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Inleiding 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van de reacties van de leden 
van de verschillende fracties op de memorie van antwoord. Naar aanleiding 
van deze memorie en naar aanleiding van de gehouden hoorzitting over 
de stelselherziening sociale zekerheid hebben de leden van sommige 
fracties nog een aantal vragen gesteld. 

De gestelde vragen en opmerkingen hebben met name betrekking op 
twee onderwerpen, te weten de «passende arbeid» en het «opstapje». 

Deze zullen allereerst aan de orde komen, waarna vervolgens op de 
overige vragen zal worden ingegaan. 

Passende arbeid 

De leden van de P.v.d.A.fractie merken op dat het begrip passende 
arbeid van de nieuwe Werkloosheidswet (nWW) ruimer is dan dat van de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Zij vragen aan welk criterium van 
passende arbeid de gedeeltelijk arbeidsongeschikte en werkloze werkne-
mer moet voldoen om zijn recht op een werkloosheidsuitkering te kunnen 
effectueren. 

De leden van de C.P.N, fractie menen uit de uiteenzetting over het 
begrip «ter plaatse waar» in de memorie van antwoord te kunnen consta-
teren dat een gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemer in Rotterdam 
op straffe van sancties gedwongen kan worden een baan in Groningen te 
accepteren. 

Naar aanleiding hiervan zij het volgende opgemerkt. 
Het begrip passende arbeid van de WAO wordt gehanteerd ten 

behoeve van de arbeidsongeschiktheidsschatting. 
Na deze schatting komt eerst de vraag aan de orde of de betrokken 

werknemer al dan niet aan de slag kan komen in banen, die worden 
getoetst aan het criterium «passende arbeid» van de nWW. 

In de nWW wordt dit begrip namelijk gehanteerd om aan te geven in 
welke functies en onder welke omstandigheden de werknemer op de 
arbeidsmarkt kan worden ingepast. Allereerst zou ik deze leden willen 
verwijzen naar de memorie van antwoord bij de nWW (Kamerstukken II, 
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1985-1986, 19261 (nr. 8). In paragraaf 3.5.6 is daar een uitgebreide 
uiteenzetting gegeven over de toepassing van passende arbeid in het 
kader van die wet. Daarbij is ook aandacht geschonken aan de toepassing 
ten aanzien van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. 
Voor alle duidelijkheid wil ik hier nog eens benadrukken dat arbeid, die in 
het kader van de arbeidsongeschiktheidsschatting vanwege de handicap 
van betrokkene als niet passend is aangemerkt, evenmin in het kader van 
de nWW als passend zal kunnen worden beschouwd. De handicap staat 
dan de passendheid van de arbeid in de weg. Artikel 24 van de nWW is 
hierover volkomen duidelijk. 

Verder wil ik nog opmerken dat de toepassing van dit begrip van de 
nWW in zijn algemeenheid niet uitsluit dat voor een gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte werkloze evenals voor een werkloze, die niet gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt is, arbeid buiten de regio als passend kan worden 
aangemerkt. Dit vloeit echter niet voort uit de wijze waarop de arbeidsom 
geschiktheidsschatting plaats vindt, zoals de leden van de C.P.N.-fractie 
menen, maar uit de toepassing van de nWW. 

De leden van de fractie van de PSP. wil ik er tenslotte nogmaals op 
wijzen dat de omschrijving van het begrip «passende arbeid» weliswaar in 
een afzonderlijk lid is opgenomen maar dat er volstrekt geen wijziging in 
deze omschrijving heeft plaatsgevonden. 

Het opstapje 

De leden van verschillende fracties stellen nog enkele vragen over het 
opstapje en de toepassing ervan. 

Zo stellen de leden van de fracties van het C.D.A., de V.V.D., de 
P.v.d.A. en de P.S.P., naar aanleiding van het advies van de Sociale 
Verzekeringsraad (SVr) over het te treffen besluit met betrekking tot het 
opstapje, de verbreding van het opstapje aan de orde. Zij vragen zich af 
of het opstapje niet kan worden uitgebreid tot twee arbeidsongeschikt-
heidsklassen en of het niet ook kan worden toegepast op personen die 
minder dan 1 5% (WAO) dan wel minder dan 25% (AAW) arbeidsongeschikt 
zijn. 

In het onderstaande ga ik nader in op beide vragen. Allereerst de 
uitbreiding tot twee klassen. Hierbij zij bedacht dat met de introductie van 
het opstapje wordt beoogd de arbeidsmarktpositie van de gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte te versterken door zijn entree bij een werkgever te 
vergemakkelijken. Het opstapje is dan ook niet bedoeld om een eventueel 
verminderde prestatie van de werknemer te compenseren. Uitgangspunt 
is dat het werk waarvoor de arbeidsongeschikte geschikt is verklaard ook 
volledig kan worden verricht. In die zin kan het opstapje dan ook worden 
beschouwd als een indirecte loonkostensubsidie. Hiervan uitgaande 
dienen naar mijn oordeel de verdiensten bij de werkgever in een redelijke 
verhouding te staan tot de resterende arbeidsgeschiktheid en de hiermee 
geleverde arbeidsprestatie. Bij de mogelijkheid van een opstapje van 
meer dan één klasse zou van deze redelijke verhouding in de regel geen 
sprake meer zijn. Bovendien zou de kans op een ongewenste verdringing 
op de arbeidsmarkt van geheel arbeidsgeschikte werklozen worden 
vergroot. 

Met een opstapje van één klasse wordt naar mijn oordeel de beoogde 
versterking van de arbeidsmarktpositie van gedeeltelijk arbeidsongeschik-
ten voldoende gewaarborgd. Ik overweeg dan ook geen wetswijziging. 
Overigens zij hieraan nog toegevoegd dat de SVr in genoemd advies zich 
vooralsnog onthoudt van een advies op dit punt. 

Met betrekking tot de vraag over de wenselijkheid van een uitbreiding 
van het opstapje tot personen die minder dan 1 5% (WAO) c.q. minder 
dan 25% (AAW) arbeidsongeschikt zijn, merk ik het volgende op. 
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De hierbedoelde mensen zijn niet arbeidsongeschikt in de zin van de 
AAW/WAO. Het is weliswaar mogelijk dat deze personen nog bepaalde 
beperkingen bezitten, maar volgens de geldende arbeidsongeschiktheids-
schatting wordt dit niet vertaald in een percentage arbeidsongeschiktheid. 
Bovendien kunnen deze personen zich anders dan de personen met een 
gedeeltelijke AAW/WAO-uitkering, op de arbeidsmarkt presenteren op 
dezelfde wijze als werklozen. Zij behoeven zich immers niet aan een 
potentiële werkgever aan te bieden met een gedeeltelijke AAW/WAO-
uitkering. 

Ook op dit punt heeft de SVr zich van een advies tot wetswijziging 
onthouden en komt wetswijziging mij ongewenst voor. 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., de C.P.N, en de P.S.P. vragen 
nadere informatie over de periode na toepassing van het opstapje. De 
leden van de P.v.d.A.- en C.P.N.-fractie stellen hun vraag naar aanleiding 
van de passage in de memorie van antwoord dat na toepassing van de 
loondispensatie van de werkgever mag worden verwacht dat hij het volle 
functieloon betaalt en dat niet tot ontslag wordt overgegaan. Voorzover 
geen sprake is van een verminderde arbeidsprestatie mag zulks zeker 
worden verwacht; zoals hiervoor en ook in de memorie van antwoord 
reeds is aangegeven zal er bij toepassing van het opstapje in de regel van 
een verminderde arbeidsprestatie geen sprake zijn. De werkgever kan 
daarom dan ook geen reden vinden voor ontslag. 

Voorzover als gevolg van de handicap nog wel sprake is van een 
verminderde arbeidsprestatie is overigens verlenging van de loondispen-
satie mogelijk. 

In antwoord op de vraag van de leden van de P.v.d.A. fractie wil ik nog 
opmerken dat ik een gebruik van artikel 8 WAGW in de door hen bedoelde 
zin - namelijk steeds opnieuw met een beroep op artikel 8 WAGW een 
gehandicapte werknemer in dienst nemen - niet voorzie. Juist de in dit 
artikel geregelde dispensatiemogelijkheid, die in ieder individueel geval 
zorgvuldig moet worden afgewogen, waarborgt dit. 

Zoals uit het vorenstaande reeds valt af te leiden, dit in antwoord op de 
desbetreffende vraag van de leden van de P.S.P.-fractie, zal na afloop van 
de toepasing van het opstapje de uitkering en het loon van de gedeeltelijke 
arbeidsongeschikte worden uitgekeerd respectievelijk betaald op basis 
van de werkelijke mate van arbeidsongeschiktheid respectievelijk arbeids-
geschiktheid. 

De hoogte van zijn uitkering zal derhalve dalen met één arbeidsonge-
schiktheidsklasse, namelijk het opstapje, terwijl de hoogte van zijn loon in 
de regel zal stijgen. 

De leden van de P.v.d.A. fractie stellen voorts nog de vraag of na de 
periode waarover het opstapje is toegekend, in principe 2 jaar, nog 
opnieuw loondispensatie kan worden aangevraagd nu deze laatste voor 
ten hoogste 60 maanden kan gelden. In die gevallen waarin na de periode 
van 2 jaar sprake is van verminderde arbeidsprestatie kan de loondispem 
satie worden verlengd. 

Tenslotte merk ik in antwoord op een vraag van de leden van de 
P.S.P.-fractie op dat ik niet de vrees deel dat werkgevers vaak liever de 
sanctie betalen dan een arbeidsongeschikte in dienst nemen. Zoals ik 
tijdens de parlementaire behandeling van de Wet arbeid gehandicapte 
werknemers heb gezegd, heb ik er vertrouwen in dat sociale partners 
(re)integratiebevorderende maatregelen zullen treffen. 

Daarnaast speelt mee dat de sanctiemogelijkheid eerst vanaf 1 juli 
1989 gaat spelen. Zij is namelijk gekoppeld aan het bij algemene maatregel 
van bestuur op te leggen quotumpercentage. 

Verder zal de hoogte van de sanctie zo moeten worden gekozen, dat 
deze een wezenlijke drempel voor werkgevers betekent. 
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Overige vragen en opmerkingen 

De leden van de C.D.A.fractie vragen of niet als gevolg van afschaffing 
van de verdisconteringsbepalingen in de AAW en WAO bij de herbeoor-
deling van de beneden 35-jarigen de medische beoordelingen door 
specialisten meer aandacht zullen krijgen teneinde zo objectief mogelijk 
te kunnen keuren en of niet het risico van de zogenaamde onbestemde 
klachten wordt vergroot. 

Naar aanleiding hiervan merk ik op dat de medische keuring, die 
onderdeel uitmaakt van de huidige arbeidsongeschiktheidsschatting, op 
objectieve wijze wordt verricht door de Gemeenschappelijke Medische 
Dienst (GMD). 

Er is geen aanleiding te veronderstellen dat door de GMD bij de nieuwe 
arbeidsongeschiktheidsschatting meer dan noodzakelijk tot inschakeling 
van specialisten (van de GMD of extern) zal worden overgegaan, noch dat 
er bij de schatting problemen zullen ontstaan door toeneming van de 
zogenaamde onbestemde klachten. 

Dit geldt naar mijn mening zowel voor de nieuwe gevallen als voor de 
arbeidsongeschikten beneden de 35 jaar, die zulen worden herbeoordeeld. 

De leden van de P.S.P.-fractie stellen de vraag of het niet past in het 
kader van de nu voorgestelde stelselherziening dat over de vermeende 
ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in de WAO op korte 
termijn duidelijkheid komt. Terzake hiervan kan dan een gericht beleid 
worden ontwikkeld. Ik ben het met deze leden eens dat er ten aanzien van 
de positie van vrouwen bij de uitvoering van de WAO duidelijkheid moet 
komen. 

Er zal, naar ik verwacht, in ieder geval meer duidelijkheid komen indien 
de SVr in oktober zijn onderzoeksrapport «beëindiging van de arbeidson-
geschiktheidsuitkering bij mannen en vrouwen» vaststelt. 

Ik wil er echter nog eens uitdrukkelijk op wijzen dat er mijns inziens 
geen sprake is van een ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in 
de regelgeving van de AAW/WAO. De hier aan de orde zijnde (mogelijke) 
ongelijke behandeling zou de uitvoering van de WAO betreffen. 

Voorts delen de leden van de P.S.P.-fractie mede bevreemd te zijn door 
mijn antwoord op hun vraag uit het voorlopig verslag of ook voor arbeids-
ongeschikten tussen 35 en 50 jaar een herbeoordeling wordt overwogen. 

Naar aanleiding daarvan wil ik deze leden wijzen op de memorie van 
toelichting op wetsvoorstel 19 256, waar in hoofdstuk 5 mijn overwegingen 
staan vermeld om de herbeoordeling alleen te laten geschieden voor 
arbeidsongeschikten beneden de 35 jaar. Een regeling die is neergelegd 
in artikel 52 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid. 
Daaruit en uit het feit dat ik nergens op genoemde overwegingen ben 
teruggekomen mogen de leden van de P.S.P.-fractie begrijpen dat van de 
lopende gevallen definitief alleen degenen beneden de 35 jaar zullen 
worden herbeoordeeld. Dit overigens met uitzondering van de categorie 
vroeggehandicapten in de leeftijdsklasse beneden de 35 jaar; voor hen 
geldt geen herbeoordeling. 

De leden van de V.V.D. fractie vragen waarom de verzekeringsplicht 
voor hen die een WAO-uitkering ontvangen, in het wetsvoorstel premie-
heffing over uitkeringen is geregeld en niet in het kader van de stelselher-
ziening. 

Ik ga er van uit dat deze leden doelen op de invoering van de verplichte 
ziekenfondsverzekering voor degenen die een WAO-uitkering ontvangen 
berekend naar een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 
45%. 
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Deze wijziging hangt naar mijn oordeel nauw samen met de systematiek 
van de premieheffing over WAO-uitkeringen die in het wetsvoorstel 
premieheffing wordt ingevoerd. 

In de memorie van toelichting bij dat wetsvoorstel is deze samenhang 
uiteengezet. Daarom is wijziging van verzekeringsplicht voor de zieken-
fondswet in het wetsvoorstel inzake de premieheffing geregeld en niet in 
de wetsvoorstellen betreffende de stelselherziening sociale zekerheid. 

De leden van de fractie van de C.P.N, vragen voorts wat er gebeurt als 
een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer een baan buiten zijn 
woon-regio is gaan vervullen en vervolgens blijkt dat de functie vanwege 
de handicap toch ongeschikt voor hem is. Ontslag zal dan geen gevolgen 
hebben voor zijn werkloosheidsuitkering. Indien betrokkene is verhuisd en 
naar zijn vroegere woonplaats wenst terug te keren is hij vanzelfsprekend 
daartoe gerechtigd. Op een verhuiskostenvergoeding zal hij echter geen 
aanspraak kunnen maken. 

Vervolgens noemen de leden van de C.P.N, fractie de situatie van een 
volledig arbeidsongeschikte jonger dan 35 jaar die na herkeuring gedeel-
telijk arbeidsgeschikt blijkt te zijn, een baan vindt en na een half jaar 
werkloos wordt. 

Betrokkene ontving in dit voorbeeld reeds vijf jaar een volledige 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze leden vragen welk arbeidsverleden 
wordt geteld om de duur van de - gedeeltelijke - nWW uitkering vast te 
stellen. 

Artikel 42 van de nWW geeft op deze vraag het antwoord. Naast het 
fictieve arbeidsverleden, dat afhankelijk is van de leeftijd van betrokkene, 
is zijn feitelijk arbeidsverleden 5 jaar. Perioden waarover een volledige 
arbeidsongeschiktheidsuitkering is genoten tellen immers mee voor de 
bepaling van het arbeidsverleden. Artikel 42, vierde lid, van de nWW 
bepaalt dit uitdrukkelijk. Overigens zij opgemerkt dat betrokkene na het 
verstrijken van zijn nWW-uitkering nog recht heeft op aanvullende 
uitkering als geregeld in de Invoeringswet stelselherziening sociale 
zekerheid. Tenslotte noemen deze leden nog de situatie dat betrokkene 
een half jaar na de werkhervatting niet blijkt te voldoen met als oorzaak 
zijn handicap. Na een nieuwe keuring blijkt betrokkene wederom volledig 
arbeidsongeschikt te zijn. 

In antwoord op de vraag of het inkomensverlies uit de tussenliggende 
periode wordt gecompenseerd zij het volgende opgemerkt. 

In de door deze leden geschetste situatie zal er in het algemeen geen 
sprake zijn van een inkomensachteruitgang. De volledige VVAO-uitkering 
bedroeg immers 70% van het dagloon en na de afschatting tot 50% 
bedraagt deze uitkering nog 35% van het dagloon, terwijl de resterende 
verdiencapaciteit 50% bedraagt. 

Bij benutting van zijn resterende verdiencapaciteit zal het totale 
inkomen op circa 85% komen. Indien werk wordt aanvaard tegen een 
zodanig laag loon dat er toch sprake zou zijn van een inkomensachteruit-
gang zal deze echter niet worden gecompenseerd. 

Als betrokkene na verloop van tijd weer volledig arbeidsongeschikt 
wordt geldt als berekeningsgrondslag voor de in deze situatie weer te 
verstrekken volledige WAO-uitkering in ieder geval het oude dagloon. De 
WAO kent slechts de mogelijkheid om een eenmaal vastgesteld dagloon 
te verhogen (artikel 40). Het lager vaststellen van een dagloon is niet 
mogelijk. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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