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Arbeidsongeschiktheidswet en de W e t op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere 
regeling in verband met verminderde gelegenheid 
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NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE 
VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1 

Vastgesteld 8 oktober 1986 

De Memorie van Antwoord alsmede de door de commissie gehouden 
hoorzittingen gaven de leden van de commissie aanleiding tot het maken 
van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende nadere 
vragen. 

Voor de opmerkingen en vragen naar aanleiding van de algemene 
inleiding wordt verwezen naar het nader voorlopig verslag met betrekking 
tot wetsvoorstel 19261. 

De leden van de fractie van het C.D.A. stelden de volgende vragen: 
Kan het «opstapje» als reïntegratie-instrument worden uitgebreid tot 

twee klassen en ook van toepassing zijn op gevallen van minder dan 1 5 
c.q. 25% om gedeeltelijk arbeidsongeschikten sneller aan werk te helpen 
via een officiële discretionaire bevoegdheid bij de bedrijfsvereniging? 

Heeft de afschaffing van de verdisconteringsbepalingen in de AAW/WAO 
bij de herbeoordeling van beneden 35-jarigen niet tot gevolg dat de 
medische beoordelingen door specialisten meer aandacht zullen krijgen 
om zo objectief mogelijk te kunnen keuren dan wel dat het risico wordt 
vergroot van de zogenaamde onbestemde klachten? 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. merkten op dat de staatsse-
cretaris in antwoord op de door deze leden gestelde vragen met betrekking 
tot de relatie van het «opstapje» als bedoeld in de artikelen 33a AAW en 
44a WAO verwijst naar de nota van wijziging bij wetsvoorstel 19 606. 

Deze wijziging is aangebracht naar aanleiding van een recent uitgebracht 
advies van de SVR. 

Een «opstapje» kan worden toegekend over een aaneengesloten periode 
van twee jaar. Een loonsubsidiebeslissing op grond van artikel 8 WAGW 

'Samenstelling. kan worden gegeven voor ten hoogste zestig maanden; (Stcrt. 1986 nr 
Franssen (CDA), (voorzitter), Van Dalen . „ „ , a a a » ' ' r ' " " ' I J U U ' " l i 

(CDA), mw. Uijterwaal-Cox (CDA), Van de ' Z t > ' -
zandschuip (PvdA), Oskamp (PvdA), Heij- Betekent de voorgestelde wijziging dat na afloop van de periode 
mans (VVD), Van Tets (VVD), mw. Vonhoff waarvoor het «opstapje» is toegekend, voor de resterende zesendertig 
Luijendijk (VVD), mw Tiesinga Autsema maanden alsnog c.q. opnieuw een loonsubsidie kan worden angevraagd? 
(D66), mw. Van Leeuwen (PSP), mw. u . . _,. . . . . , U_I-J* _ I J 
Bolding (CPN) De Gaay Fortman (PPR), H e t h e e f t d e l e d e n v a n d e z e f r a c t l e verbaasd dat er aan de andere 
Barendregt (SGP), Schuurman (RPF) en Van aspecten van het eerder genoemd advies van de SVR geen aandacht is 
der Jagt (GPV), besteed. 
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De toepassing van het «opstapje» is niet mogelijk voor degenen bij wie 
de arbeidsongeschiktheid is bepaald op 0-15% (WAO) respectievelijk 
0-25% (AAW) omdat in deze gevallen geen aanspraak bestaat op uit-
kering. Omdat bij deze categoriën verzekerden zich dezelfde problemen 
voordoen als bij de gedeeltelijk arbeidsongeschikten, heeft de Raad 
geadviseerd om ook voor die gevallen het «opstapje» mogelijk te maken. 
Evenals de leden van het C.D.A. zouden ook de leden van de fractie van 
de P.v.d.A. graag de reactie van de staatssecretaris hierop vernemen. Het 
is deze leden bekend dat daartoe de tekst van de huidige bepalingen 
gewijzigd zal moeten worden. 

Dat geldt ook voor het andere onderdeel van het advies van de SVR, 
namelijk om in die gevallen waar de herintreding in het arbeidsproces van 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten dat noodzakelijk maakt, in plaats van de 
verhoging met één klasse als «opstapje», twee klassen te kunnen toepassen 
al dan niet met discretionaire bevoegdheid van de bedrijfsvereniging. Ook 
op dit onderdeel van het advies zouden deze leden graag een reactie 
vernemen. 

Deze leden vinden de opmerking dat «Van de werkgever mag worden 
verwacht, dat hij dat ook betaalt en niet tot ontslag overgaat.» erg vrij-
blijvend. Dat kan dus betekenen dat de werkgever steeds opnieuw met 
beroep op artikel 8 WAGW een gehandicapte werknemer in dienst kan 
nemen. Daarmee voldoet hij enerzijds aan de norm van de wet, terwijl hij 
anderzijds gebruik kan maken van de loonsubsidieregeling. Een dergelijke 
mogelijkheid kan niet in het belang van de gehandicapten zijn. 

Met betrekking tot het begrip passende arbeid treedt er geen wijziging 
op met betrekking tot de huidige situatie, aldus de Memorie van Antwoord. 
Bij de bepaling van de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspercentage 
wordt rekening gehouden met de mogelijkheid tot passende arbeid. Kan 
de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer die arbeid niet vinden, dan 
wordt hij voor dat percentage als werkloos beschouwd. De NWW geeft in 
artikel 24 een omschrijving van het begrip passende arbeid. Dat is ruimer 
an het begrip passende arbeid in de WAO. Aan welk criterium passende 
arbeid, moet de gedeeltelijk arbeidsongeschikte en werkloze werknemer 
voldoen om zijn recht op een WW-uitkering te kunnen effectueren? 

De leden van de fractie van de V .V.D. zouden eveneens graag de 
opvatting van de staatssecretaris vernemen over het advies van de SVR 
om het «opstapje» in het kader van de verdiscontering te verhogen tot 
twee klassen, en het ook te laten gelden voor mensen met een arbeidson-
geschiktheidspercentage van minder dan 15 c.q. 25%. 

Deze leden hadden gelezen dat in het wetsvoorstel inzake premieheffing 
(19 735) de verzekeringsplicht wordt geregeld voor hen, die ingevolge de 
WAO een uitkering ontvangen. Waarom is deze toch niet onbelangrijke 
bepaling nu pas opgenomen in het zojuist genoemde wetsvoorstel, en 
niet in het kader van de Stelselherziening? 

De leden van de fractie van de P.S.P. merkten op dat de staatssecretaris 
in de Memorie van Antwoord stelt dat het in de NWW opnemen van 
enkele criteria van het begrip passende arbeid geen enkele invloed heeft 
op de betekenis van dit begrip in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. 

Wordt deze gedachte niet weersproken door de gangbare praktijk bij 
veranderingen in wetsteksten? 

Het gaat erom dat het begrip «passende arbeid» nu anders in de wet is 
opgenomen dan het geval was. Het oude begrip had een eigen jurispru-
dentie. 

Een nieuwe formulering zal een nieuwe jurisprudentie uitlokken en 
daarmee een verdergaande betekenis krijgen dan de staatssecre-
taris nu aangeeft. 

Het bevreemdde de leden van de fractie van de P.S.P. dat de staatsse-
cretaris ontkent dat er ook voor arbeidsongeschikten tussen de 35 en 50 
jaar een herbeoordeling is overwogen, daar hij dit zelf in de Memorie van 
Toelichting heeft aangegeven. 
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Moet uit de ontkenning van deze overweging begrepen worden dat 
deze overweging definitief van de baan is en niet in een latere fase alsnog 
in de wetgeving wordt opgenomen? 

In antwoord op de vraag van de aan het woord zijnde leden naar de 
beleidsvoornemens inzake de in onderzoek geconstateerde verschillen in 
behandeling van mannen en vrouwen in de WAO verwijst de staatssecre-
taris naar de hierover nog uit te brengen rapportage. Ook op de hoorzit-
tingen werd door verschillende groepen op de positie van vrouwen in de 
WAO gewezen. Past daarom niet in het kader van de nu voorgestelde 
stelselherziening dat hierover op korte termijn duidelijkheid komt zodat in 
deze een gericht beleid kan worden ontwikkeld? 

Op de hoorzittingen werd door verschillende groeperingen gepleit voor 
een verbreding van het «opstapje» zoals door de SVR voorgesteld. 

Deelt de staatssecretaris de mening dat met de voorstellen van de SVR 
de doelstelling van het «opstapje» een betere reïntegratiemogelijkheid 
meer recht wordt gedaan? 

Kan de staatssecretaris aangeven wat er volgens hem in de periode na 
het «opstapje» te gebeuren staat? 

Deelt de staatssecretaris de op de hoorzittingen geuite vrees dat 
werkgevers vaak liever de sanctie betalen dan een arbeidsongeschikte 
in dienst nemen? 

De leden van de fractie van de C.P.N, merkten op dat de staatssecretaris 
op pagina 2 van de Memorie van Antwoord stelt dat schattingen aan de 
hand van functies buiten de regio niet uitgesloten zijn. 

Dit betekent dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte in Rotterdam 
gedwongen kan worden een functie in Groningen te aanvaarden. Immers: 
schatting vindt plaats naar een functie buiten de regio. Voor het afgeschatte 
deel komt de gedeeltelijk arbeidsongeschikte voor die functie in aanmer-
king. De gedeeltelijke arbeidsongeschikte komt voor het niet arbeidson-
geschikte deel in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering. Voor 
genoemde persoon is een functie beschikbaar in Groningen. 

De gedeeltelijk arbeidsongeschikte moet die functie dus accepteren op 
straffe van sancties. 

Onderschrijft de staatssecretaris de constatering dat een gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gedwongen kan worden werk buiten de regio te 
aanvaarden? 

Wat gebeurt als blijkt dat de arbeidsongeschikte die functie ten 
gevolge van het handicap toch niet kan vervullen? Is de arbeidsongeschikte 
dan gerechtigd in de oude regio terug te keren? Wordt deze verhuisbewe-
ging vergoed? 

Naar aanleiding van opmerkingen vanuit de gehandicaptenraad tijdens 
de hoorzitting wilden de hier aan het woord zijnde leden de volgende 
vraag voorleggen. 

Een arbeidsongeschikte beneden 35 jaar wordt herkeurd en van 
volledig arbeidsongeschikt afgeschat op 50%. 

Betrokkene heeft de afgelopen vijf jaar geen arbeid verricht, vanwege 
diens volledige arbeidsongeschiktheid. Betrokkene weet een baan te 
verwerven, maar wordt na een half jaar werkloos. Welk arbeidsverleden 
wordt in die situatie geteld teneinde de duur van de - gedeeltelijke -
NWW-uitkering vast te stellen? 

Ander geval: Betrokkene blijkt na een half jaar werk op de voor hem 
geschikt geachte functie toch niet te voldoen. Het handicap is daarvan de 
oorzaak. 

Betrokkene wordt opnieuw gekeurd. Sinds de afschaffing verwerft 
betrokkene een lager inkomen dan in de situatie van volledige arbeids-
ongeschiktheid. 

Na de tweede herkeuring wordt betrokkene alsnog volledig afgekeurd. 
De volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering volgt. 
Naar aanleiding van dit voorbeeld twee vragen: wordt het inkomensver-

lies uit de tussenliggende periode gecompenseerd? Wat geldt als 
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berekeningsgrondslag voor de nieuwe WAO-uitkering? De oude volledige 
arbeidsongeschiktheidsuitkering of een nieuwe voor een deel gebaseerd 
op het lagere inkomen uit arbeid? 

Op pagina 4 van de Memorie van Antwoord stelt de staatssecretaris 
dat van werkgevers verwacht mag worden dat deze na net-aflopen van de 
toepassing van de loondispensatie het volle functieloon betalen en dat 
niet tot ontslag wordt overgegaan. 

Op welke manier denkt de staatssecretaris te garanderen dat werkgevers 
zich zo opstellen? 

Om ontslag voor betrokkenen te voorkomen zou b.v. gedacht kunnen 
worden aan het weigeren van een ontslagvergunning voor deze werkne-
mers. Overweegt de staatssecretaris dergelijke maatregelen? 

De voorzitter van de commissie, 
Franssen 

De griffier van de commissie, 
mevrouw Dijkstra-Liesveld 
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