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EINDVERSLAG 
Vastgesteld 20 maart 1986 

In de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 zijn na 
kennisneming van de memorie van antwoord en de daarbij gevoegde nota 
van wijziging nog de onderstaande opmerkingen gemaakt en vragen 
gesteld. 

In verband met de overzichtelijkheid heeft de commissie deze vragen 
en opmerkingen gerangschikt naar de indeling van paragrafen in de 
memorie van antwoord. 

Onder het voorbehoud dat de regering deze tijdig zal hebben beantwoord, 
acht de commissie de openbare beraadslaging over het wetsvoorstel 
genoegzaam voorbereid. 

1. Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.fractie hadden met grote belangstelling kennis 
genomen van de memorie van antwoord. Zij waren - ondanks de omvang 
van de tekst van de memorie van antwoord - teleurgesteld over de 
inhoud van de reactie op hun meer fundamentele stellingname over de 
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Ook achtten zij de verdere onderbou-
wing van het kabinet van zijn voorstellen als reactie op de vele kritische 
vragen en opmerkingen van de Kamer niet overtuigend. Voor een groot 
deel gaat het nauwelijks om meer dan een herhaling van de memorie van 
toelichting. De leden van de PvdA-fractie handhaafden de stelling dat de 
mogelijkheid tot verdiscontering een wezenlijk onderdeel is van de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis genomen 
van het antwoord van het kabinet op de mede door hen gestelde vragen 
en gemaakte opmerkingen in het voorlopig verslag. Zij waardeerden de 
uitvoerige beantwoording, waardoor er meer helderheid is ontstaan over 
inhoud en reikwijdte van het onderhavige wetsvoorstel. Eens temeer 
achtten zij de samenhang tussen de wetsvoorstellen ten aanzien van de 
stelselherziening sociale zekerheid bewezen. Naar aanleiding van de 
antwoorden hadden de leden van de C.D.A.-fractie nog behoefte enige 
vragen en opmerkingen voor te leggen. 
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De leden van de C D A . fractie hechtten eraan nogmaals te benadrukken 
dat het doel van het voorliggende wetsvoorstel gelegen is in onder 
andere het bevorderen van het herintreden in het arbeidsproces van de 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte. De hier aan het woord zijnde leden 
hadden er begrip voor dat het invoeren van één loondervingswet op korte 
termijn niet tot de mogelijkheden behoort. Zij stelden echter wel dat, in 
vervolg op eerdere opmerkingen van hun kant, op langere termijn een 
integratie van de uitvoeringsorganisaties en, in relatie daarmee, het 
ontwerpen van één loondervingswet wenselijk wordt geacht. De leden 
van de CD.A-fractie vroegen dan ook op welke termijn plannen in die 
richting te verwachten zijn. 

Het was de leden van de CD.A.fractie niet geheel duidelijk geworden 
hoeveel tijd de uitvoeringsorganisaties nodig denken te hebben aan 
voorbereiding ter uitvoering van de voorgestelde wettelijke regelingen. Zij 
achtten het voor de betrokkenen van groot belang dat hieromtrent 
duidelijkheid wordt geschapen onder andere met het oog op wijzigingen 
in de financiële positie van uitkeringsgerechtigden. Het was hun in dit 
verband onduidelijk hoe de in de Invoeringswet (19 383) genoemde 
«flexibele inwerkingstredingsbepaling» dient te worden uitgelegd. De hier 
aan het woord zijnde leden vroegen deswege om een termijnentabel 
aangaande de invoering, mede met het oog op het behandelingsschema 
van het onderhavige voorstel in de Tweede en Eerste Kamer. 

De leden van de V.V.D.-fractie waren erkentelijk voor de zeer uitvoerige 
beantwoording in de memorie van antwoord. Zij hadden er begrip voor 
dat het kabinet, vanuit zijn positie redenerend, onverkort aan zijn voorstel 
wenst vast te houden. Dit standpunt heeft echter het oordeel van deze 
leden niet gewijzigd. Zij bleven van mening dat gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten niet moeten afglijden naar de Algemene Bijstandswet (ABW). 

Zij betreurden het dat het kabinet niet positiever wil meedenken over de 
wijze waarop kan worden voorkomen dat de gedeeltelijk arbeidsongeschik-
ten na afloop van hun gedeeltelijke werkloosheidsuitkering moeten 
terugvallen op de ABW, met als gevolg dat zij in aanraking komen met de 
volledige middelentoets. Deze leden betreurden de houding van het 
kabinet op dit punt te meer omdat uit het voorlopig verslag duidelijk is 
geworden dat zij met hun standpunt niet alleen staan. Er blijkt een ruime 
parlementaire meerderheid voor te zijn. Zij waren overigens buitengewoon 
erkentelijk voor de steun die zij van met name de leden van de CD.A.-fractie 
en van andere fracties hadden gekregen voor de reeds eerder van de 
zijde van de V.V.D.-fractie geuite visie. Tegen die achtergrond vroegen zij 
het kabinet met nadruk om in de nota naar aanleiding van het eindverslag 
wel uitvoerig op een en ander in te gaan teneinde de openbare beraadsla-
ging goed en zorgvuldig voorbereid, te kunnen voeren. Het zal daarbij 
immers naar alle waarschijnlijkheid niet meer gaan om de vraag of er voor 
de gedeeltelijk arbeidsongeschikten een bijzondere voorziening moet 
worden getroffen, doch om de vraag op welke wijze dat verantwoord kan 
geschieden. In het vervolg van hun betoog zeiden deze leden, hier nog 
nader op terug te zullen komen. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden een reactie gemist op hun 
voorstel om te zijner tijd te komen tot het ineenschuiven van de Ziektewet, 
de AAW en de WAO tot één loondervingsregeling voor arbeidsongeschikt-
heid en het eventueel overlaten van de eerste helft van de ziektewetperiode 
aan de sociale partners. 

Voor wat betreft de invoering, in het bijzonder de termijn die nodig is 
voor uitvoering van de herbeoordelingen, waren de leden van de VVD-
fractie gerustgesteld door de mededeling in de memorie van antwoord 
dat het gaat om een flexibele periode en nauw overleg met de uitvoe-
ringsorganen, waardoor aan eventuele uitvoeringstechnische problemen 
tegemoet kan worden gekomen en de herbeoordelingen zorgvuldig 
kunnen geschieden. Vanuit het belang van de betrokkenen achtten zij 
deze zorgvuldigheid een absolute vereiste. 
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De leden van de fracties van C.P.N, en P.S.P. zagen in de beantwoording 
van de vragen die betrekking hebben op dit wetsvoorstel een reden om 
hun afkeuring te herhalen. Zij waren van mening dat uit deze antwoorden 
weinig begrip voor de situatie van arbeidsongeschikten spreekt, zoals de 
leden van de fractie van de C.P.N, ook al vermeldden in hun bijdrage voor 
het eindverslag over de nieuwe Werkloosheidswet, (nWW), 19 2 6 1 . Hoewel 
het kabinet de voorstel len steeds motiveert met een beroep op de noodzaak 
van reïntegratie, blijkt het er uiteindeli jk om te gaan het beroep dat 
gedaan wordt op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te verkleinen door 
mensen gewoon het recht op uitkering te ontzeggen. Waar arbeidsonge-
schikten de laatste jaren al zeer veel hebben ingeleverd, word t zonder 
blikken of blozen gesteld dat het beroep op Rww-uitker ingen door deze 
groep wel mee zal vallen, omdat een aantal er geen recht op zal hebben. 
De leden van deze fracties waren van deze benadering geschrokken. 

De leden van de P.P.R.-fractie hadden kennis genomen van het antwoord 
van het kabinet. Zij uitten hun verwondering erover dat, in tegenstel l ing 
tot de ervaring bij het wetsvoorstel nieuwe Werkloosheidswet, het 
kabinet slechts summier en op een aantal vragen in het geheel niet heeft 
geantwoord. Zo hadden deze leden in het voorlopig verslag gevraagd 
waarom niet tegelijk met de huidige voorstel len een einde wordt gemaakt 
aan de ongeli jke behandel ing van mannen en vrouwen in de A A W / W A O . 
Is het kabinet bereid hierop alsnog te antwoorden? 

Is het kabinet tevens bereid om specifieker dan op blz. 2 en 3 van de 
memor ie van antwoord is gedaan een reactie te geven op de door deze 
leden in hun bijdrage aan het voorlopig verslag genoemde commentaren? 

2. DE T O T S T A N D K O M I N G EN DE T O E P A S S I N G V A N DE VER-
D I S C O N T E R I N G S B E P A L I N G EN 

De leden van de P.v.d.A. fract ie achtten het zeer goed mogeli jk door 
verbeter ing van de uitvoeringsprakti jk, en vooral ook door de begeleiding 
bij de reïntegratie, het uitbreiden van schol ingsmogel i jkheden alsmede 
een goede invoering van de wet arbeid gehandicapte werknemers het 
zogenaamde vermijdbaar verzuim aanzienlijk te beperken. 

Dat het kabinet uitdrukkeli jk kiest voor wetswi jz iging hangt naar het 
oordeel van deze leden dan ook niet zozeer samen met de onmogel i jkheid 
van een beleid gericht op een volumevermindering van de W A O , maar 
veel meer met de absolute wens de verdiscontering vol ledig te schrappen. 

Het leek deze leden dat dit standpunt van het kabinet de discussie 
aanzienlijk verengt en erger nog in de uitvoeringsprakti jk niet zal leiden 
tot een beleid dat bi jdraagt tot reïntegratie van de gedeeltel i jk arbeidsge-
schikte in het arbeidsbestel. 

De leden van de P.v.d.A. fract ie werden in deze opvatt ing gesterkt door 
de opvatt ingen van het kabinet dat een herbeoordel ing wel categoraal 
zou kunnen plaats v inden, waar een meer categorale benadering van de 
arbeidsongeschikte in het kader van de administrat ieve termi jnstel l ing 
kennelijk tot de onmogel i jkheden behoort. Deze leden betreurden dit te 
meer, daar het kabinet zelf toegeeft, naar aanleiding van vragen van de 
fract ie van D'66, geen informat ie te kunnen verstrekken over de opgedane 
ervaringen met de nieuwe werkwijze ten aanzien van de administrat ieve 
termijnstel l ing. 

De leden van de V V D . fract ie hadden met belangstel l ing de nadere 
uiteenzett ing in de memor ie van antwoord gelezen over de tots tandkoming 
van de toepassing van de verdisconteringsbepal ingen. Moet uit de brief 
van 30 januari 1981 van de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan de SVR worden afgeleid, dat het bestuur van de 
Gemeenschappeli jke Medische Dienst de brief van 16 oktober 1980, 
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waarin de staatssecretaris het «niet verdisconteren, tenzij» als richtsnoer 
geeft, naast zich heeft neergelegd? Deze leden zouden graag een afschrift 
ontvangen van alle in de betreffende passage genoemde brieven, die van 
28 mei 1976, die van 26 maart 1979, die van 11 oktober 1980, die van 
30 januari 1981 alsmede de circulaire van de Federatie van Bedrijfsver-
enigingen van 25 mei 1973. 

Overigens vroegen zij hoe het te verklaren is dat, hoewel eerdere 
kabinetten reeds geprobeerd hebben de toepassing van de verdisconte-
ringsbepalingen te corrigeren, dit niet gelukt is. Voorts vroegen deze 
leden wat in tabel 2.4 precies wordt bedoeld met «begeleiding onmogelijk». 
Wat voor soorten onmogelijkheden betreft het hier en wat zijn daarbij de 
oorzaken? 

De leden van de fracties van C.P.N, en P.S.P. hadden reeds in de memorie 
van toelichting begrepen dat het niet de bedoeling is uitputtend op de 
historie van de verdisconteringsbepalingen in te gaan. Hun opmerking in 
het voorlopig verslag was juist bedoeld als een reactie op het ontbreken 
van die pretentie. Deze leden achtten de geschiedenis van de totstandko-
ming van de huidige arbeidsongeschiktheidswetten onontbeerlijk voor 
een juiste beoordeling van het onderhavige wetsvoorstel en zij kregen de 
indruk dat het kabinet opzettelijk een aantal aspecten weggelaten heeft 
om te voorkomen dat die een rol in de discussie zouden gaan spelen. Zij 
herhaalden dat uit die geschiedenis blijkt dat de verdisconteringsbepalin-
gen niet uit de lucht zijn komen vallen, maar dat zij een onmisbaar 
onderdeel vormen van de huidige wetgeving. Zij hadden met vreugde 
geconstateerd dat anderen deze mening deelden. Zij verwezen in dit 
kader ook naar de openbare beraadslaging over de WAGW, waar deze 
problematiek eveneens aan de orde is geweest. Zij vonden de opvatting 
van de bewindslieden dat het opnemen van een historisch overzicht 
slechts dient om de moeilijkheden te schetsen die de bepalingen in het 
verleden hebben veroorzaakt, zoals in de memorie van antwoord wordt 
gesteld, getuigen van een wel zeer beperkte benadering, een benadering 
die afbreuk doet aan de redenen die geleid hebben tot het opnemen van 
de bepalingen en die afbreuk doet aan de uitvoeringspraktijk. 

4. STANDPUNT KABINET 

4 .1 . Voorgestelde maatregelen 

4.1.1. Afschaffing verdiscontering 

De leden van de P.v.d.A.-fractie bleven van oordeel dat de gedeeltelijk 
arbeidsgeschikte werknemer voor zijn werkloosheidsdeel in een andere 
positie verkeert dan een werkloze werknemer zonder arbeidsongeschikt-
heidsdeel. Deze leden verwezen naar een inleiding op 24 januari 1986 van 
drs. W. Boersma, voorzitter van de directie van de GMD, waar hij over de 
positie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten op de arbeidsmarkt opmerkt: 
«Voor mensen die bepaalde geschiktheden hebben en die moeten 
inleveren, is dat een harde realiteit en een zeer moeilijk toegankelijke 
markt». Ook merkte hij op: «Dit leidt tot één van de belangrijkste wijzi-
gingsvoorstellen in WAO en AAW: het schrappen van het zogenaamde 
verdisconteringsartikel. Dit artikel geeft ons thans de mogelijkheid om 
rekening te houden met de verminderde gelegenheid tot het verkrijgen 
van werk doordat men arbeidsongeschikt is». Hieraan verbindt hij de 
oproep, sprekend vanuit zijn werk en de wettelijke taakopdracht van de 
GMD: «Laat staan dat artikel, op zijn minst naar zijn strekking, maar 
hanteert het dan wat anders». 

Als uitvoerder van de sociale zekerheid constateert hij dat hierover niet 
goed is onderhandeld, dat partijen in hun eigen posities verschanst zijn 
gebleven. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie onderschreven dit standpunt. Naar hun 
opvatting moet eerst concrete hulp worden verleend aan gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten bij reïntegratie. Pas na een beoordeling van de 
effecten van een actieve reïntegratie-inspanning zou een discussie over 
het handhaven van de verdiscontering, en vooral ook de vorm waarin de 
verdiscontering gestalte moet krijgen, moeten worden gevoerd. 

Thans meenden deze leden kan van afschaffing van de verdisconte-
ringsartikelen geen sprake zijn en zou de discussie zich behoren toe te 
spitsen op de vraag hoe de WAO/AAW kan bijdragen tot herstel van het 
arbeidsvermogen van betrokkenen en de bevordering van de feitelijke 
plaatsing op de arbeidsmarkt. 

Ook het betoog ten aanzien van de «aanzuigende werking» biedt weinig 
nieuws. De leden van de P.v.d.A. fractie hadden niet ontkend dat er van 
een grote toename in de WAO/AAW sprake is. Zij hadden er met nadruk 
op gewezen hoe de bedoelingen van de WAO, vooral de reïntegratie en 
de scholing, door een verslechterde arbeidsmarkt welhaast vanaf de 
invoering van de WAO in het gedrang zijn gekomen. 

Juist bij een ruime arbeidsmarkt zal een grote reïntegratie-inspanning 
noodzakelijk zijn. De toename van het aantal werknemers met een 
WAO/AAW-uitkering is in de ogen van deze leden veel eerder een 
onderbouwing van hun stelling dat de reïntegratie-activiteiten vanuit de 
WAO onvoldoende zijn en dat werkgevers te weinig medewerking 
verlenen aan de herplaatsing van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkne-
mers, dan van de stelling van het kabinet dat mensen te gemakkelijk in de 
WAO zijn terechtgekomen. Als het schrappen van de verdisconteringsbe-
paling ertoe leidt dat in ieder geval werkgevers niet langer de AAW/WAO 
kunnen misbruiken als pseudo-vut of als afvloeiingsregeling dan zijn er, 
aldus de leden van de P.v.d.A.-fractie, wel andere wegen denkbaar. 
Bijvoorbeeld door een groter deel van de WAO-premieverplichting bij de 
werkgevers te laten, waar deze feitelijk ook thuishoort, in plaats van de 
WAO-premie volledig door werknemers te laten opbrengen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten het, wanneer dat een van de 
oorzaken van de volumegroei in de WAO/AAW is, eens te meer onaan-
vaardbaar de rekening van dit oneigenlijk gebruik van werkgevers aan 
arbeidsongeschikte werknemers te presenteren. 

Ook het betoog met betrekking tot de antirevaliderende werking, sprak 
de leden van de P.v.d.A.-fractie geenszins aan. Juist de voorgestelde 
maatregelen kunnen leiden tot toename van de feitelijke arbeidsongeschikt-
heid van mensen, zoals zij ook in hun bijdrage aan het voorlopig verslag 
reeds hadden betoogd. 

Wanneer het kabinet stelt dat de aanvaarding van passende arbeid bij 
arbeidsongeschikten geenszins het gevolg is van onwil of onvoldoende 
inzet maar veel eerder van onduidelijkheid en onbegrip, dan rijst opnieuw 
de vraag waarom de voorgestelde maatregel moet worden getroffen. In 
dat geval zouden andere maatregelen gericht op het opheffen van het 
onbegrip en gericht op verduidelijking van de bedoeling van de WAO veel 
meer op zijn plaats zijn. 

Naar het oordeel van de leden van de P.v.d.A.-fractie werkt het kabinet 
zelf mee aan enig onbegrip waar zij bij arbeidsongeschikte werknemers 
regelmatig spreekt over «gehandicapten» en zelf sterk de nadruk legt op 
de medisch-arbeidskundige arbeidsongeschiktheid in plaats van de als 
gevolg van ziekte of gebrek optredende inkomensschade. De notie dat 
een zware handicap niet altijd loonschade tot gevolg hoeft te hebben, 
terwijl een lichte handicap dat zeer wel kan hebben, valt mede daarom 
vaak weg. De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten het positief dat het 
kabinet bewust blijft vasthouden aan het verlies van verdiencapaciteit als 
voorwerp van verzekering. Zij constateerden echter tegelijkertijd dat door 
een theoretische benadering van het herstel van de verdiencapaciteit, los 
van de vraag of betrokkene ook feitelijk in de gelegenheid is het inko-
mensverlies door inkomen uit arbeid ongedaan te maken, de indruk 
ontstaat dat de arbeidsongeschiktheid voorwerp van verzekering zou zijn. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 256, nr. 8 5 



De leden van de P.v.d.A.fract ie waren bereid met het kabinet na te 
denken over nieuwe definities en wettel i jke omschri jv ingen van de 
begrippen arbeidsongeschiktheid en verlies van arbeidsinkomen. 

Zij wezen hierbij onder meer op de definities zoals de Belgische 
Koninklijke Commissie tot hervorming van de sociale zekerheid worden 
gebezigd, zoals opgesteld en uitgewerkt door D. Lahaye, J . Huys, D. 
Simoens, J . van Steenberge en J. Viaen. Deze leden gaven enkele 
definities hierbij als een voorbeeld weer: 

- volledig arbeidsongeschikt is hij, die om zijn of andermans bedreigde 
of aangetaste gezondheid te beschermen of te herstellen zijn gewone 
beroep of een hem aangeboden gepaste arbeid niet mag verrichten en 
daardoor een volledig verlies aan arbeidsinkomen l i jdt; 

- Verlies aan arbeidsinkomen is aanwezig telkens wanneer er in de 
mate waarin het normaal te verwachten arbeidsinkomen niet bereikt 
wordt . 

In deze definit ies is duidelijker nog dan in de Nederlandse wetgeving de 
loonschade voorwerp van verzekering. De arbeidsongeschiktheid, in 
mindere mate dan in de Nederlandse wetgeving, niet alleen het aanwezig 
zijn van ziekte of gebrek, waardoor men niet kan werken, maar vooral het 
niet mogen werken omdat het de eigen gezondheid of het herstel daarvan 
kan schaden. De leden van de P.v.d.A. fractie meenden dat, bij intrekking 
van voorl iggend wetsvoorstel , het zeer wel mogeli jk zou kunnen zijn 
wijzigingen in de W A O / A A W aan te brengen, vooral ook om het door het 
kabinet gesignaleerde «onbegrip» dat wie in de WAO verkeert per 
definitie zodanige gebreken heeft dat het aanvaarden van arbeid onmogeli jk 
zou zijn, te doorbreken. Trouwens, ook zonder wetswijziging leek het deze 
leden niet onverstandig dat het kabinet uitdrukkelijk aandacht besteedt 
aan de informatie over de sociale zekerheid. Het was deze leden ook 
opgevallen dat velen, zelfs, zoals bleek uit de discussies over de WAO, 
deskundig te achten kamerleden, de WAO verwarren met een ongevallen-
verzekering zoals men deze zou kunnen afsluiten bij een particuliere 
verzekeraar. 

Wanneer het kabinet, in plaats van met deze wetswi jz iging, met 
voorstellen zou zijn gekomen om door voorl icht ing en wijziging van de 
uitvoering de st igmatiserende werking van de W A O / A A W te doorbreken, 
dan had het kabinet de P.v.d.A. fractie zeker aan zijn zijde gevonden. 

De leden van de P.v.d.A. fractie wezen er verder nog met nadruk op dat 
de st igmatiserende werking van de W A O / A A W naar hun oordeel zeer 
sterk leeft bij werkgevers die immer grote aarzelingen vertonen bij het 
aanstellen van een werknemer die in het verleden een periode in de 
W A O / A A W heeft doorgebracht, vanwege het risico dat zij aanwezig 
veronderstel len. Vooral bij psychische klachten die tot arbeidsongeschikt-
heid hebben geleid, is dit vaak het geval. Kan het kabinet informatie 
verschaffen over de mate waarin bij de overheid als werkgever W A O / 
AAW-per ioden in het arbeidsverleden van een werknemer een rol spelen 
bij aanstelling en bij opname in het ABP? Kan dit worden gedaan voor 
soll icitanten die in het verleden behandeld zijn voor psychische klachten 
of wel l icht zijn opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting? 

De leden van de C D . A - f r a c t i e konden uit het antwoord van het kabinet 
weinig concrete gegevens afleiden ten aanzien van te nemen maatregelen 
om de arbeidsmarktposit ie van gedeelteli jk arbeidsongeschikten te 
verbeteren. Zij wezen in dit verband op het door hen in het hoofdstuk 
Algemeen van het voorlopig verslag gestelde met betrekking tot het doel 
van het voorl iggende wetsvoorstel . Deze leden wensten een duidelijker 
verklaring van de stell ing van het kabinet dat «de betere uitkeringsrechten 
in het kader van de arbeidsongeschiktheidsregelingen (hebben) geleid tot 
een aanzienlijke aanzuigende werking» (blz. 1 2 memorie van antwoord). 

De leden van de V.V.D. fractie onderschreven de nadere uiteenzetting 
van het kabinet waarom het gerechtvaardigd en geboden is om de 
verdisconteringsbepaling af te schaffen. Nogmaals wezen zij op de 
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aanzuigende en antirevaliderende werking ervan. Van betekenis achtten 
zij de in de memorie van antwoord aangehaalde uitspraak van de Centrale 
Raad van Beroep (RSV, 1973/300). Het ging daarbij om iemand die zo'n 
twee jaar een volledige (100%) arbeidsongeschiktheidsuitkering had 
ontvangen waardoor bij hem het idee was «vastgeroest» dat hij ook 
daadwerkelijk 100% invalide zou zijn, hetgeen bepaald niet het geval was. 
Dit voorbeeld had deze leden gesterkt in hun opvatting dat ons systeem 
van arbeidsongeschiktheidsverzekering bepaald ook nadelen heeft, tot 
onduidelijkheden leidt bij de betrokkenen en mede daardoor twijfels 
oproept. 

Deleden van de fracties van C.P.N, en P.S.P. wilden nogmaals benadrukken 
dat de antirevaliderende werking van de verdiscontering niet veroorzaakt 
wordt door de bepaling zelf, die immers juist bedoeld is om de reïntegratie 
te bevorderen, maar door het gebrek aan mogelijkheden. Er is dus, gezien 
de situatie van nu, juist alle reden om de bepaling te handhaven. Wanneer 
een antirevaliderende werking wordt geconstateerd, zou dat aanleiding 
moeten zijn tot maatregelen die de positie van gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten op de arbeidsmarkt verbeteren. De stelling dat de WAGW en de 
afschaffing van de verdiscontering in dezelfde richting werken, is naar de 
mening van deze leden pertinent onjuist. 

4.1.2. Het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid 

Naar het oordeel van de leden van de P.v.d.A-fractie wordt in de WAO 
niet de mate van de «medisch-arbeidskundige» arbeidsongeschiktheid 
vastgesteld, resulterend in een bepaald percentage, maar gaat het er bij 
de WAO om, vast te stellen wat de loonschade is welke als gevolg van 
deze arbeidsongeschiktheid optreedt. Deze leden constateerden dat het 
kabinet in feite ook vasthoudt aan dit uitgangspunt, immers ook het 
kabinet wenst de loonschade te handhaven als voorwerp van verzekering. 
In dat licht achtten deze leden het des te merkwaardiger dat de feitelijke 
mogelijkheid de schade te herstellen, zoals deze in de huidige WAO/AWW 
is vastgelegd, zou moeten worden veranderd door het laten vervallen van 
de nadere beschrijving van het begrip «niet in staat te verdienen» in 
artikel 18 WAO en artikel 5 AAW, zoals dat feitelijk gebeurt in artikel 21 
2a WAO en 12 AAW. 

Als iemand niet in de gelegenheid is een nieuw arbeidsinkomen te 
verwerven gelijk aan of hoger dan het «maatmaninkomen» blijft toch de 
loonschade bestaan? En wie zou kunnen aanduiden welk deel van het niet 
in staat zijn te verdienen nu samenhangt met de ziekte of het gebrek of 
met de arbeidsmarkt? Dan is het toch slechts realistisch ervan uit te gaan 
dat iemand in die gelegenheid is wanneer in de regio passende arbeid 
beschikbaar is en wanneer anderen met soortgelijke ziekten of gebreken 
(om in de terminologie van de wet te blijven) wel voor die functies in 
aanmerking blijken te komen? 

Het percentage arbeidsongeschiktheid is, aldus de leden van de 
V.V.D. fractie, feitelijk een volstrekt verkeerd woordgebruik. Het gaat 
daarbij immers in het geheel niet over de mate van invaliditeit doch om 
het percentage verlies aan verdiencapaciteit, dus om inkomensschade, 
hetgeen iets heel anders is dan invaliditeit. 

In dit verband merkten deze leden op dat hun opvattingen op een 
volstrekt onduidelijke, zelfs bijna misleidende wijze in de memorie van 
antwoord waren verwoord. De indruk wordt daarin immers gewekt als 
zouden zij niet langer willen uitgaan van de verdiencapaciteit. Dit hadden 
zij nimmer betoogd. Zij vonden het (unieke) Nederlandse systeem zeer 
wel verdedigbaar, doch hadden ervoor gepleit om een juiste naam te 
noemen. Het kabinet geeft immers in de memorie van antwoord toe dat 
iemand met een relatief geringe handicap of gebrek een hoog percentage 
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arbeidsongeschiktheid kan hebben en omgekeerd. Deze leden hadden 
derhalve in het voorlopig verslag mede in het belang van de betrokkenen 
gepleit voor duidelijkheid en dus niet voor terugkeer naar een «barema» 
of een soortgelijk systeem. Zij hadden een dergelijk in ons omringende 
landen gebruikelijk systeem in een heel ander verband naar voren 
gebracht, nl. als een alternatieve en naar hun oordeel beter te verdedigen 
mogelijkheid om de WAO-toelatingsdrempel te verhogen. Zij hadden dit 
gedaan mede naar aanleiding van de min of meer vastgelopen discussie 
daarover in de SER. Deze leden, hier aan het woord, vroegen of zij ter 
voorbereiding van het plenair debat baremalijsten, zoals die in bijvoorbeeld 
België en Duitsland gehanteerd worden, zouden kunnen ontvangen. 

4.1.3. Het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium: de reële verdienca-
paciteit 

Gezien de opvattingen van de leden van de P.v.d.A.-fractie moet het 
duidelijk zijn dat vanuit hun visie op de WAO het wel terzake doet of de 
functies waarvoor betrokkene geschikt wordt geacht, daadwerkelijk 
verkrijgbaar zijn. Zoals deze leden in het voorlopig verslag al hadden 
opgemerkt, waren zij van mening dat de criteria op blz. 12 van de 
memorie van toelichting er niet toe leiden dat meer helderheid wordt 
geboden in de discussie over het al dan niet theoretisch zijn van de 
schatting. Op welke gronden is het kabinet tot de overtuiging gekomen 
dat de onduidelijkheid terzake bij SVr en GMD is weggenomen? Kan in 
de nota naar aanleiding van het eindverslag worden uiteengezet welke 
van de drie modellen die door de GMD zijn aangedragen als mogelijke 
uitwerking, de juiste is? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten het overigens zeer relevant dat 
wel wordt aangetoond dat werkgevers bereid zijn eventueel arbeidsonge-
schikten voor een vacature aan te nemen. Zoals het kabinet zich nu 
voorstelt dat de praktijk er uit zou moeten zien, betekent het dat de 
werkgevers alle voorkeuren mogen uiten die hun lief zijn en dat de 
werknemer als gevolg daarvan naar de bijstand kan worden geschoven. 
Deze leden wezen op de oude discussie over de «passende werkgever». 

De leden van de C.D.A.-fractie benadrukten dat bij de vaststelling van 
de reële verdiencapaciteit sprake dient te zijn van een strikt individuele 
beoordeling. Met betrekking tot de door het kabinet hierbij vermelde 
criteria, vroegen deze leden naar de betekenis van het criterium «functio-
nele leeftijdsgrens», (blz. 17 memorie van antwoord) zij probeerden zich 
aan de hand van een voorbeeld uit de casuïstiek een duidelijker beeld te 
scheppen. Is het waar dat een vrachtwagenchauffeur van 56 jaar die 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, niet meer voor herintreding op de 
arbeidsmarkt in aanmerking zal komen en dat een - eveneens arbeidson-
geschikte - vrachtwagenchauffeur van 32 jaar wèl door middel van 
omscholing in aanmerking zal komen voor herintreding op de arbeidsmarkt, 
zo vroegen deze leden. 

De hier aan het woord zijnde leden van de C.D.A.-fractie gaven er de 
voorkeur aan dat de genoemde beoordelingscriteria in de wet worden 
opgenomen in verband met de rechtszekerheid. De nadere uitwerking van 
deze criteria kan vervolgens in de uitvoeringspraktijk plaatsvinden, aldus 
deze leden. 

Het lid van de R.P.F, fractie merkte op dat de staatssecretaris er de 
voorkeur aan geeft de ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk af te 
wachten alvorens eventueel een aantal criteria rond het arbeidsongeschikt -
heidscriterium wettelijk vast te leggen (memorie van antwoord, blz. 17). 
Welke criteria hanteert de staatssecretaris, zo wilde hij graag weten, om 
tot een beoordeling van de uitvoeringspraktijk op dit punt te komen? En in 
hoeverre, vroeg hij vervolgens, komt het thans in de uitvoeringspraktijk 
voor dat ten behoeve van de integratie van een arbeidsongeschikte de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering nog enige tijd wordt doorbetaald? 
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4.1.4. Het begrip «ter plaatse waar» 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten, zoals bekend, de verkrijgbaar-
heid van passende arbeid wel relevant. Het vermelden van functies die in 
de praktijk niet verkrijgbaar zijn betekent in hun ogen, dat er sprake is van 
een theoretische schatting. Zij achtten handhaving van het begrip «ter 
plaats waar» derhalve gewenst. 

Met betrekking tot de positie van buitenlandse werknemers in de WAO 
wensten deze leden nog op een aantal punten duidelijkheid te verkrijgen. 
In de eerste plaats vroegen zij of het inderdaad juist is, zoals in de 
memorie van antwoord is weergegeven onder paragraaf 4.3, onderdeel 
«discriminerende werking», dat zij die geremigreerd zijn naar het land van 
herkomst niet voor een herbeoordeling in aanmerking kunnen komen. Is 
dat ook thans het geval zoals wordt gesuggereerd? Betekent dit dat het 
niet voorkomt dat buitenlandse werknemers die teruggekeerd zijn naar 
het land van herkomst voor een keuring worden opgeroepen? Deze leden 
meenden dat dit wel het geval is. 

Deze leden verwezen hierbij naar de discussie gevoerd tijdens de 
uitgebreide commissievergadering over het remigratiebeleid op 6 juni 
1985 (Handelingen 2, ucv. nr. 89, 90), en het mondeling overleg terzake 
op 12 december 1985 (18 939, nr. 22) waarbij dit onderwerp uitgebreid 
aan de orde is geweest. Zij wezen ook op het probleem dat zij die voor 
minder dan 45% arbeidsongeschikt worden verklaard, ook nog buiten de 
volksverzekeringen zullen vallen. Deze leden refereerden hierbij aan het 
schrijven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 
29 januari 19861, waarin wordt gesteld dat een fixatie van de arbeidson-
geschiktheidsuitkering bij vertrek naar het buitenland in strijd zou zijn met 
het karakter van de WAO. Hoe verhoudt dit zich tot het gestelde op blz. 
29 van de memorie van antwoord dat voor betrokkene bij terugkeer naar 
het land van herkomst of bij vestiging in het buitenland, het werkloos-
heidsdeel reeds uit de arbeidsongeschiktheidsuitkering is gehaald? Deze 
leden hadden de indruk dat daar waar de keuringen geschieden in het 
land van herkomst zelf, de keuringsartsen geneigd zijn een andere 
opvatting over «beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek» te hanteren. 
Kan deze indruk worden weerlegd? 

Ook hadden zij er ernstige bedenkingen tegen dat de arbeidsonge-
schiktheidsschatting dient plaats te vinden aan de hand van functies die 
voorkomen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Is die kennis bij arbeidsdes-
kundigen in het land van herkomst aanwezig? De leden van de P.v.d.A. fractie 
wensten zekerheid over de effecten van dit wetsvoorstel voor diegenen 
die met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn geremigreerd. Worden 
die niet herbeoordeeld? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen erop dat, indien het onderhavige 
wetsvoorstel tot wet wordt verheven de kans groot is dat veel in Nederland 
wonende buitenlandse werknemers, waarvan het gezin woont in het land 
van herkomst, bij het geraken in de bijstand met extra problemen te 
maken krijgen. De bijstand wordt dan immers gebaseerd op de leefsituatie 
van de betrokkene. Met een alleenstaande-uitkering is het voor de 
betrokkene onmogelijk zijn gezin te onderhouden en bovendien is het 
onmogelijk zijn gezin te laten overkomen. Deze leden vermoedden dat 
juist buitenlandse werknemers eerder nog dan anderen bij een herbeoor-
deling weer gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden verklaard zonder ooit 
weer aan de arbeidsmarkt te kunnen deel nemen. Kan het kabinet dit 
vermoeden bestrijden? 

4.1.5. Relatie met de Algemene Bijstandswet 

De leden van de P.v.d.A.-fractie deelden de argumentatie van het kabinet 
niet dat gedeeltelijk arbeidsgeschikten voor hun werkloosheidsdeel in een 
gelijke situatie verkeerden als werklozen. Alleen daar waar dit werkelijk 
ook het geval is zou sprake kunnen zijn van een dergelijke gelijkstelling. 
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Dat van een werkelijke gelijke positie geen sprake is blijkt volgens deze 
leden uit de theoretische benadering van de bepaling van de zogenaamde 
restcapaciteit. Zou de herbeoordeling en de zogenaamde afschatting 
plaatsvinden, rekening houdend met de feitelijke situatie op de arbeids-
markt en de werkelijke mogelijkheden van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte 
om weer een arbeidsinkomen te verwerven zonder loonschade, dan zou 
bij werkloosheid die situatie te vergelijken zijn met die van andere 
werklozen. In zijn algemeenheid gaat deze stelling zeer zeker niet op. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden in hun bijdrage aan het voorlopig 
verslag over de Invoeringswet al een aantal bezwaren geformuleerd tegen 
de overgang van grote groepen arbeidsongeschikten naar de werkloos-
heidsregelingen. Zij wezen erop dat op zichzelf in de Algemene Bijstandswet 
het zeer wel mogelijk is voor mensen met een WAO-uitkering en een 
aanvullende ABW-uitkering een deel van de WAO/AAW-uitkering vrij te 
stellen. Destijds is een dergelijke regeling ook ingevoerd voor bejaarden 
woonachtig in een verzorgingshuis die beschikten over een pensioen. 

Het kwam deze leden niet onredelijk voor per definitie een deel van de 
WAO-uitkering, bijvoorbeeld ter hoogte van de nevenverdienstenregeling, 
permanent bij de aanvullende bijstand buiten beschouwing te laten. Zij 
verzochten om een reactie naar de budgettaire gevolgen. 

De leden van de C.D.A. fractie brachten hun wensen in herinnering met 
betrekking tot de vermogenstoetsvrijstelling ten behoeve van gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten die een beroep moeten doen op de Algemeen 
Bijstandswet (ABW). Zij zeiden van opvatting te zijn dat er geen sprake 
van kan zijn dat deze groep van arbeidsongeschikten terug moet vallen op 
de ABW. De leden van de CDA. fractie zeiden dan ook van opvatting te 
zijn dat in de IOW een voorziening dient te worden opgenomen voor de 
hier bedoelde groep van arbeidsongeschikten. In dat geval moet de 
naamstelling worden gewijzigd in IOAW (Inkomensvoorziening Oudere en 
Arbeidsongeschikte Werknemers). In dit verband verwezen zij naar de 
berekeningen in hoofdstuk 6 van de memorie van antwoord (blz. 43). 
Gaarne vernamen zij een nadere reactie hierop van het kabinet. 

Zoals de leden van de V.V.D. fractie reeds bij hun algemene opmerkingen 
hadden gesteld, bleven zij van oordeel dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
na afloop van hun gedeeltelijke werkloosheidsuitkering buiten de wer-
kingssfeer van de ABW moeten blijven. Zij verwezen daarbij nogmaals 
naar hun inbreng tijdens de vorig jaar gehouden u.c.v. over de toekomst 
van de ABW (Handelingen 2, 1985 ucv nr. 74). Zij hadden daarbij twee 
mogelijkheden naar voren gebracht. Ten eerste het niet laten «verdwijnen» 
van de (gedeeltelijk arbeidsongeschiktheidsuitkering in de middelentoets 
van de ABW, zoals ook bepleit wordt door de SER. Ten tweede het van 
toepassing verklaren van de IOW ook op gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
als de gedeeltelijke werkloosheidsuitkering is uitgewerkt. De IOW zou dan 
moeten worden «omgebouwd» tot een IAOW, zoals inmiddels blijkens 
persberichten ook bepleit wordt door de leden van de CD.A-fractie. 

De leden van de V.V.D. fractie meenden dat het ter voorbereiding van 
openbare behandeling geboden is dat het kabinet een gedegen en 
uitvoerige beschouwing geeft over beide methoden. Is het kabinet bereid 
daarbij tevens een afweging te maken of een voorkeur uit te spreken, 
gelet op de verschillen in wetstechnische en uitvoeringstechnische zin? 
Kunnen daarbij de mogelijke gevolgen van deze beide methoden worden 
weergegeven? Bovendien wilden deze leden weten of het buiten de 
middelentoets laten van de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering 
een partieel recht op bijstand impliceert. Zo ja, moet de ABW dan 
fundamenteel worden gewijzigd? 

Deze leden vroegen nog of de berekende kosten van de lAOW-variant, 
nl. f 115 min., juist zijn berekend? Is er bij de berekening van uitgegaan 
dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten boven de 50 jaar al op grond van de 
voorliggende kabinetsvoorstellen in de IOW komen? Acht het kabinet 
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f 1 1 5 min. een aanvaardbaar besparingsverlies? En zou het kabinet in dit 
verband een budgettair voordeel als gevolg van het schrappen van de 
laagste arbeidsongeschiktheidsklasse in de WAO in zijn beschouwingen 
wi l len betrekken? 

Het lid van de G.P.V. f ract ie bleef grote moeite houden met de nivellering 
die op termijn ontstaat tussen gedeelteli jk arbeidsongeschikte werknemers 
en niet-arbeidongeschikte werknemers die werkloos zijn. Dit lid had in het 
voor lopig verslag een weg aangewezen waarlangs deze nivellering valt te 
voorkomen, maar ook andere wegen zijn denkbaar en wel l icht minder 
kostbaar. Een hantering van een inkomenstoets achtte hij op termijn nog 
wel aanvaardbaar. Maar een hantering van de vermogenstoets in gevallen 
van gedeeltel i jke arbeidsongeschiktheid ging hem toch echt te ver. 

Op blz. 20 van de memor ie van antwoord word t de betekenis van de 
A B W echter gerelat iveerd. Het zou slechts van betekenis zijn voor hen die 
nog geen 30 jaar zijn (bedoeld zal zijn 50 jaar?) en hen die geen recht 
kunnen doen gelden op een toeslag op grond van de Toeslagenwet. Maar 
zal dit laatste niet voor vr i jwel iedereen gelden? 

Immers, het netto bi jstandsniveau is, inclusief vakantietoeslag, f 19 366 
per jaar voor een echtpaar. Een toeslag van 30% bedraagt op nettobasis 
f 5 8 0 . De netto-arbeidsongeschiktheidsui tker ing zou dus minimaal 
f 13 556 per jaar moeten bedragen wi l men, inclusief de toeslag, niet met 
de bijstand te maken kri jgen. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage 
van 50% correspondeert dit met een nettojaar inkomen van circa f 3 8 500 
(2 x f 13 556 = f 2 7 1 12 x 100/70) . Dit is een brutojaar inkomen tussen 
anderhalf en tweemaal modaal . Zit echter ongeveer 80% van de inkomens 
in ons land niet onder dit niveau? Betekent dit dan niet dat het overgrote 
deel van de inkomensgenieters in ons land de kans loopt bij gedeeltel i jke 
arbeidsongeschiktheid met de Algemene Bijstandswet te maken te 
krijgen? 

4.1.6. Modernisering arbeidsongeschiktheidscriterium: passende arbeid 

De leden van de C D A . fract ie konden geen enthousiasme opbrengen 
voor het voorstel van het kabinet om het begrip «passende arbeid» te 
vervangen door het begrip «arbeid». Deze leden onderstreepten in dit 
verband de betekenis die het huidige begrip «passende arbeid» in de 
jur isprudent ie vervult. De hier aan het woord zijnde leden benadrukten 
dat uit de memorie van toel icht ing en de memorie van antwoord voldoende 
bli jkt dat het onderhavige wetsvoorstel géén inhoudeli jke wi jz iging 
beoogt. Zij wezen er in dit verband voorts op dat aan de rechter op deze 
wijze voldoende duideli jk is gemaakt wat de «bedoeling van de wetgever» 
is. Deze leden betreurden het dan ook dat door het kabinet op dit 
onderdeel reeds een nota van wi jz iging is ingediend (19 256 , nr. 7). 

De leden van de V.V.D. fract ie vonden het bij nota van wijziging 
wi jzigen van het begrip «passende arbeid» in «arbeid» nogal prematuur, 
daar de discussie over deze begr ippen nog niet is afgerond. Zo vroegen 
zij of de criteria die in de n W W expliciet genoemd zijn, niet dan wel 
impl iciet ook gelden voor het begrip (passende) arbeid in de W A O . 

Het lid van de G P V . fract ie was niet gerustgesteld door het antwoord 
over de reikwijdte van het begrip passende arbeid ten aanzien van 
gedeeltel i jk arbeidsongeschikten. Wel iswaar word t gewezen op de 
mogel i jkheid van een individuele behandel ing waardoor met specifieke 
omstandigheden rekening kan worden gehouden, maar de vergeli jking 
van het begrip passende arbeid in de onderhavige gevallen met arbeidV 
geschikte werklozen kwam hem toch weinig overtuigend voor. Immers 
wat voor een niet-arbeidsongeschikte passende arbeid is, zal in veel 
gevallen voor een gedeeltel i jk arbeidsongeschikte niet passend zijn. Dit 
verschil komt echter in de definiëring nergens tot ui tdrukking. Hij wenste 
nadere duideli jkheid op dit punt. 
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4.2. Verbetering van de arbeidsmarktpositie van arbeidsonge-
schikten 

4.2.1. De Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW) en artikel 57, 
AAW 

Zoals de leden van de P.v.d.A.-fractie al hadden beargumenteerd, zal 
een goed werkende WAGW in eerste instantie eerder een negatief dan 
een positief effect hebben op de mogelijkheid tot reïntegratie van de 
huidige WAO/AAW-gerechtigden. Alleen dat al is naar hun oordeel een 
argument dit wetsvoorstel in te trekken en eerst de werking van de 
WAGW te evalueren na bijvoorbeeld 3 jaar. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden weten waar in de nWW is 
geregeld dat de GMD een informatieplicht heeft naar de bedrijfsvereni-
gingen. Ook vroegen zij om informatie over de positie van nieuwe 
gevallen waar het betreft de begeleiding bij de herintreding op de 
arbeidsmarkt. Zijn ook deze gevallen alleen aangewezen op de GMD? 

De leden van de CDA. f rac t ie konden voorshands instemmen met de 
door het kabinet beschreven verhouding tussen GMD en Gewestelijk 
arbeidsbureau (GAB) met betrekking tot de reïntegratie en begeleiding 
van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Wel waren zij van oordeel dat op 
langere termijn een integratie van deze diensten dient te worden nage-
streefd. 

4.2.2. De Wet onbeloonde arbeid door uitkeringsgerechtigden 

Het was de leden van de P.v.d.A.-fractie niet duidelijk hoe in deze 
memorie van antwoord kon worden gesteld dat gedeeltelijk arbeidsge-
schikten zonder gevaar voor hun uitkering kunnen deelnemen aan 
onbeloonde arbeid mits deze activiteiten door een regionale toetsings-
commissie zijn getoetst. De Wet onbeloonde arbeid voor uitkeringsge-
rechtigden (WOAU) is nog niet bij de Kamer ingediend. Regionale 
toetsingscommissies zijn nog niet verplicht. In de nWW is geen sprake 
van dergelijke commissies, maar van toestemming door de bedrijfsvereni-
ging. Betekent dit dat aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten stringentere 
criteria worden opgelegd waar het betreft vrijwilligerswerk en andere 
maatschappelijk zinvolle activiteiten dan aan werklozen? 

4.2.3. Aanvullende maatregelen 

Het zogenaamde «opstapje» 
De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van oordeel dat de mogelijkheid 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers door middel van het 
zogenaamde opstapje één of meer arbeidsongeschiktheidsklassen hoger 
in te delen in de WAO/AAW thuishoort bij een mogelijke uitwerking van 
de verdiscontering. Daarmee is het opstapje ook een reïntegratie-instrument 
om de inspanning van een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer om 
weer aan de arbeid te geraken letterlijk te belonen. De leden van de 
P.v.d.A.-fractie waren verbaasd te constateren dat het kabinet wel erkent 
dat het in dienst nemen van een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer 
een inspanning vereist van de werkgever, maar nauwelijks oog schijnt te 
hebben voor de inspanningen die een arbeidsongeschikte werknemer zich 
moet getroosten om deel te kunnen nemen aan de samenleving in het 
algemeen en de arbeidsmarkt in het bijzonder. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten het niet aanvaardbaar dat pas na 
evaluatie van de WAGW en het eventueel functioneren van het onderhavige 
wetsvoorstel zou kunnen worden overwogen het «opstapje» in te voeren. 
De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de volgende voorbeelden nader te 
beschouwen: 
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1. Een volledig arbeidsongeschikte werknemer met een dagloon 
(maatmaninkomen) van f200 gaat niet passende arbeid verrichten met 
een dagloon van f 100. Wat gebeurt er met zijn uitkering? 

2. Een arbeidsongeschikte werknemer met een dagloon (maatmanin-
komen) van f200 wordt herbeoordeeld en gedeeltelijk arbeidsgeschikt 
verklaard, uitgaand van de mogelijkheid een dagloon te verdienen van 
f 1 50. In werkelijkheid vindt hij een baan met een dagloon van f 100. Wat 
gebeurt er met zijn uitkering? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten ook nader geïnformeerd te 
worden over de reden waarom bij een WAO-er met een vroeger inkomen 
boven het maximumdagloon wel wordt geanticumuleerd, uitgaand van 
het maatmaninkomen, en bij een zelfstandige met een AAW-uitkering de 
AAW-grondslag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Zij verwezen 
hiervoor naar het mondeling overleg van juni 1983 (kamerstuk 1 7 600, 
XV, nr. 104), waar zij uitgebreid over deze problematiek hadden gesproken. 

De leden van de C.D.A.fractie konden instemmen met de beslissing van 
het kabinet om niet over te gaan tot de introductie van een «generiek 
opstapje». Deze leden waren wel van oordeel dat de door het kabinet 
vermelde tweede variant van het «opstapje» een positief effect zal 
hebben op degenen, die in het arbeidsproces dienen te worden geïnte-
greerd. Dit laatste achtten deze leden in lijn met het door hen in het 
voorlopig verslag gestelde met betrekking tot het doel van het onderhavige 
wetsvoorstel. 

De leden van de VVD. f rac t ie toonden zich evenals de SVr voorstander 
van het «opstapje» als vorm van specifieke reïntegratiemaatregel. De argu-
menten van het kabinet om zo'n «opstapje» eerst in een later stadium te 
overwegen, hadden zij bepaald niet begrepen. Kunnen de kosten van zo'n 
opstapje worden weergegeven? Deze leden veronderstelden overigens 
dat de kosten bepaald niet hoog zullen zijn. Bovendien gingen zij ervan uit 
dat op wat langere termijn zo'n reïntegratiemaatregel een besparing 
oplevert. Kan dat bevestigd en gekwantificeerd worden? 

Het lid van de G.P. V-fractie zei van oordeel te zijn dat het kabinet in zijn 
beantwoording onvoldoende rekening heeft gehouden met de verhoudings-
gewijs slechte arbeidsmarktpositie van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
in een periode van grote structurele werkloosheid. Het moge theoretisch 
juist zijn gedeeltelijk arbeidsongeschikten voor het deel dat zij werkloos 
zijn op dezelfde wijze te behandelen als hen die volledig werkloos zijn, in 
de praktijk zal hun arbeidsmarktpositie toch slechter zijn. Via het zogeheten 
«opstapje» zou daaraan deels tegemoet gekomen kunnen worden. Dit lid 
zag nog graag een reactie op zijn suggestie dit «opstapje» tijdelijk te 
hanteren, alleen gedurende de periode dat de werkloosheid een zeker 
percentage overschrijdt. Bij een minder ontspannen arbeidsmarkt zou het 
«opstapje» kunnen vervallen. Hoe oordeelt het kabinet daarover? 

4.3. Overige punten met betrekking tot de voorgestelde maatre-
gelen 

Premievrijstelling pensioen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten de opmerkingen van de R.P.F, fract 
over de pensioenen uitermate relevant. De pensioenbreuk welke ontstaat 
als gevolg van werkloosheid en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is een 
zeer omvangrijk vraagstuk. Het werknemersdeel van de pensioenpremie 
is alleen onvoldoende om een werknemer in staat te stellen zijn pensioen 
te blijven opbouwen. Deze leden meenden dat, in het kader van de tijdens 
de behandeling van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en 
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Werkgelegenheid voor het jaar 1986 toegezegde nota van de regering inzake 
de pensioenbreuk, deze problematiek moet worden uitgewerkt en dat 
oplossingen moeten worden aangedragen. Ook zonder dat het voorl ig-
gende wetsvoorstel tot wet zou worden verheven, bestaat dit probleem. 
Wanneer kan deze nota tegemoet worden gezien? Wanneer komt de 
oplossing voor de pensioenbreuk voor die werknemers die buiten hun 
schuld buiten het arbeidsproces zijn geraakt? 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen naar de aard van de 45% arbeids-
ongeschiktheidsgrens waarboven premievri jstel l ing bij vele pensioenfond-
sen voorkomt. Betreft het daarbij een percentage zuiver medische 
arbeidsongeschiktheid, of betreft het een percentageverlies aan verdien-
mogeli jkheden? 

Ten aanzien van de pensioen-premievri jstel l ing wordt in de memorie 
van antwoord (blz. 28) opgemerkt, dat de financiële nadelen van een 
arbeidsongeschikte, zolang de betrokkene een uitkering op grond van de 
Werkloosheidswet (WW) ontvangt, beperkt bli jven. Het probleem is, 
aldus de leden van de R.P.F.-fractie, echter, dat de WW-per iode in de ti jd 
beperkt is, di t in tegenstel l ing tot de WAO-per iode wanneer geen herstel 
optreedt. Na de WW-per iode treden deze effecten dus wel in volle 
omvang op? 

Discriminerende werking wijzigingsvoorstellen 

Wanneer zal het onderzoek over de ongeli jke behandeling van vrouwen 
in de W A O / A A W zijn afgerond? Is er sprake van tussenti jdse conclusies? 
Ware het niet wenseli jk eerst te weten welke effecten de huidige wetgeving 
heeft voor vrouwen, vooral voor gehuwde vrouwen, en daar verbeteringen 
aan te brengen? De leden van de P.v.d.A-fract ie waren ervan overtuigd 
dat de voorgestelde wetswi jz iging voor vrouwen nog ongunstiger zal 
ui twerken. 

De leden van de C D A . fract ie wensten nadere inl ichtingen van het 
kabinet over de omvang van de groep gedeelteli jk arbeidsongeschikten 
behorende tot etnische minderheden. In het bijzonder achtten zij meer 
duideli jkheid wenseli jk in verband met de herbeoordel ingstermijnen. 

De leden van de P P R . fractie waren er teleurgesteld over dat het 
kabinet niet echt op de door hen in dit hoofdstuk gestelde vragen is 
ingegaan. Daarom stelden zij nogmaals de vraag wat het huidige wets-
voorstel betekent voor vrouwen, gegeven het feit dat vrouwen relatief 
vaker dan mannen laagbetaald, eenvoudig werk verrichten. Is het kabinet 
in staat en bereid om dit c i j fermatig te onderbouwen dan wel te ontzenu-
wen? De aan het woord zijnde leden drongen aan op een nadere beant-
woord ing omdat de opmerking «Het is niet juist dat steeds in het geval 
...» (memorie van antwoord blz. 28) bij hen het sterke vermoeden deed 
rijzen dat het wel in de meeste gevallen zo is. 

Met betrekking tot buitenlanders is in ieder geval c i j fermatig aangetoond 
dat zij in hogere aantallen arbeidsongeschikt (en werkloos) zijn dan 
Nederlanders. Hoe ziet het kabinet de onlangs door het Centraal Bureau 
voor de Statist iek (CBS) gepubliceerde cijfers over de arbeidsongeschikt-
heids- en werkloosheidsci j fers van Turken en Marokkanen in vergeli jking 
met Nederlanders in relatie tot de onderhavige wetsvoorstel len? Is het 
kabinet het met de leden van de P P R . fractie eens dat de veel hogere 
werkloosheid van deze buitenlanders maakt dat voor deze groep de 
afschaffing van de verdiscontering in veel meer gevallen zal leiden tot een 
afgl i jden naar het bijstandsniveau? 

Wi l het kabinet nader ingaan op het aspect van de «export» van de 
WAO-ui tker ing in samenhang met de afschaffing van de verdiscontering? 
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Berekening werkloosheidsccmponent 

In hun bijdrage aan het voorlopig verslag over de Invoeringswet waren 
de leden van de P.v.d. A-fractie uitgebreid ingegaan op de staffeling van 
uitkeringspercentages AAW en WAO. 

De leden van de V.V.D. fractie waren vooralsnog niet overtuigd door de 
argumenten van het kabinet om de unaniem door de SVr voorgestelde 
andere staffel voor de uitkeringspercentages van AAW en WAO af te 
wijzen. Deze leden wilden aannemen dat het kabinet met zijn voorstel 
evenwichtigheid nastreeft. Zij vonden echter de eenvoud van het SVr-
voorstel van zwaarwegende betekenis. 

Eén voorzieningenwet 

De leden van de P.v.d.A. fractie hadden al vele malen verzocht om een 
betere afstemming van voorzieningen en meer helderheid over de vraag 
welke voorziening middels welke wet is geregeld. Deze leden doelden 
hierbij op een onduidelijkheid zoals wie betaalt de ringleiding voor 
thuiswonende gehoorgestoorden? Tot nu toe hadden deze leden regelmatig 
de verzekering gekregen dat zulks onderwerp uitmaakt van een advies-
aanvrage aan de SVr dan wel de Ziekenfondsraad (ZFR). Hoe staat het 
met deze adviesaanvragen? 

Het leek hun toe dat de leden van de V.V.D. fractie ook beoogden de 
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een rolstoel, uit te breiden naar mensen 
boven de 65 jaar, die voor hun 65ste nog geen gebruik behoefden te 
maken van een dergelijke voorziening. Wat zouden de budgettaire 
consequenties zijn van het uitbreiden van de leefvoorzieningen in de 
AAW naar alle Nederlandse ingezetenen, ook zij die ouder zijn dan 65 
jaar? 

De franchise in de WAO 

De leden van de P.v.d.A. fractie betreurden het dat het kennelijk 
onmogelijk blijkt te zijn de problematiek van uitkeringen en loon geza-
menlijk, bijvoorbeeld als grondslag voor de ziekenfondspremie, bevredi-
gend op te lossen. Zij meenden dat deze reeds jarenlang bestaande 
onduidelijkheid nu juist bij de stelselherziening sociale zekerheid behoort 
te worden opgelost. Welke maatregelen zullen overigens, gezamenlijk 
met het Ministerie van Financiën, worden getroffen om de problemen 
rond inkomens uit meerdere bronnen op te lossen? 

De leden van de V.V.D. fractie toonden zich verbaasd en teleurgesteld 
over de stelling van het kabinet dat de problematiek van de dubbele 
franchise voor het onderhavige wetsvoorstel niet direct relevant is. Zij 
wezen erop dat meermalen en bij meerdere gelegenheden door de 
staatssecretaris is medegedeeld dat deze problematiek in het kader van 
de stelselherziening sociale zekerheid aan de orde zou komen. Waarom is 
dit dan niet gebeurd los van de vraag of er formeel een relatie is? 

Verhoging toelatingsdrempel 

Het standpunt van de SER en de argumentatie daarvan dat het voorkeur 
verdient om de laagste arbeidsongeschiktheidsklasse in de WAO te 
handhaven, had de leden van de V.V.D. fractie niet overtuigd. Een discussie 
daarover leek hen bepaald zinvol. 

Deze leden hadden niet goed begrepen waarom het kabinet in de 
memorie van antwoord mededeelt niet voornemens te zijn voorstellen te 
doen de laagste arbeidsongeschiktheidsklasse af te schaffen, terwijl dat 
voornemen er in het verleden wel is geweest. Kan het kabinet dit nog 
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eens nader uiteenzetten? Leidt dit schrappen niet tot vereenvoudiging van 
regelgeving aangezien de AAW als onderbouw van de WAO deze 
laagste WAO-klasse niet kent? Kunnen de budgettaire gevolgen worden 
weergegeven? 

Uitwerking wijzigingsvoorstellen op burgerlijk recht 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden niet geheel overtuigd te zijn door 
het antwoord van het kabinet. Zij begrepen dat er wel gebruik wordt 
gemaakt van de mogelijkheid van verhaal door de bedrijfsverenigingen op 
de veroorzaker van de schade. Zij namen aan dat dit zowel geschiedt ten 
aanzien van bedrijfsongevallen als ten aanzien van verkeersongevallen. 
Hun vraag was echter welke mogelijkheid de werknemer heeft op verhaal 
van de schade waar, wanneer dit wetsvoorstel wordt aangenomen, de 
feitelijke loonschade in voorkomende gevallen niet meer door de WAO/ 
AAW wordt gedekt. Zou beroep op artikel 1401 BW niet aanzienlijk kunnen 
toenemen? 

5. UITVOERINGSASPECTEN EN OVERGANGSBEPALINGEN 

5 .1 . Overgangsregeling 

Leeftijdsgrens herbeoordeling 

Het leek de leden van de P.v.d.A.-fractie dat ook zonder de voorgestelde 
maatregelen al diegenen die hersteld zijn, de WAO/AAW weer verlaten. 
Dat dit bij jongeren vaker het geval zal zijn dan bij ouderen wekt als 
zodanig geen verbazing. Het is zeer wel mogelijk dat dat samenhangt met 
de oorzaak van het gebrek of de ziekte. 

Kan aan de hand van de oorzaken van instroom in de WAO/AAW nader 
inzicht in deze situatie worden gegeven? Deze leden verzochten om een 
dergelijk overzicht van oorzaken van instroom. Zij hadden in het voorlopig 
verslag tevens verzocht om een overzicht van de uitstroom uit de WAO 
hetgeen zij alsnog graag zouden ontvangen. 

Hoogte en duur van de aanvullende uitkeringen 

Bij het voorlopig verslag met betrekking tot de Invoeringswet waren de 
leden van de P.v.d.A.-fractie reeds uitgebreid ingegaan op dit onderwerp. Zij 
waren van mening dat voor overgang naar de nWW de perioden, doorge-
bracht in de WAO/AWW, als «arbeidsverleden» behoorden te gelden. Zij 
achtten het onaanvaardbaar dat bijvoorbeeld vroeggehandicapten bij een 
herbeoordeling naar de ABW zouden worden doorgeschoven. 

5.2. Uitvoeringsaspecten 

Herbeoordelingstermijn 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen een grondig beargumenteerde 
reactie van het kabinet op het artikel in Sociaal Maandblad Arbeid (1986, 
nr. 2) van Hermans, Sas en Schraven. Uit dit artikel blijkt dat: 

1. de inschatting van de verborgen werkloosheid in de arbeidsonge-
schiktheidsregelingen volstrekt onjuist is; 

2. de in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregel slechts betrekking 
kan hebben op een zeer kleine categorie van de huidige WAO/AAW 
gerechtigden; 

3. dat alleen dan bezuinigingen van enige omvang kunnen worden 
gerealiseerd wanneer als gevolg van dit wetsvoorstel de herbeoordelings-
activiteiten van de uitvoeringsfunctionarissen zich ver gaand van de 
huidige zorgvuldige uitvoeringspraktijk verwijderen. 
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Deze leden vroegen die uitvoerige en goed beargumenteerde reactie 
zowel met betrekking tot de bezuinigingen als met betrekking tot de wijze 
van herbeoordel ing. 

Zoals in hun algemene opmerkingen al naar voren is gebracht, waren 
de leden van de V.V.D. fract ie gelukkig met de flexibele termi jn voor de 
uitvoering van de herbeoordel ingen. Met de overgangsbepal ingen, zoals 
voorgesteld in de Invoeringswet, konden zij zich in principe verenigen. Zij 
toonden er zich verheugd over dat de arbeidsongeschiktheidsperiode zal 
worden meegeteld als arbeidsverleden. 

W i j z e van herbeoorde l ing 

De leden van de C D . A - f r a c t i e was het nog niet geheel duideli jk wat 
het kabinet precies beoogt met betrekking tot de positie van vroegehan-
dicapten en zelfstandigen in het onderhavige wetsvoorstel . Zo vroegen zij 
hoe het kabinet de posit ie ziet van de zelfstandigen in de A A W , die 
gedeeltel i jk arbeidsongeschikt zijn en derhalve hun bedrijf dienen te 
beëindigen. Zijn deze ex-ondernemers dan wél aangewezen op de 
A.B.W., zo vroegen de leden van de C D . A - f r a c t i e . 

Met grote zorg vervuld hadden de leden van de CD.A- f rac t ie kennis 
genomen van tabel 5.3, waaruit onder andere een hoog percentage blijkt 
van arbeidsongeschikten jonger dan 35 jaar vanwege een psychische 
situatie. Deze leden maakten zich hierover ernstig bezorgd, zeker gelet op 
de enorme sti jging van dit percentage. Wat zijn de ontwikkel ingen in 
cijfers de laatste tien jaar geweest? 

Bovendien vroegen de hier aan het woord zijnde leden hoe de GMD 
deze categorie arbeidsongeschikten benadert. Zij achtten het ontwerpen 
van een afzonderli jke benadering resp. instrument hierbij wenseli jk, 
wel l icht in samenwerking met het minister ie van Welzi jn, Volksgezondheid 
en Cultuur, onderdeel Volksgezondheid. Gaarne vernamen deze leden 
hieromtrent een reactie van het kabinet. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden, ondanks de in de memor ie van 
antwoord gemaakte opmerkingen, over het «maatmaninkomen» een meer 
algemene vraag. Zou het niet wenseli jk zijn om te komen tot een andere 
definit ie van maatman in relatie met to t een daarvan afgeleide minimal i -
sering van het premiepl icht ig loon? Zou dit geen aanknopingspunt kunnen 
bieden om de toetreding tot de W A O te verminderen, vooral als het gaat 
om bijzondere beloningsvormen (n iveaus)? Deze leden noemden in dit 
verband het voorbeeld dat een ongeschoolde, die over het algemeen laag 
betaald word t en die daarvoor in een andere vorm geschikt is, in het 
nieuwe systeem geen arbeidsongeschiktheidsuitkering kri jgt, terwi j l de 
zeevisser die deelt in de besomming (deel van de winst /opbrengst) bij 
uitval van eigen werk wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering kri jgt, 
omdat zijn inkomen (tijdelijk) zeer hoog pleegt te zijn. Indien in het laatste 
geval de maatman bij voorbaat op het «normale» niveau wordt vastgesteld 
(en daaraan gerelateerd de premie laat betalen), dan ontstaat een 
vergeli jkbare situatie als voor de ongeschoolden. Wel l icht zal deze 
beoordel ing aanvankelijk veel werk met zich meebrengen, op den duur is 
dat echter niet het geval. Bovendien zal de afweging zuiverder zijn en als 
minder arbitrair worden ervaren. Kan het kabinet hierover eens zijn 
oordeel geven? 

Afstemming uitvoeringsorganen 

Het antwoord op de vragen over de afstemming tussen uitvoeringsor-
ganen kwam het lid van de RPF-fractie in principe juist voor. De uitvoe-
ringsorganen zijn hiervoor zelf verantwoordel i jk. Daar de overheid de 
wetswi jz ig ingen init ieert, neemt zij hiervoor echter een zekere verantwoor 
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delijkheid op zich zij het dat deze beperkt dient te blijven tot de invoe-
ringsperiode van het nieuwe stelsel. Is het de staatssecretaris bekend in 
hoeverre er op dit moment al procedure-afspraken terzake van actieve 
ondersteuning van uitkeringsgerechtigden bestaan? 

6. FINANCIËLE ASPECTEN 

6.1 . Inleiding 

De leden van de P v d A . fractie waren van oordeel dat de onderhavige 
wetswijziging vergaande financiële gevolgen zal hebben voor een aantal 
arbeidsongeschikten. Deze leden waren het niet eens met de berekeningen 
van het kabinet over de verborgen werkloosheid en de financiële gevolgen 
voor de fondsen. Bij het onderdeel uitvoeringsaspecten hadden deze 
leden reeds gewezen op het artikel in Sociaal Maandblad Arbeid 1986 nr. 
2 Zij meenden dat bij beantwoording van de daar gestelde vragen het 
kabinet had moeten inzien dat de eigen berekeningen niet op grond van 
een juiste beoordeling zijn gemaakt. 

De leden van de V V D . fractie vonden de berekende kosten van de 
naar voren gebrachte varianten ten behoeve van het uit de bijstand 
houden van gedeeltelijk arbeidsongeschikten bepaald niet tegenvallen. 
Juist om die reden verdienen deze varianten een serieuze beoordeling. 

Deze leden vroegen nog of het niet te overwegen valt om de duur van 
AAW/WAO-uitkering niette bepalen tot aan maximaal het 65ste levensjaar, 
doch tot aan het feitelijke pensioen. De huidige bepaling heeft naar het 
oordeel van deze leden een aanzuigende werking, mede omdat pensioen-
fondsen bij functioneel leeftijdsontslag zeer gebaat zijn bij arbeids 
ongeschiktheid. Welk budgettair voordeel zou een wijziging op dit punt 
kunnen opleveren? 

6.4. Verdeling van de lasten en overige kwantitatieve effecten 

De leden van de P'v.d.A. fractie wezen de denivellerende effecten als 
gevolg van de voorgestelde wijzigingen uitdrukkelijk af. Een koopkracht-
verbetering van modaal van per saldo 1,7% zou gepaard behoren te gaan 
met een koopkrachtverbetering op het minimumniveau. Een achteruigang 
op minimumniveau achtten zij onaanvaardbaar. 

7. Slotopmerkingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie benadrukten dat zij het wetsvoorstel 
afwezen. Zij waren van oordeel dat het kabinet op eenzijdige en slecht 
beargumenteerde wijze tracht te bezuinigen ten koste van zwakke 
groepen op de arbeidsmarkt. 

De leden van de fracties van de PSP en de CPN achtten het overbodig 
hun opmerkingen, gemaakt in het voorlopig verslag, te herhalen en 
stelden dat zij bij de mondelinge beraadslagingen op een en ander zullen 
terugkomen. Zij spraken de hoop uit dat er sprake zal zijn van een 
werkelijke beraadslaging, waarin ook de bewindslieden hun stellingen 
zullen onderbouwen. Zij hadden een dergelijke onderbouwing tot nu toe 
gemist. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld Wouters 

De griffier voor dit verslag, 
Hordijk 
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