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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 28 juni 1993

Zoals ik heb aangegeven in de nota naar aanleiding van het verslag bij
het wetsvoorstel Terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsre–
gelingen (TBA, wetsvoorstel 22 824) heb ik afgelopen week een advies–
aanvraag gericht aan de Verzekeringskamer met betrekking tot de parti–
culiere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Hedenmiddag heeft de
Verzekeringskamer haar advies uitgebracht. Een afschrift van het advies
doe ik u hierbij toekomen.

Minister De Vries en ik voeren nog overleg met vertegenwoordigers
van particuliere verzekeraars. In mijn eerste termijn van de plenaire
behandeling van wetsvoorstel 22 824, zal ik u informeren over de laatste
stand van zaken met betrekking tot dit overleg en zal ik een reactie geven
op het advies van de Verzekeringskamer.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage
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ADVIES VERZEKERINGSKAMER MET BETREKKING TOT DE
PARTICULIERE AANVULLENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS–
VERZEKERINGEN

28 juni 1993

Naar aanleiding van uw adviesaanvrage inzake de aanvullende arbeids–
ongeschiktheidsverzekeringen (AOV) berichten wij U als volgt.

De aan ons ter advisering voorgelegde vraag betreft de mogelijkheid
om, op basis van zelfregulermg in de totale markt van particuliere aanvul–
lende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een solidariteitsheffing voor
een waarborgfonds tot stand te brengen, waardoor de toegankelijkheid
van deze verzekeringen voor werknemers met gezondheidsbeperkingen
wordt geoptimaliseerd. De problematiek van de toegankelijkheid concen–
treert zich op individuele verzekeringspolissen omdat de door of via
werkgevers gesloten collectieve contracten in beginsel een volledige
toegankelijkheid voor de betrokken werknemers waarborgen.

Het wetsvoorstel Terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheids–
regelingen (TBA) leidt tot een niveauverlaging van de WAO-uitkering
voor toekomstige arbeidsongeschikten. Door deze inperking van het
wettelijk stelsel van sociale zekerheid is de behoefte aan aanvullende,
particuliere verzekeringsdekking sterk toegenomen. Waar in het vervolg
sprake is van aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering (of aanvul–
lende AOV) verstaan wij daaronder een verzekering die deze inperking
van het wettelijk stelsel compenseert.

De aanbieders van deze dekking zijn de particuliere verzekeraars en de
ondernemings– en bedrijfspensioenfondsen. De pensioenfondsen mogen
deze risico's in beginsel slechts verzekeren op basis van een werkgevers–
toezegging (art. 6 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf; WTV). Er is
dan sprake van een pensioenregeling waarop de Pensioen– en spaarfond–
senwet (PSW) van toepassing is.

Wij hebben geen aanwijzingen dat de problematiek van de toeganke–
lijkheid een belangrijke rol zou spelen als de WAO-invulling op grond van
een PSW-toezegging wordt ondergebracht bij een pensioenfonds.

Belanghebbenden bij een te treffen verzekering zijn werknemers die
aangewezen zijn op een individuele dekking en die daarvoor voornamelijk
van particuliere verzekeraar zullen benaderen. Deze belanghebbende
werknemers zijn te onderscheiden in twee hoofdgroepen: enerzijds de
thans bestaande groep werknemers voor wie geen collectieve aanvul–
lende arbeidsongeschiktheidsverzekering is gesloten en anderzijds de
groep die in de toekomst aan het arbeidsproces zal deelnemen of van
dienstbetrekking zal veranderen en dan niet in een collectiviteit wordt
opgenomen.

De bedrijfsvoering van particuliere verzekeraars berust onder meer op
een adequate inschatting van de te verzekeren risico's. De premies en
verzekeringsvoorwaarden dienen daarop te worden afgestemd. De aan te
houden technische voorzieningen dienen zodanig te zijn dat de verze–
keraar te allen tijde aan zijn uitkeringsverplichting kan voldoen; de Verze–
keringskamer ziet hierop toe. Blijken de technische voorzieningen op enig
moment ontoereikend te zijn, dan eist de Verzekeringskamer dat maatre–
gelen worden genomen. Zulke noodzakelijke aanpassingen kunnen onder
meer leiden tot het verhogen van de premie, het beperken van de aange–
boden dekking of het achterwege laten van de acceptatie van bepaalde
risico's.

Een verzekeraar die een collectief contract aanbiedt baseert zijn
inschatting van de risico's op de goede en kwade kansen van de collecti–
viteit en kan daarom in beginsel afzien van een medische beoordeling
van individuele te verzekeren personen. Een prudente bedrijfsvoering
vereist echter dat bij mdividuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
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een beoordelmg plaatsvindt van de risico's die samenhangen met de
gezondheidstoestand van de te verzekeren persoon.

Een en ander kan leiden tot sterk verhoogde premies (bijvoorbeeld
meer dan twee of tweeëneenhalf maal de normale premie), tot uitsluiting
van de dekking van bepaalde arbeidsongeschiktheidsoorzaken of tot
weigering van de acceptatie. Gezien de groep werknemers waarop de
toegankelijkheidsproblematiek betrekking heeft - mensen met (sterk)
verhoogde gezondheidsrisico's - ligt het voor de hand dat een adequate
dekking tegen een kostendekkende premie zonder het treffen van
bijzonder maatregelen niet mogelijk is. Deze maatregelen kunnen alleen
effectief zijn als zij mede ten laste komen van anderen dan de betrokken
groep werknemers. Wij laten hier het treffen van wettelijke maatregelen
(zoals een acceptatieplicht of een verplichte omslag) buiten beschouwing
omdat het uitgangspunt van de adviesaanvraag zelfregulering in de totale
markt is. Tevens constateren wij dat blijkens de adviesaanvraag de
zelfregulering beperkt dient te blijven tot de markt van aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wij gaan er daarom vanuit dat de
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die verzekeraars sluiten of hebben
gesloten anders dan ter aanvulling van de WAO buiten beschouwing
blijven.

De partijen op deze markt zijn enerzijds de schade– en levensverzeke–
raars. De laatsten sluiten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gecombi–
neerd met levensverzekeringen, de eersten sluiten op zichzelf staande
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De andere partij bij deze verzeke–
ringen is de individuele werknemer of de werkgever of meerdere
werkgevers tezamen. Als aan de zelfregulering de vorm zou worden
gegeven van een wijziging van reeds gesloten contracten, bijvoorbeeld
het verhogen van de premie met een solidariteitsbijdrage ten behoeve
van de betrokken groep werknemers, kan een dergelijke wijziging
uiteraard slechts plaatsvinden met instemming van beide contractpar–
tijen. Als het contract is voortgevloeid uit een tussen de sociale partners
of tussen werkgever en werknemer bereikte overeenstemming, zal hun
medewerking zijn vereist alvorens tot een wijziging als hier bedoeld kan
worden overgegaan. Als het contract door een individuele werknemer is
gesloten, omdat een werkgeversregeling ontbreekt, zal diens
medewerking vereist zijn.

De conclusie die hieruit moet worden getrokken is dat een aanpassing
van reeds gesloten contractan of van door verzekeraars reeds gedane
bindende offertes slechts mogelijk is met instemming van de
(aspirant-)verzekeringnemers en veelal nadat daarover nadere overeen–
stemming wordt bereikt tussen de sociale partners c.q. de betrokken
werkgevers en werknemers. Hun medewerking zou dan moeten worden
gevraagd voor het treffen van een regeling die tot een verhoogde premie
leidt. Het komt ons voor dat van verzekeraars niet kan worden gevergd
dat langs deze weg een oplossing wordt nagestreefd; een dergelijke
oplossing lijkt ons dan ook niet realiseerbaar gezien de onzekerheden
waarvan zij afhankelijk is.

In de gevallen waarin nog geen verzekeringscontracten zijn gesloten of
nog geen bindende offertes zijn gedaan, speelt deze aanpassingsproble–
matiek uiteraard geen rol, zodat de verzekeraars eenzijdig tot bepaalde
maatregelen kunnen besluiten. Deze mogelijkheid doet zich ook voor als
de beoogde maatregelen geen effect hebben op de inhoud, met inbegrip
van de premie, van al lopende contracten. Het zwaartepunt van de
problematiek komt dan te liggen bij de bereidheid van de verzekeraars
die aanvullende arbeidsongeschiktheidsdekkingen aanbieden om zich bij
een getroffen zelfregulering aan te sluiten. Een convenant kan aan verze–
keraars niet dwingend worden opgelegd. Het Verbond van Verzekeraars
heeft niet de bevoegdheid de aangesloten leden hiertoe te verplichten;
evenmin staan de Verzekeringskamer middelen hiertoe ter beschikking,
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nog afgezien van de omstandigheid dat een dergelijke dwang zich niet
zou verdragen met het wettelijke toezichtssyteem. De potentiële groep
schadeverzekeraars die bevoegd is aanvullende arbeidsongeschiktheids–
verzekeringen aan te bieden bestaat uit 226 binnen– en buitenlandse
schadeverzekeraars die alle in het bezit zijn van een vergunning voor de
branche Ongevallen (inclusief beroepsziekten). Circa 50 van deze verze–
keraars zijn momenteel actief op de markt voor arbeidsongeschiktheids–
verzekeringen. Verder betreft het 97 binnen– en buitenlandse levensver–
zekeraars die de betrokken verzekeringen gecombineerd met een levens–
verzekering in de branche «Levensverzekering algemeen» mogen
aanbieden.

In de praktijk zal de problematiek rond de toegankelijkheid van de
aanvullende AOV-verzekeringen voor werknemers met verhoogde
gezondheidsrisico's zich naar onze mening met name concentreren bij de
bedoelde schadeverzekeraars.

Naast deze maatschappijen, die alle onder toezicht van de Verzeke–
ringskamer staan, kunnen verzekeraars vanuit het buitenland grensover–
schrijdend verzekeringen met in Nederland woonachtige werknemers
sluiten. Als aan de voorgeschreven notificatie-vereisten is voldaan,
bestaan daartoe nauwelijks belemmeringen. De EG-richtlijnen betref–
fende het verzekeringsbedrijf waarborgen deze openheid van de Neder–
landse markt.

Niettemin is het voor een goed functioneren van een systeem van
zelfregulering cruciaal dat alle of vrijwel alle betrokken verzekeraars zich
hierbij aansluiten of tenminste dienovereenkomstig handelen. Indien de
zelfregulering inhoudt dat de meerschaden voor de groep werknemers
met een mindere gezondheidstoestand door andere verzekerden moeten
worden opgebracht, zijn verzekeraars immers gedwongen aan die andere
verzekerden hogere premies in rekening te brengen dan gezien het te
dekken risico noodzakelijk is. Verzekeraars die zich hieraan zouden
onttrekken, zouden in ernstige mate de concurrentie verstoren.

Het is naar onze mening niet onmogelijk op korte termijn een vorm van
zelfregulering tot stand te brengen tussen de belangrijkste aanbieders op
de markt van aanvullende AOV-verzekeringen. Het is echter een kenmerk
van het vrije-marktprincipe dat, onder toenemende druk van verzekeraars
die hun positie op de markt willen uitbreiden, een onvoldoende op het
individuele risico toegesneden tariefstelling op den duur geen stand kan
houden. De ontwikkelingen op de markt van de ziektekostenverzeke–
ringen zijn daarvoor illustratief.

Bij het beschouwen van mogeMjke vormen van zelfregulering gaan wij
derhalve van de veronderstelling uit dat de vereiste medewerking van de
betrokken verzekeraars kan worden verkregen. Blijkt dit laatste niet
mogelijk, dan lijkt de weg van zelfregulering ons onbegaanbaar. Wel
willen wij hieraan toevoegen dat de kans op een effectieve zelfregulering
zal stijgen naarmate de betrokken verzekeraars van overheidsregelingen
gebruik zullen kunnen maken die op enigerlei wijze de tekorten op de
bedoelde polissen zullen matigen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken
aan een bijdrage uit algemene middelen of sociale verzekeringsgelden
dan wel aan financiering uit een bepaalde, voor te schrijven opslag op
alle aanvullende AOV-verzekeringen bij verzekeraars en pensioenfondsen
(zie ook het hierna, onder punt A, voorlaatste alinea gestelde met
betrekking tot de verdeling van de lasten van de meerschaden).

De wijze waarop de zelfregulering wordt gerealiseerd moet worden
getoetst aan het mededingingsrecht, met name ook aan de bij of
krachtens het EEG-Verdrag vastgestelde mededingingsbepalingen. Aan
het einde van dit advies gaan wij hierop nader in.

De zelfregulering zal in onze visie onder meer in een van de volgende
hoofdvormen kunnen worden gegoten:

- (onderlinge) herverzekering
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- oprichting van een aparte verzekeraar voor de (hierna te specifi–
ceren) doelgroep of

- oprichting van een aparte verzekeraar voor alle individuele polissen.
In het eerste geval verklaren de verzekeraars zich bereid werknemers

met gezondheidsproblemen te accepteren tegen een maximum-premie
en kunnen zij de verliezen via herverzekering bij de andere verzekeraars
of bij een specifiek opgerichte herverzekeraar vergoed krijgen. In het
tweede geval worden de verzekeringen tegen een maximum-premie
uitsluitend door één gespecialiseerde verzekeraar gesloten, die door de
overige verzekeraars wordt gefinancierd. In het derde geval worden alle
individuele WAO-aanvullingen bij één verzekeraar ondergebracht. Deze
varianten kunnen als volgt worden uitgewerkt.

A. (Onderlinge) herverzekering
Verzekeraars verklaren zich in het te sluiten convenant bereid de

werknemers met gezondheidsproblemen die tot een specifiek te
omschrijven doelgroep behoren te accepteren tegen een op het risico
afgestemde premie die echter gemaximeerd wordt. De berekende premie
zal - om de gedachten te bepalen - niet hoger zijn dan twee tot tweeën–
eenhalf maal de premie voor individuele aanvullende arbeidsongeschikt–
heidsverzekeringen. De verzekeraar kan dit risico volledig (niet gedeel–
telijk) herverzekeren. Als herverzekeraar wordt door of namens de
betrokken verzekeraars een waarborgfonds (rechtspersoon) opgericht dat
geen vaste premie in rekening brengt maar zijn schaden omslaat over
alle betrokken verzekeraars. Deze omslag geschiedt bijvoorbeeld naar
rato van het aantal ingebrachte polissen en/of het aantal individuele
aanvullende AOV-polissen. In plaats van de oprichting van een rechts–
persoon kan gekozen worden voor het sluiten van een onderlinge herver–
zekeringsovereenkomst.

De uit de herverzekeringsomslag voortvloeiende schaden worden door
elke verzekeraar uiteraard tot zijn technische resultaat gerekend. De
financiering daarvan kan plaatsvinden door een opslag te leggen op de
premie van de overige te sluiten individuele arbeidsongeschiktheidsver–
zekeringen (waaronder ook te verstaan de lopende verzekeringen
waarvan de verzekeraar de premie eenzijdig kan wijzigen). Dat hier wordt
gedacht aan de individuele verzekeringen vindt zijn oorzaak hierin dat in
de premies voor de collectieve verzekeringen de lasten van de verze–
kerden met de slechte risico's al zijn verdisconteerd.

Men kan zich echter afvragen of deze groep van individueel verze–
kerden ook de lasten dient te dragen van de meerschaden die voort–
bloeien uit het feit dat anti-selectie zal optreden, waaronder valt te
verstaan een buitenproprotionele toeloop van verzekerden die voor de
verzekeraar slechte risico's vertegenwoordigen. Andere financierings–
bronnen voor de meerschaden als gevolg van deze anti-selectie, zoals uit
collectiviteiten bij verzekeraars en bij pensioenfondsen, komen daarom,
naast een overheidsregeling in aanmerking.

De doelgroep bestaat uit werknemers met gezondheidsproblemen die:
- geen aanvullende AOV aangeboden hebben gekregen door of via de

werkgever en
- die vóór 1 oktober 1993 dan wel binnen drie maanden na indienst–

treding of verandering van dienstbetrekking de wens te kennen geven
een verzekering te willen sluiten, met uitzondering van de personen die
voor dit risico in de regeling (bij pensioenfonds of verzekeraar) waarin zij
deelnamen kunnen blijven deelnemen na verandering van dienstbe–
trekking (zie ook hierna).

De herverzekering wordt slechts geaccepteerd indien de verzekering
binnen een maand na de totstandkoming ervan voor herverzekering
wordt aangemeld.
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B. Oprichting van een aparte verzekeraar voor de doelgroep
De betrokken verzekeraars komen in het te sluiten convenant overeen

een verzekeraar op te richten die uitsluitend verzekeringen accepteert
voor de onder A omschreven doelgroep tegen de onder A bedoelde
maximale premie. Personen die tot de doelgroep behoren worden
immers geweigerd. De betrokken verzekeraars sluiten met de nieuwe
maatschappij een gezamenlijke herverzekeringsovereenkomst, die in de
dekking van de tekorten voorziet. Zij rekenen de kosten van de herverze–
kering tot het technische resultaat op de wijze zoals onder A aange–
geven.

Wat betreft de verdeling van de lasten van de meerschaden geldt ook
hier het gestelde in de voorlaatste alinea bij punt A.

C. Oprichting van een aparte verzekeraar voor alle individuele
polissen

De betrokken verzekeraars komen in het te sluiten convenant overeen
een verzekeraar op te richten die uitsluitend individuele aanvullende
AOV-verzekeringen accepteert, zowel onder de A omschreven doelgroep
tegen de onder A bedoelde maximale premie als voor de overige
personen die een dergelijke verzekering wensen te sluiten. Personen die
tot de doelgroep behoren worden nimmer geweigerd. De betrokken
verzekeraars komen overeen zelf geen individuele aanvullende
AOV-verzekeringen meer te accepteren. Om deze variant effectief te
doen zijn, zou een duidelijk onderscheid moeten kunnen worden gemaakt
tussen individuele aanvullende AOV-verzekeringen en overige individuele
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, welke laatste niet onder de
regeling zouden vallen. In de praktijk lijkt ons een dergelijk onderscheid,
dat voor de verzekeringsnemers premieconsequenties heeft, niet reali–
seerbaar.

Op basis van de beschikbare statistische informatie omtrent aantallen
WAO-uitkeringen en arbeidsongeschiktheidskansen en uitgaande van -
volgens een raming van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid - ca. 1,5 miljoen werknemers die niet onder een collectieve
regeling vallen, veronderstellen wij dat het aantal personen waarop het
convenant betrekking zal hebben, uitgaande van de varianten A en B, als
volgt zal zijn samengesteld:
- op 1 oktober 1993: minimaal ca. 17 000 van de huidige werknemers;
- daarna per jaar - naar wij schatten - bovendien een duizendtal nieuwe
toetreders tot de arbeidsmarkt en eventueel een aantal personen die van
dienstbetrekking veranderen (zie hierna).

Een nadere specificatie van deze schattingen is opgenomen in de
bijlage. Er wordt nadrukkelijk gewezen op het feit dat, gezien de onzeker–
heden ten aanzien van de veronderstellingen waarvan moest worden
uitgegaan, aan de geschatte aantallen het nodige voorbehoud moet
worden verbonden.

Een schatting van de (meer-)schaden is door ons gezien de korte voor
advisering beschikbare termijn niet te geven aangezien daarbij verschil–
lende elementen een rol spelen waarvan de gegevens niet of niet direct
voorhanden zijn.

Met betrekking tot de factor nieuwe toetreders en personen die van
dienstbetrekking veranderen speelt de invloed van de aanstellingskeuring
mede een rol en de gebruikelijke clausule in collectieve contracten dat de
verzekerde na uittreding uit de collectiviteit de verzekering op individuele
basis mag voortzetten. Daarnaast is het voor werknemers die in een
pensioenfondsenregeling deelnemen van belang dat zij (krachtens art. 6
WTV) de deelneming in de arbeidsongeschiktheidsregeling van het
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pensioenfonds na ontslag individueel mogen voortzetten, mits het
betrokken fonds hiertoe reglementair de mogelijkheid biedt.

Dat de pensioenfondsen ernaar zouden moeten streven deze regle–
mentaire mogelijkheid van voortzetting van de deelneming na ontslag
(zonder nadere selectie) in te voeren, ligt naar ons oordeel in de rede
gezien de parallel met de collectieve verzekeringscontracten.

Toetsing - in voorlopige zin - van de bovenvermelde varianten A, B en
C aan de bepalingen van het EEG-mededingingsrecht met inbegrip van
de voor de verzekeringssector geldende verordeningen levert geen
eenduidige conclusie op omtrent de eventuele strijdigheid daarmee.
Factoren die, met name in de varianten A en B, mogelijk in strijd komen
met art. 85 van het EEG-Verdrag of met de daarop gebaseerde regel–
geving voor de verzekeringssector zijn het hanteren van een vaste reken–
regel ter bepaling van het maximum van de door de betrokken verze–
keraar in rekening te brengen premie; en de uit de premiemaximerïng
mogelijk resulterende hogere premies voor andere verzekerden. Daar kan
tegenover worden gesteld dat de maximumpremie nominaal wellicht niet
algemeen behoeft te worden vastgesteld maar per verzekeraar kan
verschillen; dat het convenant een vrije toetreding zou kunnen inhouden
voor (buitenlandse) verzekeraars die zulks zouden wensen; dat het te
verzekeren risico's betreft die een verzekeraar normaal niet of slechts in
zeer beperkte mate zal wensen te accepteren wegens het sterk
verhoogde risico; dat het om een relatief gering aantal polissen uit de
markt van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zal gaan; en dat het
een maatregel met een duidelijke sociale strekking betreft, die in het
algemeen belang gerechtvaardigd is te achten en slechts ten goede komt
aan de te beschermen groep werknemers.

Variant C (oprichting van een aparte verzekeraar voor alle individuele
aanvullende AOV-verzekeringen) lijkt uit het oogpunt van mededingings–
recht duidelijk meer bezwaren op te leveren, met name doordat verzeke–
raars dan onderling niet meer met dat type verzekering zouden concur–
reren, ongeacht de zwaarte van het te dekken risico.

Gezien de onzekerheden over de uitkomst van de toetsing aan de
mededingingsbepalingen lijkt het ons raadzaam dat de beoogde
varianten ter beoordeling aan de EG-Commissie worden voorgelegd.

Concluderend merken wij op dat voor een effectieve zelfregulering de
medewerking van (vrijwel) alle betrokken verzekeraars cruciaal is. Het
Verbond van Verzekeraars heeft echter niet de bevoegdheid aangesloten
verzekeraars een bepaalde regeling dwingend op te leggen, noch heeft
het instrumenten om verzekeraars tot deelname aan enige vorm van
zelfregulering te verplichten.

Ook als deze noodzakelijke bereidheid van verzekeraars aanwezig is,
zal de zelfregulering naar ons inzicht door de vrije marktwerking toch
binnen afzienbare tijd onder druk komen te staan.

Daarnaast zou op de pensioenfondsen een beroep moeten worden
gedaan om het reglementair mogelijk te maken de deelneming aan de
aanvullende AOV-regeling na ontslag zoveel mogelijk voort te zetten. Op
den duur kan in onze visie de toegankelijkheidproblematiek voor de
werknemers met verhoogde gezondheidsrisico's slechts effectief worden
opgelost door het treffen van een overheidsregeling, die ten minste een
oplossmg zou bieden voor het probleem van de financiering van de
tekorten. Hierbij kan worden gedacht aan het voorschrijven van een
opslag op de premies voor alle aanvullende AOV-verzekeringen bij verze–
keraars en pensioenfondsen, ter dekking van de meerschaden ten
gevolge van de anti-selectie.
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Bijlage Bijlage bij advies van 28 juni 1993 aan de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mogelijke omvang van het aantal individueel te verzekeren verhoogde
arbeidsongeschiktheidsrisico's

Bij de raming van de groep moeilijk verzekerbaren wordt een onder–
scheid gemaakt tussen de groep van éénmalige toetreders in 1993
(«stuwmeer») en de in de toekomst jaarlijks te verwachten instroom.

Vanwege het ontbreken van gegevens kan slechts een tentatieve
inschatting van deze aantallen worden gemaakt.

I. Eenmalige toetreding van moeilijk verzekerbaren in 1993

Op basis van gegevens van het directoraat Coördinatie Arbeidsvoor–
waarden van het Ministerie van SoZaWe kan geschat worden dat voor
ca. 1,5 mln werknemers geen collectieve reparatie van het WAO-gat
heeft plaatsgevonden.

De vraag is welk aantal van deze 1,5 mln vanwege gezondheidsbeper–
kingen op voorhand een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico loopt,
met in de huidige situatie als consequentie een moeilijke of geen
toegang tot een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Van het aantal personen in het «stuwmeer» is de volgende schatting te
maken.

Op grond van de aan G.M.D.-cijfers ontleende kans op arbeidsonge–
schikt worden (ca. 1,7%) kan worden becijferd dat voor ca. 26 000
personen (1 500000 x 1,7%) in 1993 een blijvende aanvullende
WAO-uitkering zal ontstaan. Dit aantal is als een absolute minimum
schatting voor de omvang van het «stuwmeer» te zien.

Voor zover het «stuwmeer» wordt beperkt door de tijdsfactor (door
b.v. slechts tot 1-10-1993 éénmalige toetreding mogelijk te maken) zijn
de gevonden uitkomsten tijdsevenredig te verlagen (b.v. 17 000 = 2/3 x
26000).

Genoemde schatting is mogelijk neerwaarts bij te stellen op grond van
o.m. de volgende, niet te kwantificeren invloeden:

- de gemiddelde arbeidsongeschiktheidskans kan lager uitvallen
omdat voor verzekerden van 57 jaar en ouder geen aanvullende verze–
kering benodigd is;

- personen zich (b.v. in verband met een beperkt inkomen) niet verze–
keren;

- er inmiddels alsnog collectieve regelingen zijn bijgekomen.

Anderzijds dient echter meer gewicht te worden toegekend aan het
verhogend effect op de schatting vanwege het feit dat een slechte
gezondheidstoestand de acceptatie van de verzekering zal beperken
zonder dat dit uiteindelijk tot een aanvullende WAO-uitkering zal hoeven
te leiden.

Per saldo achten wij daarom een opwaartse bijstelling van de schatting
meer voor de hand liggen.

II. Toekomstige toetreding van onverzekerbaren

Op dezelfde wijze als het «stuwmeer» van verhoogde arbeidsonge–
schiktheidsrisico's is geschat, kan ook geschat worden hoe groot het
aantal risico's is bij de jaarlijkse nieuwe instroom op de arbeidsmarkt.
Deze schatting zou uitkomen op ca. 1000.
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III. Bestandsontwikkeling

De ontwikkeling van het totale bestand van verhoogde arbeidsonge–
schiktheidsrisico's in de tijd zal uiteraard afhangen van het saldo van de
jaarlijkse in– en uitstroom. Afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal
nieuwe arbeidsmarktintreders lijkt een lichte stijging niet uit te sluiten.
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