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22 824 Wijziging van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de
overheidspensioenwetten en enkele andere
wetten strekkende tot herziening van het
arbeidsongeschiktheidscriterium, het binden
van het uitkeringsrecht aan een termijn,
aanpassing van de
arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de leeftijd
alsmede invoering van een
stimuleringsmaatregel voor herintreding van
arbeidsongeschikten (Wet terugdringing beroep
op de arbeidsongeschiktheidsregelingen)

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAIM SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 8 juli 1993

Uit uitlatingen van leden van uw Kamer na afloop van het debat over
het wetsvoorstel TBA maak ik op dat vragen zijn blijven leven over de
gang van zaken rond de premieheffing.

Omdat ik eraan hecht dat hierover tussen u en mij geen enkele ondui–
delijkheid bestaat bericht ik u graag het volgende:

Tijdens de gesprekken die minister De Vries en ik met het verbond van
verzekeraars hebben gevoerd zijn geen concrete voornemens van hen ten
aanzien van de premiestelling aan de orde geweest. Wel is tijdens een
toelichting op de relatie tussen premieheffing en waarborgfonds door
één van de verzekeraars een mogelijk plafond genoemd van vier keer de
gangbare premie, maar dat is geen onderdeel van discussie geweest. Dit
mede omdat duidelijk was dat concretisering van een acceptabel premie–
niveau door verzekeraars eerst zou plaatsvinden nadat meer inzicht zou
bestaan in de opzet van het waarborgfonds en in de te verzekeren
populatie.

Kernpunt van de discussie is steeds geweest of voor een maatschap–
pelijk aanvaardbare oplossing van de problematiek van werknemers met
een sterk verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico (chronisch zieken) al
dan niet een wettelijke verplichting geboden is om de daaruit voort–
vloeiende tekorten om te slaan over alle aanbieders van aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dit was ook het centrale punt uit
het advies van de Verzekeringskamer.

" Herdruk i.v.m. onjuiste intitulè.
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Tot zover de feitelijke gang van zaken. Voor wat de inhoud betreft: ik
heb kunnen vaststellen dat het verbond van verzekeraars nog geen
opvatting heeft over een naar zijn oordeel acceptabel premieniveau,
maar dat inmiddels opnieuw is bevestigd dat er «maatschappelijk verant–
woorde premies» zullen komen. Juist omdat alle gesprekken de
afgelopen weken als inzet hadden voor chronisch zieken in de
overgangsfase van de oude naar de nieuwe WAO aanvullende arbeidson–
geschiktheidsverzekeringen mogelijk te maken tegen een sociaal verant–
woorde premie zal het verbond hierin een zorgvuldige afweging maken.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage
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