten op
minimumniveau als gevolg van de besluiten in het kader van de WKA.
Het arbeidsaanbod wordt gestimuleerd door de verhoging van het
arbeidskostenforfait.

Door de leden van de VVD-fractie werd gevraagd of een ruwe
berekening is te maken van het in de loop der jaren ontstane voordeel
voor het financieringstekort ten gevolge van het misbruik van de WAO
als een werkloosheidsregeling met een gouden rand.

Zoals in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer is weerge–
geven is het oneigenlijk gebruik van de WAO een van de elementen die
een rol hebben gespeeld bij de groei van het WAO-volume. Dit blijkt
ondermeer uit het onderzoek van het SCP. Tevens werd aangegeven dat
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het aanduiden van de omvang van de afzonderlijke elementen niet
mogelijk is.

2. Uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsregelingen:
preventie en reïntegratie

2.1 Bedrijfsgezondheidszorg en preventie

Naar aanleiding van een vraag terzake van de leden van de VVD-fractie
merk ik op, dat de bedrijfsgebonden verzuimbegeleiding die door het
GAK en sommige zelfadministrerende bedrijfsverenigingen wordt
toegepast, een veelbelovende werkwijze is met het oog op verzuimre–
ductie. Zowel de intensivering van contacten met de betrokken bedrijven
als ook de verdieping van inzichten in de achterliggende oorzaken van
verzuim, leidt tot een verbetering van de kwaliteit van de door bedrijfs–
verenigingen uit te brengen adviezen aan de werkgevers. De werkwijze
van bedrijfsverenigingen omvat hiermee naast verzuimbegeleiding en
reïntegratie ook aspecten van preventie.

Naar mijn mening moet echter worden voorkomen, dat door
toepassing van deze - arbeidsintensieve - werkwijze, bedrijfsvereni–
gingen op dit terrein verantwoordelijkheden van bedrijven gaan
overnemen en dat normale verplichtingen ten onrechte uit premie–
opbrengsten worden gefinancierd.

Met inachtneming hiervan sta ik positief tegenover het streven van de
bedrijfsverenigingen tot verbetering van deze werkwijze.

Met de leden van de fractie van Groen Links ben ik van mening dat de
bedrijfsgezondheidsdiensten een belangrijke rol kunnen vervullen van de
terugdringing van het arbeidsongeschiktheidsvolume. Deze constatering
leidt overigens niet tot de conclusie, dat een algehele verplichting tot
aansluiting van bedrijven bij deze diensten, uitgaande van de huidige in
de Arbowet omschreven taakstelling, wenselijk is. Die taakstelling is ten
opzichte van de behoefte aan deskundige ondersteuning in kleinere
bedrijven, veelal niet adequaat.

In antwoord op een door de leden van de fracties van GPV en Groen
Links gestelde vraag over verplichtstelling van bedrijfsgezondheidszorg,
merk ik op dat een discussie over dit onderwerp in de Tweede Kamer
heeft geleid tot unanieme aanvaarding van een motie waarin de regering
wordt verzocht om bij de uitvoering van de kaderrichtlijn en in
samenhang met het voor eigen rekening van de werkgever brengen van
de eerste zes weken ziekteverzuim, te komen tot een verplichting voor de
werkgever vanaf 1 januari 1983 een vorm van bedrijfsgezondheidszorg
beschikbaar te stellen aan alle werknemers (motie Beijlen-Geerts;
Tweede kamer, 1991-1992, 22228, nr. 31).

In het wetsvoorstel inzake de implementatie van de EG-kaderrichtlijn
«betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van
de veiligheid en gezondheid van de werknemers op het werk» dat op 2
januarï jl. ter advisering aan de Arboraad en de SVr wordt gezonden, is
aan deze motie uitvoering gegeven door het opnemen van een aantal
verplichtingen van de werkgever met betrekking tot het ziekteverzuim.
Deze verplichtingen komen qua strekking mijns inziens tegemoet aan de
door GPV en Groen Links bedoelde wettelijke verplichtstelling.

2.2 Scholing

De leden van de fractie van de PvdA stelden een aantal vragen over
scholing. Zij vroegen hoe vaak de kleine Commissies van de bedrijfsver–
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enigingen een aanvraag voor een scholingsvoorziening afwijzen, hoewel
er door de GMD positief was geadviseerd. In 1990 werd in 4% van de
gevallen afwijzend beschikt door de Kleine Commissie.

Met deze scholingen op grond van de AAW was een bedrag gemoeid
van ca. 10 mln. Uit het eigen scholingsbudget van de GMD werden ca.
4200 scholingen gefinancierd. Inmiddels ligt dat aantal overigens
aanzienlijk hoger. Het totaal aantal aanvragen zal niet veel hoger liggen,
gezien het feit dat er betrekkelijk weinig afwijzingen plaatsvinden

De leden van de fractie van de PvdA opperden voorts de gedachte om
de GMD zelf te laten beschikken over de scholingen die worden gefinan–
cierd op grond van de AAW, met een verantwoording achteraf aan de
bedrijfsvereniging. Het kabinet is hier geen voorstander van. Weliswaar
zou deze werkwijze versnellend kunnen werken, maar in deze is het
moment waarop de GMD het initiatief neemt om in overleg met alle
betrokkenen tot het juiste scholingsadvies te komen veel belangrijker.
Voorts zou een dergelijk systeem nopen tot budgetafspraken terwijl nu
juist van belang is dat de AAW geen budgettaire beperkingen kent. Een
scholingsaanvraag kan zuiver op de merites van het geval worden beslist.
De criteria die bij scholing worden gehanteerd vormen in feite een
nadere uitwerking van het beginsel in het voorzieningenbeleid, dat de
goedkoopste adequate oplossing dient te worden gekozen. Dat is in dit
geval de voorziening die de kortste weg naar een duurzame plek op de
arbeidsmarkt betekent. In 1990 duurde 17% van scholingen langer dan
een jaar. Specifieke scholingen op de instituten Hoensbroeck en
Werkenrode kennen een duur van twee jaar. Mijn indruk is dat de criteria
soepel worden gehanteerd. Zou blijken dat bepaalde criteria omtrent
duur of niveau van scholing zodanig worden toegepast dat deze contra–
produktief werken, dan ben ik zeker bereid mijn invloed aan te wenden
om deze situatie te veranderen.

Vrijwilligerswerk kan van betekenis zijn als eerste stap voor mensen op
weg naar betaalde arbeid en kan daarnaast zelfstandige betekenis
hebben in het kader van de maatschappelijke integratie van mensen voor
wie betaalde arbeid is uitgesloten. Het kabinet deelt de visie van de
leden van de PvdA-fractie dat scholing een belangnjk instrument is dat
optimaal dient te worden ingezet in het kader van de terugdringing van
het arbeidsongeschiktheidsvolume.

De leden van de fractie van D66 vroegen zich af hoe het aantal van de
1744 positieve adviezen voor scholing in het kader van de AAW zich
verhoudt tot het totale aantal arbeidsongeschikten. Onder verwijzing naar
hetgeen hierboven reeds werd uiteengezet omtrent aantallen scholingen,
dient te worden vastgesteld dat het vergroten van het aantal als reïnte–
gratievoorziening verstrekte scholingen als zodanig niet wordt
nagestreefd. De doelstelling is mensen die hun functie niet meer kunnen
vervullen zo snel mogelijk weer duurzaam aan het werk te krijgen op een
zo hoog mogelijk niveau. Scholing is niet nodig indien de capaciteiten
van de betrokken werkzoekenden voldoende zijn om een bepaalde
arbeidsplaats te verwerven. Als wel scholing nodig is zal bij een reïnte–
gratie bij de eigen werkgever ook worden bezien of het niet in de rede
ligt dat de opleiding door de werkgever wordt verzorgd en betaald,
bijvoorbeeld in het kader van een bedrijfsopleiding. Zelfs bij reïntegratie
bij een andere werkgever en de noodzaak tot enige scholing, is niet op
voorhand financiering van die scholing via sociale verzekeringsgelden
aangewezen. Dit moet in elk geval los gezien worden van de vraag ten
principale in welke mate financiële prikkels in positieve zin kunnen helpen
om een werkgever te bewegen om een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in
dienst te nemen. Het succes van het reïntegratiebeleid dient te worden
afgemeten aan het werkloosheidspercentage onder gedeeltelijk arbeids–
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geschikten, niet aan het aantal vanuit de sociale verzekering gefinan–
cierde scholingen.

De leden van de fractie van D66 vroegen voorts naar het functioneren
van de Kleine Commissies van de bedrijfsverenigingen. Allereerst wordt
voor een goed begrip opgemerkt dat de figuur Kleine Commissie zijn
oorsprong vindt in de statuten van de bedrijfsvereniging. In die statuten
kan aan het bestuur van de bedrijfsveremgmg de bevoegdheid zijn
gegeven om bepaaldelijk omschreven bevoegdheden geheel of ten dele
over te dragen aan één of meer door het bestuur aangewezen
commissies die, evenals het bestuur van de bedrijfsvereniging, partitair
moeten zijn samengesteld. De overgedragen bevoegdheden worden door
de commissies uitgeoefend onder toezicht en verantwoordelijkheid van
het bestuur. Vervolgens kan, in aanvulling op hetgeen daarvoor eerder
werd opgemerkt, gesteld worden dat het gaat om een toetsing of
enerzijds het advies, dat de geadviseerde scholing de kortste weg naar
betaalde arbeid is, voldoende is onderbouwd en anderzijds of de finan–
ciering van die scholing uit de AAW is aangewezen. Immers financiering
uit de AAW geschiedt wanneer op basis van een handicap een scholing
is geïndiceerd om de arbeidsmarktpositie van betrokkene te verbeteren.
Het begrip concurrentievervalsing wordt gebruikt om die situaties aan te
duiden waarin financiering door de werkgever in de rede ligt. In dat geval
zal zich de situatie voor kunnen doen dat ofwel een werkgever oneven–
redig wordt bevoordeeld, doordat hij de opleiding van betrokkene niet
hoeft te betalen, waar een concurrent dat zelf dient te bekostigen. Hierbij
dient in aanmerking te worden genomen dat het gaat om mensen voor
wie de betreffende arbeid passend is en dat deze kwestie veelal speelt in
sectoren waar de vraag naar personeel groter is dan het aanbod. Ook
dient vermeden te worden dat er een onevenredige bevoordeling plaats–
vindt ten opzichte van andere werkzoekenden in sectoren waar het
aanbod van personeel groter is dan de vraag. De afweging van deze
factoren tegen het bijzondere belang van de arbeidsongeschikte bij het
verkrijgen van een functie die voor hem passend is, wordt in de Kleine
Commissie gemaakt.

Als een aanvraag voor een scholingsvoorziening op grond van de AAW
wordt afgewezen kan betrokkene hiertegen in beroep gaan bij de Raden
van Beroep en eventueel de Centrale Raad van Beroep. Als de GMD niet
bereid is om een bepaalde scholing uit het eigen budget te fmancieren,
kan betrokkene de voorziening alsnog op grond van de AAW aanvragen.
De criteria zijn materieel dezelfde, nl. dat de scholing de kortste weg
naar betaalde arbeid inhoudt. Zou de bedrijfsvereniging vervolgens
afwijzend beschikken, dan is de eerdergenoemde beroepsprocedure van
toepassing.

Beslissingen omtrent de scholingsvoorzieningen kunnen door de GMD
zelf worden genomen voor zover de financiering uit het eigen budget
plaatsvindt. Als de keuze voor de opleiding in overleg met de GMD is
gemaakt, kan de beslissing direct genomen worden. Financiering op
grond van de AAW vergt een beslissing van de bedrijfsvereniging.
Hiermede kan ca. twee maanden gemoeid zijn. Zoals eerder reeds werd
opgemerkt kan de meeste tijdwinst geboekt worden door zo snel
mogelijk vast te stellen of en, zo ja, welke scholing voor iemand nodig is.
Integratie van GMD en bedrijfsverenigingen kan in deze een belangrijke
versnelling betekenen.

2.3 Uitvoering en toezicht

De leden van de fractie van Groen Links memoreerden mijn opvatting
dat GAK en GMD meer als reïntegratiebevorderende instanties moeten
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gaan werken en vragen naar de mogelijkheden van de regering om
hierop controle uit te oefenen. De controle op de uitvoering van sociale
verzekeringen is een taak van de SVr. Op diverse manieren blijf ik op de
hoogte van hetgeen op dit punt in de uitvoering geschiedt. Zo brengt de
Svr, op mijn verzoek, halfjaarlijks een rapportage uit over de voortgang
bij de implementatie van de tijdens het Najaarsoverleg 1990 afgesproken
maatregelen. Een belangrijk deel van de maatregelen heeft betrekking op
de op reïntegratie gerichte gevalsbehandeling.

Ik meen niet te moeten ingaan op de vraag van de leden van de fractie
van de VVD of ik de «overval op de uitkeringsfabrieken» van professor
Fortuyn toejuich. Ik heb slechts kennis genomen van een aantal berichten
in de media.

Overigens merk ik op dat ik mij zorgen maak over de efficiëntie en
effectiviteit van de uitvoeringsorganisatie. De in voorbereiding zijnde
nieuwe Organisatiewet Sociale Verzekeringen geeft aan dat de huidige
organisatie naar de mening van het kabinet een ingrijpende aanpassing
behoeft. Belangrijke aandachtspunten vormen onder meer de geïnte–
greerde gevalsbehandelmg en de budgetteringsregeling. Verder wordt
ook in het kader van het voorliggend wetsvoorstel de uitvoeringsorgani–
satie uitdrukkelijk op haar verantwoordelijkheden aangesproken. Ik neem
aan dat dit alles (evenals overige reeds in gang gezette aanpassingen in
de uitvoering) bij de leden van de fractie van de VVD bekend is. De vraag
is of bij de herinrichting van de uitvoering een geheel andere koers zou
moeten worden gevaren. Het voert mijns inziens te ver om hieraan op
deze plaats een uitvoerige beschouwing te wijden. Wellicht is het
daarvoor ook nog te vroeg. Op basis van de notitie «strategische verken–
ningen» zal een fundamentele discussie worden gevoerd over de
toekomst van ons stelsel van sociale zekerheid. Ook de uitvoering van de
sociale verzekeringen zal dan aan de orde komen.

Het had de leden van de PvdA-fractie gestoord dat noch in de «witte
stukken», noch in het Tweede Kamerdebat de vraag aan de orde is
gesteld hoe de doelgroep zelf betrokken kan worden bij bijvoorbeeld het
reïntegratie vraagstuk.

Ik merk hierover het volgende op.
Sinds enige jaren is er op dit departement een periodiek informatief

overleg met ciëntenorganisaties waarbij ook het Landelijk WAO-beraad is
vertegenwoordigd. Hoewel dit overleg voornamelijk een informatief
karakter heeft, biedt het de cliëntenorganisaties uiteraard wel
gelegenheid om met voorstellen en commentaar te komen. Naast dit
overleg zijn er ook op het gebied van de uitvoering diverse contacten met
cliëntenorganisaties. Zo zijn er bijvoorbeeld bij bedrijfsverenigingen
consumentenpanels in het leven geroepen die desgevraagd of uit eigen
overweging over allerlei zaken (zoals ook het reïntegratievraagstuk)
adviseren (zie ook notitie inzake participatie van uitkeringsgerechtigden,
Tweede Kamer, 1990-1991, 22011, nr. 1).

In antwoord op de vraag over de mogelijke rol van samenwerkingspro–
jecten met betrekking tot het reïntegratiebeleid merk ik op dat het
kabinet zeker positief staat tegenover deze door de leden van
PvdA-fractie gesignaleerde projecten.

De leden van de PvdA-fractie brachten de mogelijkheid van heroriënte–
ringsgesprekken ter sprake. Op zich sta ik positief tegenover deze
mogelijkheid. In het kader van het wetsvoorstel TBA zal hieraan aandacht
worden besteed.
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2.4 Zesde weeksmelding en reïntegratieplan na 13 weken

Leden van verschillende fracties hebben hun zorg uitgesproken over de
door middel van amendering door de Tweede Kamer in het wetsvoorstel
opgenomen maatregel inzake de zesde-weeksmelding van de GMD en
het opstellen van een reïntegratieplan door de GMD na 13 weken ziekte.

De leden van de CDA-fractie wilden de weg van de zesdeweeks–
melding niet opgaan en vroegen naar de betekenis van de laatste zin uit
de adviesaanvraag aan de SVr van 18 december 1991 over deze
maatregel. Ook vroegen zij naar de gevolgen bij een negatief advies van
de SVr.

De leden van de PvdA-fractie stelden eveneens vraagtekens bij de
zesde-weeksmelding. In dit verband vroegen zij aandacht voor het zgn.
«Heerlense model».

Het lid van de GPV-fractie vroeg ten slotte in dit verband of het risico
niet groot is dat de door deze maatregel beoogde intensivering van de
gevalsbehandeling zal stagneren door capaciteitsproblemen bij de GMO.

Bij de behandeling in de Tweede Kamer zijn de problemen rond de
zesde-weeksmelding geschetst. Naar het oordeel van het kabinet
betekent een verplichte melding aan de GMD na zes weken ziekte, het op
gang brengen van een enorme papierstroom tussen bedrijfsverenigingen
en GMD. Enige cijfers illustreren deze stelling. Per jaar hebben we te
maken met 5,2 miljoen ziektegevallen; daarvan zijn er ongeveer 4,7
miljoen binnen zes weken weer hersteld. Een verplichte zesde-weeks–
melding betekent derhalve dat ongeveer 500 000 ziektegevallen gemeld
moeten worden. Feitelijk is dit nog een onderschatting, aangezien een
melding in de zesde week betekent dat de voorbereidingen ervan al in de
vierde week dienen plaats te vinden. Van de genoemde 500 000
personen zijn er na 13 weken ziekte zeker 250 000 weer hersteld.

Uit bovenstaande cijfers moge duidelijk zijn dat de gevolgen voor de
uitvoeringsorganen verstrekkend zijn. Vandaar dat over deze nieuwe
elementen in het wetsvoorstel TAV uitvoeringstechnisch advies is
gevraagd aan de SVr. Ook is verzocht te kijken naar de uitvoerings–
kosten. Gezien de verstrekkende gevolgen voor de uitvoeringsorganen is
het kabinet van oordeel dat een beslissing over de inwerkingtreding van
dit onderdeel van het wetsvoorstel eerst kan worden genomen nadat het
advies van de SVr is uitgebracht. Er is gevraagd grote spoed te
betrachten, maar wanneer het advies zal worden uitgebracht is niet
bekend.

Ik wil niet nu reeds vooruitlopen op de uitkomst van het SVr-advies
zoals mij gevraagd is door de leden van de CDA-fractie.

Of door de zesde-weeksmelding de gevalsbehandeling al dan niet zal
stagneren, zal - naar mag worden aangenomen - ook meer duidelijk
worden aan de hand van het SVr-advies.

Wat betreft de vraag omtrent het zgn. Heerlense model zij er op
gewezen dat in het najaarsoverleg een goed traject voor gevalsbehan–
deling is afgesproken: bij zes weken een prognosestelling over hervatting
in de eigen of een andere functie in goed contact tussen de bedrijfsver–
eniging, de bedrijfsgezondheidsdienst, de werkgever en de werknemer;
bij dertien weken een reïntegratieplan op te stellen door de bedrijfsver–
eniging en bij zes maanden de verplichte melding aan de Gemeenschap–
pelijke Medische Dienst.

De leden van de D66-fractie stelden vragen over het dertiende weeks–
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reïntegratieplan aangaande controle–, sanctie– en beroepsmogelijkheden.
Deze vragen kunnen eerst worden beantwoord nadat de SVr over de
zesde weeksmelding en het dertiende weeksreïntegratieplan heeft
geadviseerd.

Ten slotte vroegen de leden van de CDA-fractie of het besluit
waardoor het ABP wordt verplicht om binnen 12 maanden een medisch
en arbeidskundig onderzoek in te stellen, ter vaststelling van de mate van
arbeidsongeschiktheid, in strijd is met een verplicht reïntegratieplan.
Allereerst zij opgemerkt dat het hier over twee verschillende zaken gaat.
De verplichte vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid binnen
12 maanden bij ambtenaren, moet vergeleken worden met de reeds
langer in de marktsector bestaande verplichte keuring voor AAW/WAO.
Het aanvaarde amendement over het 13e weeks reïntegratieplan heeft
geen betrekking op ambtenaren.

Overigens wordt de termijn niet teruggebracht tot 13 weken maar is
deze termijn van het terugkeerplan reeds in het najaarsoverleg 1990
overeengekomen. Het amendement onderscheidt zich van deze afspraak
doordat het reïntegratieplan verplicht wordt gesteld en de GMD als
instantie wordt aangewezen om een dergelijk plan op te stellen.

Door de leden van de PvdA-fractie werd gevraagd in hoeveel gevallen
door de GMD en het ABP de prognose einde arbeidsleven wordt gesteld.

Ten aanzien van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is
nooit sprake van een feitelijke definitieve beoordeling «einde arbeids–
leven». Het is immers altijd mogelijk dat in de toekomst weer enige mate
van herstel plaatsvindt, waardoor alsnog (gedeeltelijk) participatie op de
arbeidsmarkt kan plaatsvinden. Wel is het zo dat gezien de medische
toestand van een groot aantal betrokkenen op dit moment reïntegratie op
de arbeidsmarkt niet tot de mogelijkheden behoort. Voor deze groep
worden door het ABP en de GMD dan ook geen reïntegratie-inspan–
ningen verricht. Het betreft hier ongeveer 75% van de volledig arbeidson–
geschikten.

2.5 Reïntegratie-instrumenten

Het «opstapje» wordt, zo gaven de leden van de VVD-fractie aan,
vervangen door de mogelijkheid tot herziening van het dagloon c.q. de
grondslag. Hier is echter sprake van een misverstand. Het opstapje was
bedoeld om een hogere uitkering te verstrekken waardoor de werkgever
een relatief lager loon (ongeveer 7%) kon uitbetalen. Het opstapje wordt
in feit vervangen door de loonkostensubsidie en de bonusuitkering
waardoor rechtstreeks bij de loonsfeer wordt aangegrepen. De loonkos–
tensubsidie en de bonusuitkering betreffen overigens een hoger bedrag
dan met het opstapje kon worden verkregen.

De leden van de fractie van D66 vroegen wanneer de resterende
antwoorden op de vragen van het lid van de Eerste Kamer Van de
Zandschulp tegemoet kunnen worden gezien.

Op 29 oktober 1991 heb ik aan de Voorzitter van de Eerste Kamer
laten weten dat ik voor de beantwoording van het merendeel van de
gestelde vragen informatie heb gevraagd aan de SVr. Bij schrijven van
10 januari 1992 heeft de SVr mij terzake geïnformeerd. Aan de hand van
de verstrekte informatie kan een deel van de nog openstaande vragen
worden beantwoord. Dat antwoord zal ik de Eerste Kamer uiterlijk in de
laatste week van januari 1992 doen toekomen.

Voor een klein deel van de nog openstaande vragen is de informatie
van de SVr onvoldoende om die te kunnen beantwoorden. Aan de SVr is
dan ook om nadere inlichtingen gevraagd. Daarbij is aangedrongen op
spoed.
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De leden van de VVD-fractie brachten de voorgestelde loonkostensub–
sidieregeling ter sprake. Met verwijzing naar de Wet Vermeend/Moor
uitten deze leden scepsis over het effect daarvan. Allereerst wordt
opgemerkt dat het Nederlands Economisch Instituut een onderzoek heeft
ingesteld naar de effecten van verlaging van de arbeidskosten op
minimum-niveau aan de hand van ervaringen met de Wet
Vermeend/Moor. De resultaten van dat onderzoek zijn in mei 1990
gepubliceerd. Uit het onderzoek is onder meer naar voren gekomen dat
door genoemde wet in beperkte mate sprake is van additionele werkgele–
genheid bij de plaatsingen. Ongeveer 14 tot 20% van de plaatsingen is
additioneel. Additionaliteit is dan gedefinieerd, als een verruiming van de
totale werkgelegenheid binnen het betreffende bedrijf.

Of de voorgestelde loonkostensubsidieregeling de reïntegratie van
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikten sterk zal bevorderen kan in dit stadium
natuurlijk niet met zekerheid worden gezegd. Het is moeilijk een
afgewogen oordeel te geven over uitkomsten van nieuw beleid. Het
kabinet is van mening dat met de loonkostensubsidieregeling de GMD,
het ABP en het Spf een versterkt reïntegratie-instrumentarium is
geboden dat flexibel kan worden ingezet. De hoogte van de subsidie kan
bijvoorbeeld afhankelijk worden gemaakt van de situatie van de
betrokken arbeidsongeschikte, waarbij onder meer rekening kan worden
gehouden met de tijd dat men uit het arbeidsproces is.

2.6 Ontslagbescherming

De leden van de PvdA-fractie hadden vernomen dat in sommige CAO's
de arbeidsovereenkomst (automatisch) eindigt na 2 jaar gehele of
gedeeltelijke ongeschiktheid. Zij vroegen zich af wat de rechtsgevolgen
van een dergelijke CAO-bepaling zijn en of een dergelijke bepaling de
verscherpte ontslagbescherming per 1 januari 1991 van gedeeltelijk
arbeidsgeschikten kan omzeilen.

Voorzover bekend komt de door de leden van de PvdA-fractie
genoemde bepaling, dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt
na 2 jaar gehele of gedeeltelijke ongeschiktheid, slechts zeer sporadisch
in cao's voor. Indien een dergelijke bepaling is opgenomen in de cao dan
is geen sprake van een beperking van het ontslagverbod gedurende twee
jaar, maar van het uitsluiten van de voor rechtsgeldige opzegging van de
arbeidsovereenkomst in acht te nemen bepalingen, zoals opzegtermijnen
en toestemming van de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening.
Indien een dergelijke bepaling is overeengekomen betekent dit dat de
arbeidsovereenkomst na het voldoen aan de voorwaarde (in de betref–
fende cao's is sprake van twee of drie jaar gehele of gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid) van rechtswege eindigt. Omdat men voor het
ontslag geen toestemming behoeft aan te vragen aan de Regionaal
Directeur voor de Arbeidsvoorziening zijn ook de verscherpte ontslag–
regels, zoals per 1 januari 1991 zijn vastgelegd in het Delegatiebesluit,
niet van toepassing.

Met de leden van de PvdA-fractie ben ik van mening dat dit geen
gewenste situatie is. Ik zal me beraden welke actie hierop dient te
worden ondernomen.

De leden van de PvdA-fractie vroegen zich af of (ondubbelzinnig)
vaststaat dat ook de tijd «dat de arbeider gedeeltelijk ongeschikt is tot
het verrichten van zijn arbeid» onder de beschermende werking van
artikel 1639h, lid 3, BW valt.

In artikel 1639h, derde lid, BW is geregeld dat de werkgever niet kan
opzeggen gedurende de tijd, dat de arbeider ongeschikt is tot het
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verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid ten
minste twee jaar heeft geduurd. Van belang is derhalve de vraag of de
werknemer ziek is. Indien de werknemer ziek is kan dat tot gevolg
hebben dat hij zijn arbeid in het geheel niet of slechts gedeeltelijk kan
verrichten, in welke mate hij ongeschikt is, speelt derhalve voor de
termijn van twee jaar geen rol.

Het ziektebegrip in het burgerlijk recht valt niet zonder meer samen
met het ziektebegrip in de Ziektewet In de praktijk zal het meestal zo zijn
dat iemand die ziek is in de zin van de Ziektewet, ook civielrechtelijk ziek
is. Indien de werknemer in het kader van de Ziektewet passende arbeid
bij zijn eigen werkgever verricht, is hij in het kader van de Ziektewet aan
te merken als ziek. Hij is nog ongeschikt om zijn arbeid wegens ziekte te
verrichten. Civielrechtelijk zal hij derhalve ook als ziek aan te merken zijn
en is de ontslagbescherming van artikel 1639h, derde lid, BW van
toepassing Het is uiteindelijk aan de rechter om een emdoordeel uit te
spreken of in het individuele geval de betrokken werknemer ziek is en
artikel 1639h, derde lid, BW van toepassing is.

Voorts vroegen de leden van de PvdA-fractie zich af of de mogelijkheid
tot afwijking bij cao of publiekrechtelijke regeling in lid 7 van artikel
1639h, van het bepaalde in 1639h, lid 3, nog steeds verdedigbaar is in
het kader van een effectief volumebeleid en vroegen zij om nadere infor–
matie over het voornemen om de verscherpte ontslagbescherming van
gedeeltelijk arbeidsgeschikten uit te breiden.

Op 20 november 1991 heb ik advies gevraagd aan de Sociale Verzeke–
ringsraad over het wetsvoorstel TZ, waarin maatregelen zijn opgenomen
om het ziekteverzuim terug te dringen. In de memorie van toelichting van
dit wetsvoorstel wordt uitvoerig ingegaan op de gewenste ontslagbe–
scherming van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers. Ik meen
hier te kunnen volstaan met verwijzing naar die memorie van toelichting.

De leden van de fractie van D66 vroegen of de regering van mening is
dat het uitgangspunt «geen gedwongen ontslagen» in het licht van de
huidige WAO-discussie nog steeds aanvaardbaar is. Zij doelden daarbij
op door sociale partners gevonden oplossingen voor economische
problemen, zoals bedrijfssluitingen, in sociale plannen

Zoals ook reeds in de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid voor 1992 is opgemerkt, ziet het kabinet de
vergroting van de deelname aan betaalde arbeid als een van de hoogste
prioriteiten voor de komende jaren negentig. Het werkgelegenheids–
beleid, het inkomensbeleid, het beleid op het terrein van de arbeidsom–
standigheden en de sociale zekerheid zullen zo veel mogelijk ten dienste
staan van het aan het werk helpen en houden van meer mensen.
Onderdeel van dit beleid vormt het onderhavige wetsvoorstel dat gericht
is op het terugdringen van het beroep op de ziekte– en arbeidsonge–
schiktheidsregelingen.

De leden van de D66-fractie vroegen welk deel van de totale
premiesom wordt gebruikt ten behoeve van de loonsom van de uitvoe–
ringsinstanties.

De administratiekosten van de bedrijfsverenigingen ten behoeve van
de uitvoering ZW bedragen ca. 6% van de premieopbrengsten in de ZW
en de administratiekosten van de bedrijfsverenigingen en de GMD ten
behoeve van de uitvoering en advisering AAW/WAO bedragen ca. 8%
van de premie– c.q. belastingopbrengsten in de AAW/WAO. Bij deze
percentages dient te worden vermeld dat de administratiekosten naast
de loonkosten ook andere componenten, zoals huisvesting en automati–
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sering, omvatten. De loonkosten vormen overigens wel het grootste deel
van de administratiekosten (grofweg 75%) van de uitvoeringsorganen.

2.7 Werving en selectie

Door leden van verschillende fracties zijn vragen gesteld over een
mogelijke verscherpte medische selectie door werkgevers, als gevolg van
de heffing van de «malus».

Over selectie door middel van de medische aanstellingskeuring wil ik
het het volgende opmerken. In het kabinetsstandpunt van maart 1990
(Tweede Kamer 1989/1990, 19218, nr. 40) is het doel van de aanstel–
lingskeuring aangegeven. Zij dient een antwoord te geven op de vraag of,
uitgaande van de functie-eisen, de sollicitant zonder gevaar voor eigen
gezondheid en veiligheid, dan wel die van derden, de betreffende functie
kan uitoefenen. Hiermee zijn de grenzen aangegeven waarbinnen, door
middel van de aanstellingskeuring, een bepaalde selectie gemaakt kan
worden.

Om te bewerkstelligen dat in de praktijk binnen deze grenzen
gehandeld wordt, hecht ik groot belang aan een goede rechtspositie van
de keuring. Begin dit jaar zal interdepartementaal overleg gestart worden
om bestaande wetgeving op dit terrein te harmoniseren. Daarbij zal de
versterking van de rechtspositie van de keurling, met name ten aanzien
van het recht op herkeuring, een belangrijk mtgangspunt zijn.

Tevens zal dit jaar een evaluatie plaatsvinden naar de resultaten van
de, in voornoemd kabinetsstandpunt beoogde, zelfregulatie door sociale
partners ten aanzien van de aanstellingskeuring. Als blijkt dat deze niet
tot de gewenste praktijksituatie heeft geleid, zal nadere regelgeving
overwogen worden.

Ook zal ik binnenkort overleg openen met artsenorganisaties. Daarbij
zal ik er op aandringen geen andere doelstellingen aan de aanstellings–
keuring toe te dichten en zal ik wijzen op de eigen verantwoordelijkheid
van de arts in dezen.

Binnenkort zal een aantal onderzoeksrapporten aan het parlement
aangeboden worden met de resultaten van een onderzoek naar de
omvang, uitvoering en kwaliteit van de medische aanstellingskeuring en
met de resultaten van een onderzoek naar de wetgeving inzake medische
keuringen en de rechtsbescherming daarbij. Deze resultaten zal ik in het
zojuist genoemde overleg met artsenorganisaties meenemen. Ook
werkgevers en werknemers zullen op de hoogte worden gebracht, door
middel van voorlichting.

Ten aanzien van het totale proces van werving en selectie kan worden
opgemerkt dat begin dit jaar een regeringsstandpunt zal worden toege–
zonden aan het parlement, inzake de rechten van de sollicitant, mede als
reactie op de vernieuwde Aanbevelingen inzake werving en selectie van
de Stichting van de Arbeid.

3. Financiële en volume-aspecten

3.1 Financiële prikkels

De leden van de PvdA-fractie hadden de indruk dat de combinatie van
negatieve prijsprikkels richting werkgevers aan de forse kant is. Evenals
de leden van de fracties van de VVD, het GPV en Groen Links vroegen zij
zich af of dit de selectie bij aanneming niet verscherpt of dat dit
uitmondt in een tendens tot het aangaan van tijdelijke dienstverbanden.
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Naar aanleiding hiervan merk ik in de eerste plaats op dat het
wetsvoorstel een aantal belangrijke voorstellen bevat gericht op
preventie, begeleiding en reïntegratie. De loonkostensubsidie, de
mogelijkheid tot verhoging van het ziekengeld, de wijzigingen met
betrekking tot artikel 30 ZW, de invoering van een instrument analoog
aan artikel 30 ZW in de arbeidsongeschiktheidsregelingen, het
voornemen tot uitstel van herschatting bij scholing, de ruimere
toepassing van artikel 33 AAW en 44 WAO, alsmede de verplichte
zesde-maandsmelding aan de GMD zijn allemaal op deze doelstellingen
gericht. Dat deze aspecten wellicht wat onderbelicht zijn gebleven in de
debatten over en de publiciteit rond dit wetsvoorstel, wil niet zeggen dat
het beiang ervan marginaal zou zijn. Het tegendeel is het geval.

In de tweede plaats wordt slechts een deel van de inspanningen op het
gebied van preventie, begeleiding en reïntegratie vorm gegeven door
middel van wetgeving. Zeker zo belangrijk zijn de activiteiten die de
direct betrokkenen moeten stimuleren tot investeringen in arbeidsom–
standigheden. Het betreft in dat verband het creëren van optimale
randvoorwaarden door middel van voorlichting, onderzoek, begeleiding
en ondersteuning van experimenten.

Dit alles laat echter onverlet dat financiële prikkels niet kunnen worden
gemist. De calculerende werkgever, zoals de leden van de fractie van de
PvdA het uitdrukten, zal minder geneigd zijn tot investeringen in
preventief beleid wanneer aan het achterwege laten ervan geen gevolgen
worden verbonden. Bij de introduktie van dergelijke prikkels hoeft het
niet te verbazen dat de partijen op wie de lasten dreigen te drukken, de
mogelijk negatieve aspecten zullen benadrukken. In § 4 van deze
memorie wordt nog specifiek ingegaan op het bonus-malussysteem
(bms), met name op de hoogte van de geldelijke bijdrage.

De leden van de PvdA-fractie waren voorts van mening dat financiële
prikkels voor werknemers effectief kunnen zijn in het begin van een
ziekteperiode. Daarom achtten zij een lagere dan 100%-uitkering en/of
loondoorbetaling in het eerste begin van ziekteverzuim bespreekbaar. De
leden van de PvdA-fractie waren weinig enthousiast over het
amendement van de Tweede Kamer om juist de mogelijkheid van het
inleveren van vakantiedagen naar voren te halen.

Ik merk hierover het volgende op. Aan het wetsvoorstel Terugdringing
Ziekteverzuim ligt ten grondslag de noodzaak om maatregelen te treffen
die vergroting van het eigen risico zowel van werkgevers als werknemers
inhouden. De mogelijkheid van het inleveren van vakantiedagen is in dat
verband één van de financiële prikkels gericht op de werknemer. In dit
verband wijs ik op de «Nadere aanbeveling inzake de bestrijding van het
ziekteverzuim», zoals deze op 8 november 1991 is overeengekomen
tussen werkgevers– en werknemersorganisaties in de Stichting van de
Arbeid. De in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde organisaties
bevelen hierin hun leden aan om in het decentrale arbeidsvoorwaarden–
overleg, als onderdeel van het ziekteverzuimbeleid, ook afspraken te
maken over arbeidsvoorwaardelijke stimulansen in geld en/of vrije tijd,
alsmede over de aanwending van eventuele uit dit beleid voortvloeiende
baten.

Met het oog op de komende cao-onderhandelingen achtte de Tweede
Kamer het gewenst de mogelijkheid dat partijen afspraken kunnen
maken over het aanmerken van ziektedagen als vakantiedagen al in het
wetsvoorstel TAV te voegen.
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Ik deel niet de vrees van de leden van de PvdA-fractie dat werknemers
zullen trachten de hen «afgepakte» dagen terug te pakken voor werkher–
vatting één dag uit te stellen. Voor deze vrees is naar mijn mening geen
grond aanwezig. Wellicht ten overvloede zij vermeld dat het verrekenen
van ziektedagen met vakantiedagen niet imperatief is voorgeschreven,
maar alleen mogelijk is als partijen hierover afspraken maken, als er dus
over het treffen en het nut van deze maatregel overeenstemming
bestaat.

Daarnaast wijs ik erop dat controle en begeleiding gedurende de ziekte
ertoe zullen leiden dat de ziekteperiode niet nodeloos kan worden
verlengd.

3.2 Volume-ontwikkelingen

Door de leden van de fracties van de PvdA, Groen Links en D66 is een
aantal vragen gesteld over de volume-ontwikkeling AAW/WAO in 1991.
Dit mede naar aanleiding van de berichten van de GMD dat het volume
in 1991 veel minder sterk is gestegen dan in 1990. Door de leden van de
PvdA-fractie en de Groen Links-fractie werd tevens gevraagd welke
consequenties het kabinet verbindt aan deze nieuwe cijfers.

Alvorens in te gaan op de consequenties van de nieuwe informatie is
het zinvol deze informatie meer gestructureerd weer te geven. In de
berichtgeving worden diverse bronnen door elkaar gebruikt (SVr en
GMD), worden bepaalde begrippen met elkaar verward (uitkeringsjaren
en aantal personen herleid naarmate van arbeidsongeschiktheid) en
wordt onvoldoende aandacht geschonken aan de invloed van éénmalige
gebeurtenissen (bijv. in het kader van de gelijke behandeling AAW).

De diverse bronnen kunnen tot verwarring aanleiding geven, omdat
bijvoorbeeld de GMD geen registratie bijhoudt van het aantal arbeidson–
geschikten in de overheidssfeer. Voorts laten de ontwikkelingen en de
bestandsopbouw van de GMD een iets ander patroon zien (o.a. omdat
die dienst adviezen registreert en geen toegekende uitkeringen) dan de
gegevens van de SVr. Het kabinet maakt bij de ontwikkeling van zijn
beleid gebruik van de gegevens van de SVr, omdat deze het meest
volledig zijn en omdat de gegevens rechtstreeks afkomstig zijn van de
instanties die rechten vaststellen en uitkeren (bedrijfsverenigingen en de
drie overheidspensioenorganen).

Een belangrijk begrip in relatie tot het AAW/WAO-volume is het aantal
herleide uitkeringsjaren. Dit wordt afgeleid van het aantal dagen
waarover in het bepaalde jaar uitkering is verstrekt, waarbij wordt gecor–
rigeerd voor de mate van arbeidsongeschiktheid. In dit aantal worden
ook nabetaalde uitkeringen verwerkt. Daarnaast is het moment van
toekenning van belang (indien van 1 juli tot 31 december een uitkering
op basis van volledige arbeidsongeschiktheid wordt verstrekt, wordt een
half uitkeringsjaar geregistreerd). Door de GMD worden geen uitkerings–
dagen geregistreerd. Wel wordt door deze dienst een (fictief) aantal
uitkeringsjaren berekend op basis van enerzijds het aantal personen dat
aan het eind van het jaar een uitkering ontvangt en anderzijds hun mate
van arbeidsongeschiktheid op dat moment. Elementen als nabetalingen
en tijdstip van toekenning worden daarin niet of onvolledig verwerkt.

In de periode van 1989 tot en met 1991 is sprake geweest van een
incidentele gebeurtenis die de volume-ontwikkeling van de AAW/WAO
sterk heeft beïnvloed. Het betreft hier de Reparatiewet AAW (wet van 3
mei 1989, Stb. 127). Hierdoor heeft een aantal personen in 1989 en
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1990 alsnog een AAW-uitkering ontvangen (veelal tijdelijk) en tevens
heeft een aantal personen met terugwerkende kracht alsnog een
(additionele) uitkering betaald gekregen. Het tijdelijke recht is in 1991
weer beëmdigd en tevens is van een aantal andere personen de uitkering
ingetrokken omdat zij niet voldoen aan de inkomensdervingseis. Door
deze ontwikkeling is het aantal toekenningen en uitkeringsjaren in 1989
en (met name in) 1990 relatief hoog geweest en is in 1991 een forse
stijging van het aantal beëindigingen te zien.

In 1991 heeft daarnaast een statistische bijstelling van het aantal
beëindigingen in de overheidssfeer plaatsgevonden, in verband met de
samenloop van het ontstane AWW-recht van weduwnaars met een
AAW-uitkeringsrecht (bij samenloop komt de AAW-uitkering -
AAW-claim - niet langer tot uitbetaling). Om een juist beeld te krijgen
van de trendmatige ontwikkeling van het AAW/WAO-volume moet
derhalve voor deze effecten worden gecorrigeerd.

In tabel 1 wordt de volume-ontwikkeling in personen en uitkeringsjaren
weergegeven voor de jaren 1988-1991. Hierbij worden de gegevens van
de SVr als uitgangspunt genomen. De gegevens over 1991 zijn een
raming op basis van de realisatie in de eerste drie kwartalen

Tabel 1 Volume ontwikkelmg AAW/WAO 1988/1991 (x 1000)

A: Feitelijke realisatie (x 1000)

jaar bestand ultimo toek. beëind. herl uitk.jar.

1988
1989
1990
1991

813
845
882
909

100
109
116
121

79
77
79
94

740
758
790
802

B: Incidentele effecten (x 1000)

volume
correctie

1989
1990
1991

instroom.
gel.beh.

2
2

uitstroom
gel.beh

6

uitstroom
ABP

1

herleide uitk.j.

1
15
0

Ter toelichting op tabel 1b wordt het volgende opgemerkt:
Ten gevolge van de gelijke behandeling zijn 4 000 personen extra

ingestroomd (2 000 in 1989 en 2 000 in 1990).
Hierdoor is het aantal uitkeringsjaren hoger uitgekomen. Voor 1990

gaat het om 15 000 uitkeringsjaren. Hiervan hebben 12 000 betrekking
op nabetalingen. Bij de resterende 3 000 gaat het om 1 000 uitkerings–
jaren met betrekking tot de hierboven genoemde instroom in 1990 en
2 000 met betrekking tot de instroom 1989.

Per 1 juli 1991 is van 6000 personen de uitkering beëindigd. Tevens
zijn 1 000 AAW-uitkeringen in de ABP-sfeer op dat moment uit de
statistiek verwijderd (zie blz. 25). Hierdoor is het volume in uitkerings–
jaren lager uitgekomen (-4000). In combinatie met het effect van de
extra instroom van 4 000 uitkeringsjaren resulteert een saldo van 0.
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C: Volume AAW/WAO gecorrigeerd voor incidentele effecten.

jaar

1988
1989
1990
1991

groei%
bestand

3,7%
4,2%
3,9%

bestand
ultimo

813
843
878
912

toek.

100
107
114
121

beëind

79
77
79
87

herl. uitk.j.

740
757
775
802

groei% uitk j.

2,3%
2,4%
3,5%

Zoals uit tabel 1c blijkt is de trendmatige groei van het aantal personen
in 1991 iets kleiner dan het voorgaande jaar. Dit wordt met name veroor–
zaakt door de positieve ontwikkeling in het aantal beëindigingen wegens
herstel. Als gevolg van deze toename is het aantal beemdigingen wegens
herstel momenteel gelijk aan het aantal beëindigingen wegens pensio–
nering en overlijden. In de ramingen, ten tijde van de totstandkoming van
de Nota Sociale Zekerheid 1992, was reeds een toename van het aantal
beëindigingen voorzien, maar deze toename blijkt zich in grotere mate en
versneld te hebben voorgedaan. Omdat het aantal toekenningen
eveneens een voortgaande stijging laat zien, is de mvloed op het bestand
per saldo nog beperkt Deze ontwikkeling dient tevens in relatie te
worden gebracht met de tendens dat de gemiddelde leeftijd bij instroom
afneemt. Deze personen hebben een relatief grotere kans om op de
arbeidsmarkt terug te keren (meer beëindigingen) maar daar staat
tegenover dat de groei die niet herstelt gemiddeld langer in de
AAW/WAO verblijft.

In herleide uitkeringsjaren gemeten is de groei van het volume weer
toegenomen in 1991. In de jaren 1989 en 1990 werd de groei in uitke–
ringsjaren getemperd door een daling van de gemiddelde mate van
arbeidsongeschiktheid van het bestand. In 1991 lijkt deze daling veel
beperkter dan in voorgaande jaren.

Concluderend kan worden gesteld dat in 1991 sprake is van een lichte
verbetering van de volume-ontwikkeling dan in de Nota Sociale
Zekerheid 1992 geraamd, met name omdat de groei van het aantal
beëindigingen zich eerder en in grote mate heeft voorgedaan dan
verwacht. Hierdoor is het volume in 1991 ca. 5000 personen lager uitge–
komen. Het groeipercentage, in tot volledige ongeschiktheid herleide
uitkeringsjaren, is echter uitgekomen op 3,5, terwijl in de eerder
genoemde raming een percentage van 4 (vergelijkbaar met de groei in
personen) was verwacht. In de ramingen voor ongewijzigd beleid wordt
voor de komende jaren (1992-1995) rekening gehouden met een groei
van 3,5%. Indien het groeipercentage van 1991 zich ongewijzigd
voortzet, is derhalve sprake van een éénmalige volumedaling.

Gezien het voorgaande kan vooralsnog alleen gesproken worden van
een positieve tendens in 1991, die in deze mate in het niveau van de
komende jaren zal doorwerken. Het volumeniveau in 1995 zal, dit in
antwoord op een vraag van de leden van de PvdA-fractie, naar
verwachting van het kabinet, dan ook 5000 personen lager uitkomen dan
waarmee tot nu toe rekening werd gehouden.

Ondanks deze op zich positieve tendens ziet het kabinet echter geen
dusdanige omslag in de volume-ontwikkeling dat bij ongewijzigd beleid
een stabilisering van het volume zal worden bereikt. Het kabinet blijft
derhalve van mening dat het ingezette beleid, waarvan de onderhavige
voorstellen deel uit maken, onverkort dient te worden voortgezet.

Naast de algemene vragen is nog een aantal specifieke vragen gesteld
met betrekking tot de volume-ontwikkeling.

De leden van de PvdA-fractie waren geïnteresseerd in de verwerking
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van arbeidsongeschikten, die voorheen een part-time baan hebben
gehad, in de statistiek. Zoals zij reeds vermoedden wordt de
AAW/WAO-uitkering van ex-part-timers in de volumestatistiek geregi–
streerd als een volledig uitkeringsjaar. De correctie voor part-time vindt
plaats in het uitkeringsniveau (conform de uitkeringssystematiek). Dit
bracht deze leden tot de vraag of hier geen sprake is van een statistische
vertekening ten ongunstige, mede in relatie tot de Wet koppeling met
afwijkingsmogelijkheden (WKA). Bij de WKA staat onder meer de
verhouding inactieven/actieven centraal. Het aantal inactieven wordt
berekend aan de hand van de voorhanden zijnde statistieken bij de
uitvoeringsorganisaties. Bekend is dat vanwege de opbouw van deze
statistieken een aantal elementen niet volledig in beeld kunnen worden
gebracht. Correctie hiervan is op basis van het huidige datamateriaal niet
op eenduidige wijze mogelijk en zou gepaard gaan met de formulering
van een aantal subjectieve veronderstellingen. Bij de WKA is gekozen om
uit te gaan van een verifieerbare grootheid (aantal mactieven) en deze
subjectieve correctie achterwege te laten. Niet zozeer het absolute
niveau is immers van belang maar de mutatie in het verhoudingsgetal.
Gezien het voorgaande mag het duidelijk zijn dat de vraag van de leden
van de PvdA-fractie om het aantal uitkeringsjaren AAW/WAO weer te
geven, gecorrigeerd voor de part-time-factor, niet kan worden beant–
woord.

Een ander cluster vragen van de leden van de PvdA-fractie had
betrekking op de relatie tussen de arbeidsongeschikten in de ABP-sfeer
en de arbeidsongeschikten in de marktsector. Zo vroegen zij of de groei
in de ABP-sfeer het grootst is.

De groei van het aantal arbeidsongeschikten in de ABP-sfeer (kortweg
AAW/ABP-ers), gezien vanuit het bestand, is niet te vergelijken met de
groei van het aantal arbeidsongeschikten in de marktsector (kortweg
WAO-ers). Het bestand AAW/ABP-ers wordt pas opgebouwd vanaf
1 oktober 1976. Personen in de overheidssfeer die vóór die tijd arbeids–
ongeschikt zijn geworden, zijn niet in het AAW/ABP-bestand
opgenomen. De WAO bestaat vanaf 1967. Dit bestand begon niet vanaf
nul, maar startte met de personen die voorheen een uitkeringsrecht
hadden op basis van de invaliditeitswetten. Bij de AAW/ABP-ers is
derhalve sprake van een opbouwfase waar de instroom «normaal» van
omvang is maar de uitstroom in verband met het bereiken van de
65-jarige leeftijd nog zeer beperkt is, simpelweg omdat het bestand niet
meer gevallen omvat.

In de loop van de tijd zal de groei van het bestand automatisch gaan
afzwakken. Een betere vergelijkingsmaatstaf is de instroom in de
AAW/WAO afgezet tegen het aantal verzekerden (werkenden). Indien
deze maatstaf als uitgangspunt wordt gebruikt blijkt het verschil tussen
de ABP-sfeer en de marktsector relatief beperkt te zijn. In de periode
1988-1990 is deze verhouding voor de marktsector 1,7% en voor de
ABP-sfeer 1,9%.

Het door de leden van de PvdA-fractie gevraagde «a.o.-quotiënt»
(uitkeringsjaren/arbeidsjaren) bedraagt in deze periode ca. 10% van de
ABP-sfeer. Voor het totale bestand bedraagt dit quotiënt ca. 12%. In de
marktsector ligt het percentage hoger dan in de ABP-sfeer, hetgeen met
name wordt veroorzaakt door de eerdergenoemde bestandsopbouw. In
de marktsector is namelijk sprake van een relatief groter bestand. In
antwoord op een laatste vraag in dit kader kan worden vermeld, dat het
aantal «herplaatsbaarverklaringen» gedeeltelijk is opgenomen in het
aantal AAW/ABP-ers, te weten die gevallen waarbij nog sprake is van
arbeidsongeschiktheid in de zin van de AAW.

De leden van de D66-fractie vroegen een verklaring voor de toename

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 228, nr. 130b 18



van het aantal vroeggehandicapten. De voornaamste oorzaak van beëin–
diging van een AAW-uitkering van vroeggehandicapten is het bereiken
van de 65-jarige leeftijd. De gemiddelde leeftijd waarop de uitkering
aanvangt is echter relatief laag. De uitstroom van vroeggehandicapten is
daarom beperkt. Daarnaast is er een jaarlijkse constante instroom van
nieuwe gevallen die aan de uitkeringsvoorwaarden voldoet die met name
wordt verklaard door demografische factoren. De groei van het aantal
vroeggehandicapten is derhalve geen gevolg van een toenemend aantal
personen dat jaarlijks een AAW-uitkering aanvraagt, maar wordt veroor–
zaakt door de beperkte hoeveelheid beëindigingen.

Verder vragen deze leden naar de wijze van registratie van gedeeltelijk
arbeidsongeschikten en gedeeltelijk werkenden.

In de AAW/WAO-statistiek worden deze personen geregistreerd als
één uitkeringsgerechtigde. Het aantal uitkeringsjaren wordt gecorrigeerd
voor de mate van arbeidsongeschiktheid. Indien de mate van arbeidson–
geschiktheid bijvoorbeeld 50% bedraagt, wordt een half uitkeringsjaar
AAW/AOW geteld.

Een andere vraag van deze leden betrof het verschil tussen GAK– en
CBS-cijfers. Het CBS publiceert, zoals het SVr, gegevens over alle
arbeidsongeschikten. De gegevens van het GAK maken daar deel van uit.
Naast het GAK zijn er andere uitvoeringsorganen als de zelfadministre–
rende bedrijfsverenigingen en de overheidspensioenorganen.

Een laatste vraag van de leden van de fractie van D66 had betrekking
op de relatie tussen het beroep op de werkloosheidsregelingen en de
arbeidsongeschiktheidsregelingen. Met name werd de vraag gesteld of
de huidige toename van het beroep op de WW samenhangt met de
daling van de WAO-cijfers. Zoals eerder is weergegeven is geen sprake
van een afname van het AAW/WAO-volume maar van een lichte daling
van het groeipercentage. Afzonderlijke specifieke oorzaken liggen ten
grondslag aan de ontwikkeling van het WAO– en het WW-volume. Er kan
derhalve niet gesproken worden van een rechtstreekse relatie.

4. Het Bonus-Malussysteem (BMS)

De conclusie die uit de, in het voorgaande hoofdstuk, gepresenteerde
cijfers inzake de volumina moet worden getrokken is dat het kabinet
geen aanleiding ziet om op de voorstellen terug te komen. Voor het
bonus-malussysteem houdt dit in dat het maximum van 12 maandsala–
rissen voor wat betreft de geldelijke bijdragen wordt gehandhaafd,
evenals de bepaling dat het totaalbedrag per jaar niet meer kan bedragen
dan 5% van de loonsom.

Met name deze laatste bepaling is niet zonder betekenis. Zoals in de
eerdere schriftelijke stukken uiteengezet heeft deze grens tot gevolg dat
voor werkgevers met minder dan 20 werknemers een geldelijke bijdrage
van 12 maandsalarissen niet aan de orde en derhalve niet relevant is.

Daarbij moet vervolgens ook nog de keuze voor de financieringswijze
worden betrokken. Doordat het saldo van geldelijke bijdragen en bonus–
uitkeringen wordt verdisconteerd in een partiële verlaging van de
AAW-premie en daaraan gekoppelde overhevelingstoeslag, worden de
initiële kosten van het systeem voor alle werkgevers tezamen volledig
gecompenseerd. Werkgevers die meer dan gemiddeld bijdragen worden
deels gecompenseerd, werkgevers die minder dan gemiddeld bijdragen
worden meer dan gecompenseerd.

Wanneer men ook met deze elementen rekening houdt kan toch
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moeilijk gezegd worden dat de financiële prikkels voor werkgevers te fors
zullen zijn, zoals de leden van de PvdA-fractie vreesden. Evenmin is er
aanleiding om positief te staan tegenover de door de RCO (opnieuw)
voorgestelde aanpassingen. Op de elementen van de RCO-voorstellen
die door de leden van de CDA fractie zijn genoemd, is bij gelegenheid
van de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer (22 228, nr. 6, pag.
18 t/m 20) reeds specifiek ingegaan.

Uiteraard zal de werking van het BMS in de praktijk nog moeten
blijken. Zoals voor het merendeel van de in dit wetsvoorstel opgenomen
maatregelen geldt, zal ook het BMS in de voorgenomen evaluatie worden
betrokken. Dit in antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van
de PvdA-fractie.

Deze leden deden in hun bijdrage het voorstel om de werkgever die
met een bonusuitkering een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in
dienst neemt gedurende bijvoorbeeld drie jaar te vrijwaren van de gelde–
lijke bijdrage bij onverhoopte nieuwe uitval naar de WAO. In een derge–
lijke situatie is een voorziening als bedoeld door deze leden niet noodza–
kelijk.

Bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt
eventuele werkloosheid niet verdisconteerd. De arbeidsongeschiktheid
vloeit voort uit medisch/arbeidskundige beperkingen van betrokkene.
Wanneer een gedeeltelijk arbeidsongeschikte (gedeeltelijk) werk
aanvaardt zal dit in het algemeen betekenen dat niet de arbeidsonge–
schiktheidsuitkering maar de werkloosheidsuitkering wordt verlaagd of
ingetrokken. Dit is ook de reden waarom de bonusuitkering niet
gekoppeld is aan het wegvallen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Bij hernieuwde uitval is dan geen sprake van hernieuwde arbeidsonge–
schiktheid - die bestond en is blijven bestaan - maar van hernieuwde
werkloosheid. De conclusie is dan ook dat er in de gangbare methodiek
geen aanleiding, noch een titel is voor het opleggen van een geldehjke
bijdrage.

Het is echter denkbaar dat de uitkomst van de schatting achteraf niet
overeen blijkt te komen met de medisch/arbeidskundige beperkingen.
Daarnaast kan voor degenen die op 1 januari 1987 reeds een uitkering
ontvingen en op die datum 35 jaar of ouder waren, nog een werkloos–
heidscomponent bestaan. De vraag is of de door de leden van de
PvdA-fractie gesuggereerde verfijning van het systeem de positie van
deze categorie van arbeidsongeschikten wezenlijk zal beïnvloeden. In de
afweging is tevens van belang dat de uitzondering ook van toepassing zal
zijn wanneer hernieuwde uitval binnen de genoemde periode van drie
jaar het gevolg is van slechte arbeidsomstandigheden.

Alles overwegende zou ik mede omwille van de administratieve
hanteerbaarheid voorlopig willen afzien van een uitzonderingsbepaling.
Mocht uit de evaluatie blijken dat de reïntegratieresultaten achterblijven
bij hetgeen tenminste noodzakelijk is, dan kunnen aanvullende of verfij–
nende maatregelen bv. in de zin zoals door de leden van de PvdA-fractie
worden voorgesteld, alsnog worden overwogen.

Voorts pleitten de leden van de PvdA-fractie voor het achterwege laten
van de malus bij toepassing van art. 33 AAW/44 WAO. Zeker hier geldt
dat bijzondere regels niet noodzakelijk zijn.

Toepassing van de genoemde artikelen betekent immers dat het recht
op arbeidsongeschiktheidsuitkering alsmede de mate van arbeidsonge–
schiktheid niet worden gewijzigd. Hiervoor geldt dus dezelfde redenering
en conclusie als verwoord in voorgaande alinea.
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De leden van de fractie van D66 vroegen hoeveel bedrijven minder dan
10 resp. minder dan 5 werknemers in dienst hebben. De desbetreffende
percentages bedragen 90 resp. 85.

Deze leden wilden voorts graag vernemen hoeveel BMS-saldo nodig
zou zijn om de verhoging van de AAW-premie van 1,80% in 1991 naar
2.75% in 1992 ongedaan te maken. Met de aantekening dat dit uiteraard
niet het doel van het BMS kan zijn, kan een bedrag worden berekend van
ca. 2,1 miljard gulden.

Bij de leden van de CDA-fractie bestond onduidelijkheid over de finan–
ciering en werkwijze in de G + G-sector. Ter verheldering daarom het
volgende. De G + G-sector onderscheidt zich van het particuliere bedrijfs–
leven doordat de centrale overheid de omvang van financiële middelen
bepaalt. De hierbij gehanteerde regels houden onder meer in dat wijzi–
gingen in de sociale lasten - waaronder de overhevelingstoeslag -
volledig doorwerken in de door de overheid te fourneren bedragen.
Vanwege een in de eerste jaren positief saldo van geldelijke bijdragen en
bonusuitkeringen resulteert een daling van de overhevelingstoeslag in
het verlengde van een lagere AAW-premie. In de gangbare methodiek
zou als tegenhanger hiervan de overheidsfinanciering met eenzeifde
bedrag worden beperkt. Aldus zou het voordeel van de lagere
AAW-premie uiteindelijk toevallen aan de centrale overheid.

Dit zou de G 4- G-werkgevers in problemen brengen. Waar voor de
gezamenlijkheid van de particuliere werkgevers het voordeel behouden
blijft en opweegt tegen het nadeel van de per saldo te bekostigen gelde–
lijke bijdragen, zouden de G + G-werkgevers alleen met laatstgenoemd
nadeel worden geconfronteerd. Aangezien deze werkgevers niet de
mogelijkheid hebben dit nadelige resultaat ten laste te brengen van een
bedrijfsresultaat, zou er derhalve gekort moeten worden op de arbeids–
voorwaarden en/of het voorzieningenpeil Teneinde dit laatste te
voorkómen, heeft het kabinet bepaaid dat de daling van de AAWpremie/
overhevelingstoeslag, in afwijking van de gangbare methodiek, niet
wordt doorvertaald naar een beperking van de geldmiddelen die de
overheid aan de G + G-werkgevers beschikbaar stelt. Daarmee blijft het
voordeel van de lagere premie ook voor de G + G-werkgevers behouden
als financieringsbron voor de geldelijke bijdragen.

Met deze ingreep wordt de G + G-werkgevers op voet van gelijkheid
gebracht met de particuliere werkgevers. Ook overigens worden de
regels van het BMS op dezelfde wijze toegepast. Er is derhalve volstrekt
geen sprake van «subsidiëring» van de G + G-sector via een extra lasten–
verhoging voor de marktsector, zoals de RCO, in zijn brief van 9 januari
1992, meende te kunnen concluderen. Het evenwicht in de G + G-sector
wordt gerealiseerd doordat de overheid als financier afziet van het
voordeel van de lagere AAW-premie, terwijl voorts, bij de bepaling van
de grenzen van de malusklassen en bij de vaststelling van de onderlinge
verhouding tussen de niveau's van de geldelijke bijdragen, het criterium
van evenwicht in de G + G-sector medebepalend is geweest.

De leden van de CDA-fractie vroegen zich af hoe het bonus-malus–
systeem uit zal werken op die delen van het onderwijs die het zwaarst
worden getroffen, gelet op de verontrustende berichten inzake de
arbeidsongeschiktheid in het onderwijs. Is er, zo luidt de vraagstellmg
verder, niet meer sprake van een malus dan van een bonus en wordt
door de regeling de kwaliteit van het onderwijs niet aangetast.
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In antwoord op de gestelde vragen moet in de eerste plaats worden
opgemerkt dat het bonus-malussysteem vanwege diverse bezwaren niet
zal worden toegepast in het basis– en voortgezet onderwijs. De belang–
rijkste reden voor deze uitzondering is de financieringsvorm van de
personeelskosten. De overheid is verplicht op basis van de (grond)wet
alle niet-vermijdbare kosten op declaratiebasis in die sectoren te
vergoeden. Introductie van het bms in deze sector zou betekenen dat
voor elke geldelijke bijdrage dient te worden nagegaan of de achterlig–
gende oorzaak al of niet vermijdbaar is. Dit acht het kabinet ongewenst.

In verband hiermee heeft het kabinet de voorkeur gegeven aan een
alternatieve vorm van een bonus-malussysteem voor deze sectoren. Dit
wordt gevormd door een premierestitutie (bonus) en premie-opslag
systeem (malus) dat gaat functioneren in het Vervangingsfonds. In dit
fonds wordt de betaling verzekerd van het salaris voor vervangen bij
ziekteverzuim van onderwijspersoneel. Er kan derhalve in de sectoren
basis– en voortgezet onderwijs als gevolg van het bonus-malussysteem
geen sprake zijn van een te zware financiële belasting van werkgevers
die de kwaliteit van het onderwijs zou kunnen aantasten.

Het bonus-malussysteem zal wel worden ingevoerd in de zgn. lump
sum-sectoren hoger beroeps– en wetenschappelijk onderwijs. Mogelijke
problemen in verband met de financiële belasting door heffing van
malussen voor werkgevers zullen echter niet principieel verschillen van
de problemen die alle andere werkgevers in Nederland eventueel onder–
vinden. Daarbij zij opgemerkt dat in deze sectoren werkgevers met tien
of minder werknemers niet of vrijwel niet voorkomen. Bovendien geldt
voor het overheidspersoneel, waartoe ook het onderwijs behoort, de
situatie dat de eventuele herplaatsingswachtgelden op zich een «malus»
vormen die wordt geanticumuleerd op de «AAW-malus». Mede als
gevolg van de 5%-grens van de aanslag op de loonsom zal de financiële
belasting van de kleinere werkgevers in de lump sum-sectoren van het
onderwijs geen onverantwoord effect hebben op de kwaliteit van het
onderwijs. Ter zijde kan worden opgemerkt dat uit een binnenkort door
de Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk aan de Tweede Kamer
aan te bieden rapport van het ABP blijkt dat het arbeidsongeschiktheids–
risico in de onderwijssector nauwelijks afwijkt van het gemiddelde in de
totale ABP-sector.

5. Premiedifferentiatie

Ten aanzien van het in het wetsvoorstel opgenomen voorstel inzake
premiedifferentiatie in de ZW hebben de leden van een aantal fracties
vragen gesteld. Dit betreft allereerst het systeem van premiediferentiatie
in relatie tot de zes/drie-weken maatregel zoals die zal worden voorge–
steld in het wetsvoorstel Terugdringing Ziekteverzuim (TZ).

Zo vroegen de leden van de CDA-fractie waarom niet is afgezien van
het systeem van premiedifferentiatie onder invloed van de
zes/drie-wekenmaatregel. Dit in navolging van het SER-advies van 12 juli
1991. In het verlengde hiervan vroegen deze leden met welk percentage
het werkgeversdeel in de ZW omlaag gaat bij doorvoering van de
zes/drie-weken maatregel en of er geen sprake is van monnikenwerk om
de verplichting op te leggen en zo ingewikkelde berekeningen nodig te
maken, ook daar waar sprake is van een relatief laag ziektepercentage.
Deze leden vroegen voorts of niet overwogen is om alleen die bedrijfs–
takken/ondernemingen te verplichten tot differentiatie als men boven het
gemiddelde van 9% of boven het middelde van de bedrijfstak valt.

Het lid van de GPV-fractie vroeg in dlt kader naar de relatie met de
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belasting van de uitvoering gezien het geringe percentage waarop gedif–
ferentieerd moet worden na invoering van de zes/drie-wekenmaatregel.

Door het introduceren van de drie/zes-wekenmaatregel blijft het
overgrote deel van de ziektegevallen «binnen» de onderneming. Bijna
90% van alle tot uitkering komende ziektegevallen hebben nl. een duur
van minder dan zes weken. Wat de kosten betreft betekent het dat ruim
de helft van de ZW-lasten van de ziekengeldkassen verschuift naar de
werkgever. De premie ZW kan daardoor met ruim de helft dalen.

De premiedifferentiatie heeft na effectuering van de zes/drieweken–
maatregel nog betrekking op het verlaagde ZW-percentage c.q. op het
langdurende verzuim. Uit gegevens van de bedrijfsverenigingen is
gebleken dat er belangrijke verschillen zijn tussen werkgevers, ook in het
verzuim dat langer duurt dan zes weken.

Premiedifferentiatie blijft dan ook naar het oordeel van het kabinet
voldoende basis behouden om een nuttig instrumentte kunnen zijn. Via
dit systeem wordt de werkgever ook voor het langdurende verzuim
geconfronteerd met het door hem gevoerde verzuimbeleid.

Het gedragseffect dat van premiedifferentiatie uit zal gaan is naar het
oordeel van het kabinet de administratieve inspanning van de uitvoerders
dan ook meer dan waard.

Degenen die gedifferentieerde premiepercentages moeten berekenen
zijn de uitvoeringsorganen van de ZW, de bedrijfsverenigingen. De
bedrijfsverenigingen zijn in staat om deze berekeningen te maken. Voor
de berekeningen maakt het niets uit of het gaat om een hoog gemiddeld
ziekteverzuimpercentage in een bepaalde bedrijfstak of om een laag
gemiddeld ziekteverzuimpercentage. Ook al heeft een bedrijfstak
gemiddeld een laag ziekteverzuimpercentage, dan nog kan de spreiding
binnen die bedrijfstak groot zijn.

Tenslotte zij hier opgemerkt dat het absolute niveau van de ZW-premie
(de huidige premie of, na invoering van de 6/3-wekenmaatregel,
ongeveer de helft daarvan) voor dit effect van de premiedifferentiatie
zonder belang is. Waar het om gaat is dat die premie zodanig gedifferen–
tieerd wordt vastgesteld, dat het de moeite waard wordt om naar een
beter verzuimbestrijdingsbeleid te streven. Het kabinet zal de wijze
waarop de bedrijfsverenigingen hier mee om gaan dan ook nauwlettend
volgen.

De leden van de PvdA-fractie stelden de vraag hoe het kabinet zich
een «pooling» van kleine werkgevers bij het systeem van premiedifferen–
tiatie voorstelt en of kleine werkgevers niet uitgezonderd moeten worden
van de premiedifferentiatie.

Zoals bekend is het systeem van pooling voorgesteld om kleine
werkgevers te ontlasten. Het kabinet is van mening dat het differentiatie–
systeem het grootste effect sorteert als het integraal wordt toegepast,
met zo min mogelijk uitzonderingen. Omdat kleine werkgevers gecon–
fronteerd kunnen worden met onverwachte pieken in het verzuim, niet
representatief voor het structurele beeld dat hun verzuim te zien geeft, is
het kabinet bereid voor hen een uitzondering te creëren. Dit is gedaan
door voor hen het systeem van pooling te introduceren.

Pooling houdt op zich geen uitzondering van het systeem in. Ook
kleine werkgevers blijven meedraaien in het systeem, alleen wordt er
gedifferentieerd op het collectieve in plaats van het individuele verzuim.
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Concreet gaat pooling als volgt in zijn werk. Van de kleine werkgevers
bij een bedrijfsvereniging of risicogroep wordt het gemiddelde ziekte–
verzuim bepaald door de verzuimdagen van alle kleine werkgevers bij
elkaar op te tellen en te delen door het totaal aantal verzekerde dagen
van de kleine werkgevers tezamen. Dit gemiddelde geldt voor elk van die
kleine werkgevers. Of het tot pooling komt, bepaalt de bedrijfsver–
eniging. Doch als de bedrijfsvereniging besloten heeft tot pooling over te
gaan, doen alle kleine werkgevers mee. Het ligt niet voor de hand dat
kleine werkgevers elk voor zich zouden kunnen beslissen om al dan niet
mee te doen. Dit zou immers systeemondermijnend werken, omdat
uiteindelijk, als herhaaldelijk kleine werkgevers met een lager individueel
ziekteverzuimcijfer dan het gemiddelde uittreden, alleen de kleine
werkgevers met de hoogste verzuimcijfers overblijven en de pooling
nauwelijks nog van nut zou zijn. Bovendien kan de pooling gezien worden
als een soort collectieve verzekering voor kleine werkgevers tegen onver–
wacht hoge extra kosten in verband met een plotseling optredend hoog
ziekteverzuim. Dit kan immers elk van die kleine werkgevers overkomen.
Enige solidariteit lijkt het kabinet dan ook op zijn plaats.

De leden van de fractie van Groen Links wilden nog enige duidelijkheid
omtrent de vraag op welke wijze werknemers de collectieve verantwoor–
delijkheid bij de premiedifferentiatie kunnen waarmaken. Zoals bij de
behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer ook reeds is
aangegeven, kan dit naar het oordeel van het kabinet gestalte krijgen in
het overleg tussen werkgevers en ondernemingsraad of commissie voor
Veiligheid, Gezondheid en Welzijn. Aan dit overleg wordt in de Wet op
de ondernemingsraden en in de Arbowet een belangrijke plaats
toegekend.

De intensiteit waarmee werknemers aan dit overleg deelnemen kan
naar het oordeel van het kabinet worden verstrekt als succes of falen ook
voor werknemers bepaalde financiële gevolgen kan hebben.

Dit rechtvaardigt een mogelijkheid tot doorwerking van de premiediffe–
rentiatie. Deze doorwerking heeft overigens niet alleen betrekking op de
eventuele opslag maar ook op een eventuele korting op de gemiddelde
premie. Of er ook daadwerkelijk doorwerking plaatsvindt beslist de
bedrijfsvereniging.

Overigens leidt een aantal voorstellen van het kabinet tot een vermin–
dering van werk bij de bedrijfsverenigingen. Zo hebben de directeuren
van BVG en GAK de vrees voor banenverlies bij hun organen uitge–
sproken. Daarbij hadden zij de voornemens op het oog met betrekking
tot het ten laste van de werkgever brengen van de eerste zes weken van
ziekte, de overheveling van de AAW-voorzieningen naar gemeenten
onderscheidenlijk de organen van de AWBZ en de door de commissie
Stevens geopperde gedachte om de premieheffing voor de werknemers–
verzekeringen niet langer door de bedrijfsverenigingen maar door de
fiscus te laten uitvoeren. Dit in antwoord op een desbetreffende vraag
van de leden van de VVD-fractie.

6. Overige onderwerpen

De leden van de VVD-fractie vroegen aandacht voor de immateriële
aspecten van de voorstellen. Deze leden noemden in dit verband de
structureel zwaardere werkdruk en de toenemende ingewikkeldheid van
onze sociale wetgeving die de toegankelijkheid doet afnemen.

Hoewel dit in de toelichting op het wetsvoorstel niet expliciet tot
uitdrukking komt, vormen de belasting voor de uitvoeringsorganen en de
daarmee samenhangende lasten, punten van aandacht bij de uitwerking

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 228, nr. 130b 24



van de maatregelen. Zo is in het wetsvoorstel op een aantal onderdelen
volstaan met het aangeven van de kaders en wordt de invulling aan de
bedrijfsverenigingen c.q. de GMD over gelaten. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de premiedifferentiatie ZW en de loonkostensubsidies van de
GMD/ABP/SPf. Voorts is bij de definiëring van begrippen terdege
rekening gehouden met hetgeen bij de uitvoeringsorganen beschikbaar
en mogelijk is. Niettemin moet worden erkend dat regelgeving op een
aantal punten is uitgebreid en complexer is geworden. Dit hangt sterk
samen met de vele randvoorwaarden waaraan tegelijkertijd moet worden
voldaan zoals het voorkómen van macro-lastenverzwaring, het stabili–
seren van de collectieve druk, budgettaire neutraliteit, evenwicht in de
G + G-sector. Bij de formulering van deze randvoorwaarden wordt in feite
de afweging met de belasting voor de uitvoering en de cliënt gemaakt.
Gezien ook de toenemende belangstelling voor de prestaties van de
uitvoeringsorganen, lijkt de door de leden van de VVD-fractie gewenste
meer structurele aandacht voor de gevolgen op dit terrein van
kabinets-voorstellen zeker zinvol.

De leden van de fractie van Groen Links herinnerden in hun bijdrage
aan de voorstellen van de Tweede Kamerfractie van Groen Links betref–
fende een zogenaamde Verlofwet en een 32-uur-WAO. In de nota naar
aanleiding van het eindverslag aan de Tweede Kamer heb ik hierover
opgemerkt dat het binnen de korte termijnen die wij ons bij de behan–
deling van het voorliggende wetsvoorstel gunnen, niet mogelijk is te
komen tot een afgewogen beoordeling van de bedoelde voorstellen. In
aansluiting hierop heb ik toegezegd er in een later stadium uitvoeriger op
terug te komen, doch niet vóórdat alle nu in verschillende stadia van
behandeling verkerende wetsvoorstellen inzake het volumebeleid zijn
afgewikkeld. Anders gezegd: ik ben nog niet in de gelegenheid geweest
mij een weloverwogen oordeel te vormen.

Niettemin is in de nota naar aanleiding van het eindverslag een
beschouwing gewijd aan de voorstellen van de Tweede Kamerfractie van
Groen Links. Daaruit moge blijken dat ik vooralsnog substantiële reserves
heb. Ik wil hier nog even stilstaan bij het voorstel met betrekking tot de
32-uurs-WAO. Naar aanleiding van dit voorstel is in de nota opgemerkt
dat mij geen gegevens bekend zijn over de effecten van werktijdver–
korting op het ontstaan c.q. voorkomen van arbeidsongeschiktheid. In
deze situatie is nog geen verandering gekomen. Wel kan hier gewezen
worden op het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport
«Werkstress-risico's in bedrijf en beroep» van het NIPG/TNO. Dit rapport
signaleert onder meer een groei van de groep werknemers met een hoog
werktempo, hetgeen mogelijkerwijs heeft geieid tot een toenemend
ziekteverzuim. De groei van het werktempo wordt in het onderzoeks–
rapport niet verklaard. In de pers is onder andere door één van de onder–
zoekers de mogelijkheid geuit dat een en ander verband houdt met
arbeidstijdverkorting. Zo bestaat het vermoeden dat mensen in minder
tijd hetzelfde werk moeten doen. Overigens wil ik hieraan niet de
conclusie verbinden dat arbeidstijdverkorting zou moeten worden terug–
gedraaid. Mijn gedachten gaan eerder uit naar een betere afstemming
tussen het aantal gewerkte uren en de hoeveelheid werk. Vooralsnog
behoeft deze materie nadere studie; ik oriënteer mij momenteel op de
mogelijkheden om onderzoek te laten verrichten naar de relatie tussen
arbeidstijdverkorting, werktempo– en ziekteverzuim.

Het lid van de GPV-fractie vroeg of de verwachting gewettigd is, dat
werknemers bereid zijn prikkels ter vermindering van het ziekteverzuim te
accepteren.
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Terzake zij verwezen naar de nadere aanbeveling van de Stichting van
de Arbeid inzake bestrijding van het ziekteverzuim, d.d. 8 november
1991 en de begeleidende brief aan de leden van de centrale organisaties
van werkgevers en werknemers, vertegenwoordigd in de Stichting van de
Arbeid.

Daarin wordt uitdrukkelijk gesteld dat de in de aanbeveling genoernde
arbeidsvoorwaardelijke stimulansen, als onderdeel van het ziekteverzuim–
beleid, zowel negatief als positief kunnen zijn en worden de genoemde
organisaties opgeroepen om op basis van deze aanbeveling alles in het
werk te stellen het ziekteverzuim terug te dringen.

De leden van de VVD-fractie stelden een vraag naar aanleiding van het
in het wetsvoorstel opgenomen voorstel inzake de verhoging van het
ziekengeld voor heringetreden arbeidsongeschikten.

Ook ik heb kennis genomen van de stelling van de directeur van de
GGD Rotterdam, de heer Roscam Abbing, in zijn nieuwjaarstoespraak
dat het in dienst houden van mensen die aan arbeidsongeschiktheidscri–
teria voldoen het ziekteverzuim bepaald niet verlaagt. Op de eerste plaats
is het de vraag of hij hiermee ook bedoelt dat heringetreden arbeidson–
geschikten een hoger ziekteverzuim hebben. Op de tweede plaats is niet
bekend waarop hij zijn stelling baseert. Statistische gegevens omtrent
het hierbedoelde ziekteverzuim zijn er bij mijn weten niet. Het kabinet
heeft aangegeven geen aanwijzingen te hebben dat er bij heringetreden
arbeidsongeschikten sprake is van een hoger verzuim. Vandaar ook de (in
principe) tijdelijkheid van de maatregel. Wel heeft het kabinet aange–
geven te willen onderzoeken of er sprake is van een hoger verzuim.
Mocht uit het onderzoek daadwerkelijk een hoger verzuim onder deze
groep blijken dan zal de regeling worden voortgezet. Deze verlenging kan
plaatsvinden bij algemene maatregel van bestuur.

De leden van de VVD-fractie waren teleurgesteld over de voorstellen
van het kabinet inzake het overdragen van bevoegdheden aan sociale
partners. Zij vonden het voorts wat vreemd dat voorstellen die de
Ziektewet enigszins privatiseren nu plaats krijgen in een wetsvoorstel dat
juist de overheid de touwtjes wat vaster wil laten aantrekken.

Ik deel deze visie niet. In tegenstelling tot de leden van de VVD-fractie
ben ik van mening dat de zogenaamde overdracht van bevoegdheden
van overheid aan sociale partners leidt tot een betere verdeling van
verantwoordelijkheden bij de aanpak van het arbeidsongeschiktheids–
volume.

Als complement van de concretisering van maatregelen ter vermin–
dering van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid op bedrijfstakniveau
kunnen sociale partners thans immers op meer punten invullmg gaan
geven aan de inkomensverzekering bij ziekte. De leden van de
VVD-fractie meenden voorts dat een groot aantal mogelijkheden tot
overdracht door het kabinet op de lange baan is geschoven. Ik veron–
derstel dat de leden van de VVD-fractie hier doelden op de mogelijkheid
onderdelen van het bovenwettelijk traject over te dragen aan sociale
partners. Met betrekking tot die onderdelen merk ik echter op dat zij
verband houden met de voorstellen die thans in het kader van het
wetsvoorstel Terugdringing Ziekteverzuim ter advisering aan de SVr zijn
voorgelegd. Om die reden is er van afgezien de voorstellen in het kader
van het wetsvoorstel TAV mee te nemen.

Naar aanleiding van de vraag van de fractie van Groen Links naar de
reden om in artikel 30 van de Ziektewet de mogelijkheid van toepassing
van een sanctie te wijzigen in een verplichting tot het toepassen van een
sanctie merk ik op dat naar mijn mening van het verplicht stellen van een
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sanctie een sterke preventieve werking uit gaat. Het grote belang dat
gehecht moet worden aan optimale benutting van mogelijkheden tot
reïntegratie van zieke werknemers brengt mee dat, wanneer sprake is
van reële mogelijkheden tot werkhervatting in passerend werk, een
weigering van de kant van de werknemer of de werkgever om mee te
werken niet zonder konsekwenties kan blijven. Wanneer partijen van te
voren zeker weten dat een weigerachtige houding kosten met zich
brengt, zal dit een duidelijke stimulans zijn om werk te laten hervatten
respectievelijk om weer aan het werk te gaan. Naar aanleiding van de
vraag van de leden van de fractie van de PvdA of het aanbeveling
verdient om de banenpools open te stellen voor arbeidsongeschikten en
of, als gevolg daarvan, de arbeidsongeschiktheidsuitkering zou kunnen
worden «teruggeploegd», deel ik het volgende mede. Bij de vormgeving
van de banenpools is er voor gekozen deze open te stellen voor
werklozen die zeer moeilijk bemiddelbaar zijn en voor deelname aan een
banenpool worden geïndiceerd.

Dit kunnen personen zijn die volledig werkloos zijn, alsmede personen
die gedeeltelijk werkloos en gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.

Wat betreft een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werkloze merk ik nog op
dat bij het plaatsen in een banenpool de arbeidstijd wordt afgestemd op
de werkloosheidscomponent met een minimum van 15 uur. Aangezien
voor deelname aan de banenpool slechts de werkloosheidscomponent
een rol speelt is het niet aan de orde om op een of andere wijze de uitke–
ringen wegens arbeidsongeschiktheid in te zetten bij de financiering van
banenpools.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de PvdA-fractie, in
hoeverre arbeidsongeschikten nog steeds voor het verrichten van vrijwil–
ligerswerk toestemming nodig hebben van GMD en/of bedrijfsver–
eniging, merk ik op dat in de WAO de verplichting is opgenomen dat de
uitkeringsgerechtigde eigener beweging dan wel desgevraagd
mededeling doet van alle feiten of omstandigheden die redelijkerwijs van
invloed kunnen zijn op het recht of op de hoogte van de uitkering. Onder
zo'n feit dient het verrichten van vrijwilligerswerk te worden begrepen.
Hieraan doet op zich niet af dat er bedrijfsverenigingen zijn die volledig
arbeidsongeschikten van deze informatieplicht hebben vrijgesteld. Zoals
de leden van de fractie van de PvdA zich juist herinnerden, heeft
inderdaad in een brief van de Minister van Justitie, nl. van 10 augustus
1989, over «fraudebestrijding» het verrichten van vrijwilligerswerk
«gefigureerd». Ik wil er wel op wijzen dat hierin met name gedoeld werd
op de situatie waarin de bedrijfsvereniging uitdrukkelijk vraagt naar het al
dan niet verrichten van vrijwilligerswerk en op deze vraag een antwoord
in strijd met de waarheid heeft ontvangen. Met de leden van de fractie
van de PvdA ben ik van mening dat het begrip reïntegratie inderdaad een
bredere betekenis moet hebben dan alleen het hebben van betaald werk.
Het verrichten van vrïjwilligerswerk kan een positieve bijdrage leveren
aan dit reïntegratieproces.

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