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13 231 Algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering 

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE' VOOR SOCIALE ZAKEN 
Vastgesteld 19 november 1975 

Nadat het voorlopig verslag der commissie aan de Regering was medege-
deeld is van haar ontvangen de navolgende memorie van antwoord. 

MEMORIE VAN ANTWOORD 

Algemeen 

Wij namen er kennis van dat men van verschillende zijden te kennen gaf 
zich in het verslag te willen onthouden van het maken van opmerkingen en 
het stellen van vragen. Voorts maakte men het voorbehoud bij de openbare 
beraadslaging nader op het wetsontwerp in te gaan. 

Het verheugt ons dat de leden van de fracties van de K.V.P., de C.H.U. en 
de A.R.P. te kennen gaven zich met het wetsontwerp te kunnen verenigen. 

Dezelfde leden stelden de vraag of de inhoud van het wetsontwerp in rela-
tie tot andere sociale regelingen zodanig is, dat een harmonische ontwikke-
ling van het totale sociaal zekerheidsbeleid verzekerd blijft en dat de nodige 
afstemming op elkaar van de onderscheiden sociale regelingen gewaar-
borgd is. 

Dienaangaande merken wij het volgende op. Bij het ontwerpen van de 
AAW heeft de Regering ernaar gestreefd de nieuwe volksverzekering zo 
goed mogelijk in te passen in het totale sociale zekerheidsstelsel. Het wets-
ontwerp vertoont dan ook enerzijds kenmerken van de volksverzekeringen 
(met name: kring van verzekerden; premieheffingssysteem met solidariteits 
overdrachten; niveau der uitkeringen, nl. een sociaal minimum en ander-
zijds kenmerken van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
-WAO - (met name: criterium arbeidsongeschiktheid; systeem van toeken-
ning en herziening der uitkeringen; uitvoering door de organen die ook de 
WAO uitvoeren, t.w. de bedrijfsverenigingen en de Gemeenschappelijke 
Medische Dienst - GMD - ) . 

Het geheel van het karakter en de structuur van de voorgestelde algemene 
arbeidsongeschiktheidsverzekering overziende menen wij de vorenvermel-
de vraag bevestigend te kunnen beantwoorden. 

1 Samenste l l ing : Versloot (PvdA), Kloos 
(PvdA), Franssen (KVP), Vugts (KVP), Louwes 
( W D ) , Heij (CHU), voorzi t ter, A lbeda (ARP), 
Hartog (CPN), Van Kleef (PPR), Schwarz (D'66), 
Meu leman (SGP), en Van Mar ion (BP). 
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Vervolgens stelden de hier aan het woord zijnde leden de invoeringsda-
tum aan de orde. Met deze leden betreuren wi j het dat het ontwerp wet ge-
worden, niet op 1 jul i 1976 - de in de memor ie van toel icht ing vermelde 
streefdatum - kan worden ingevoerd. De redenen welke daartoe noopten zijn 
in verschil lende bij de behandel ing van het wetsontwerp overgelegde stukken 
en ook t i jdens de beraadslagingen in de Tweede Kamer ui tvoerig besproken. 
Wij namen er nota van, dat deze leden, daarvan kennis genomen hebbende, 1 
oktober 1976 aanvaardbaar achtten als datum van ingang. 

In antwoord op de vraag van deze leden over het gestelde in de brief van 
de Sociale Verzekeringsraad (SVR) van 4 september 1975 wi l len wi j het vol -
gende opmerken. 

Bij schri jven van 9 oktober 1975 hebben wi j een dr ingend beroep op de 
medewerking van de SVR gedaan om met inspanning van alle krachten te 
komen tot een zo verantwoord mogeli jke invoering van de AAW per 1 okto-
ber 1976. De aandacht is daarbij onder meer gevestigd op de mogel i jkheden 
van een tweetal bi jzondere maatregelen, n l . : 

a. het in overleg met de SVR en onder coördinat ie van de GMD geduren-
de een korte overgangsper iode doen verr ichten van geneeskundige onder-
zoeken door derden, met name verzekeringsgeneeskundigen van de be-
dr i j fsverenigingen, meer dan tot dusverre bij de ui tvoer ing van de WAO het 
geval is; 

b. een voorbereidende registratie van potentiële rechthebbenden. 

Mede op aandrang van de zijde van de Tweede Kamer bij de openbare be-
handeling van het wetsontwerp-AAW is vervolgens bij brief van 29 oktober 
1975 de SVR ingelicht over de inhoud van het in voorbereid ing zijnde ont-
werp van wet tot aanpassing van een aantal wetten aan de AAW, voor zover 
deze voor de ui tvoer ingsorganen van de AAW van belang is. Dat betreft de 
ontworpen tekst van de wi jz ig ingen van de WAO met het daarbij behorende 
overgangsrecht, van de Ziektewet en van de Coördinat iewet Sociale Verze-
kering, alsmede het daarop betrekking hebbende gedeelte van de memor ie 
van toel icht ing. Tevens zijn in de brief mededel ingen gedaan over de voor-
genomen wi jz ig ingen van de verschil lende kinderbi js lagwetten en met be-
trekking tot de ziekenfondsverzekering van AAW-gerecht igden.Medege-
deeld is, dat de ui tvoer ingsorganen van de AAW zich, voorui t lopende op het 
verkri jgen van kracht van wet van het nog bij de Staten-Generaal in te die-
nen wetsontwerp, voorshands kunnen baseren op het vermelde in die brief 
van 29 oktober 1975. 

Het bedoelde wetsontwerp moet nog worden aangevuld met wi jz ig ingen 
van andere wet ten, waaronder de AOW, de AWW, belast ingwetten, e.a. Wi j 
zullen alles in het werk stellen om een spoedige indiening van dit — in hoofd-
zaak technisch geaarde - wetsontwerp bij de Staten-Generaal te bevorde-
ren. Met betrekking tot de ui tvoeringsmaatregelen van de AAW is het vo l -
gende op te merken. Onder deze maatregelen neemt volgens de brief van de 
SVR de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 5 (de «schat-
t ingsproblematiek») de belangrijkste plaats in. De AAW-commiss ie van de 
SVR heeft daaromtrent in haar vergadering van 30 oktober 1975 een inter im-
advies vastgesteld ter behandel ing door de SVR. Voorts vroeg de SVR in 
zijn brief aandacht voor de algemene maatregel van bestuur inzake verreke-
ning met de overheid (art. 8) en inzake het voorzieningenpakket (art. 57). 
Over deze maatregelen vindt zowel interdepartementaal als in genoemde 
AAW-commissie overleg plaats. Bij dit overleg word t een redelijke voort-
gang geboekt. 

Voor een bevredigend funct ioneren van de AAW heeft de SVR in zijn brief 
ook gewezen op de noodzaak van het t i jd ig tot stand komen van een aantal 
samenwerkingsafspraken, niet alleen tussen de bedri j fsverenigingen en de 
GMD doch ook met de Koninkli jke Nederlandsche Maatschappij tot bevorde-
ring der Geneeskunst, de Vereniging van Directeuren van Overheidsorganen 
voor Sociale Arbeid (DIVOSA), particuliere verzekeraars en andere instan-
ties. Verschil lende contacten zijn inmiddels gelegd. Wi j hopen dat deze con-
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tacten ook inderdaad zullen leiden tot de beoogde samenwerkingsafspra-
ken. Het is ons bekend, dat er in het uitvoeringsvlak ook met betrekking tot 
andere punten rondom de invoering van de AAW hard word t gewerkt. Dit 
betreft bij voorbeeld punten als: aantrekken en opleiden personeel ; ontwik-
kelen computerp rogramma's ; ontwerpen aanvraagformul ieren. 

Wi j hebben ons voorts bij brief van 29 oktober 1975 gewend tot de Sociaal-
Economische Raad (SER) met het oog op de instel l ing van het A lgemeen 
Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 66 van het wetsontwerp-
AAW. 

Met het vorenstaande hebben wi j in het kort de huidige stand van zaken 
geschetst met betrekking tot de voorbereid ing van de invoering der AAW. 

Wij onderschr i jven vol ledig het standpunt van deze leden, die de totstand-
koming van de AAW van bijzonder groot sociaal belang achtten. Met deze le-
den spreken wi j de hoop uit dat invoering - en dus ui tvoer ing - van de wet 
met ingang van 1 oktober 1976 op verantwoorde wijze gerealiseerd zal kun-
nen worden. 

Naar aanleiding van hetgeen de leden van de fracties van de K.V.P., de 
C.H.U,. en de A.R.P. vroegen over het bepaalde in de leden 2 tot en met 4 van 
artikel 9, is het volgende op te merken. 

Ingevolge het bepaalde in deze leden word t onder bepaalde voorwaarden 
een recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering van buiten de eigen huishou-
ding werkende gehuwde v rouwen verleend. Aan de hiermede verband hou-
dende problematiek is ui tvoer ig aandacht geschonken in de aan de Staten-
Generaal overlegde stukken in het kader van de behandel ing van dit wets-
ontwerp. Ook t i jdens de openbare beraadslaging over het wetsontwerp in 
de Tweede Kamer is deze belangrijke materie ui tvoer ig besproken. 

Artikel 9 heeft zijn huidige redactie verkregen na aanvaarding door de 
Tweede Kamer van een amendement van mevrouw Barendregt, zoals dat 
gewijzigd werd door de aanneming van een sub-amendement van de heer 
Rietkerk. 

Uit het bepaalde in het vierde lid van artikel 9 vloeit voort , dat het zelfstan-
dig recht op AAW-ui tker ing voor werkende gehuwde vrouwen zal ingaan na 
invoering van de AAW op een bij Koninklijk besluit vast te stellen t i jdst ip, 
doch uiterli jk op 1 januari 1979. Bij de openbare beraadslaging over dit wets-
ontwerp in de Tweede Kamer is door ons gesteld, dat wi j overwegende be-
zwaren hadden tegen aanvaarding van het amendement-Barendregt . Om-
trent hetzelfde punt was, zoals gezegd, een sub-amendement door de heer 
Rietkerk ingediend. Dit sub-amendement geeft door de op termi jnste l l ing 
van de inwerkingtreding de mogel i jkheid een grondige studie over de posi-
t ie van buiten de eigen huishouding werkende gehuwde vrouwen in de 
volksverzekeringen te doen verrichten. Gezien het belang van de aanvaar-
ding van dit wetsontwerp hebben wi j gemeend aan de aanvaarding van die 
benadering op termi jn uiteindeli jk niet de zware consequentie te mogen ver-
binden die ons voor ogen stond bij een aanvaarding van het ongewi jz igde 
amendement-Barendregt. Bij de bedoelde studie zullen de consequenties 
van het amendement-Barendregt voor de AAW en de andere volksverzeke-
ringen moeten worden bezien. De volgende punten zullen in dat verband on-
der meer worden bestudeerd: zelfstandig recht op uitkering gekoppeld aan 
zelfstandige premiepl icht van de werkende gehuwde v rouwen ; ui tker ingsni-
veau ongehuwden; premieverdel ing tussen gehuwden en ongehuwden. Het 
ligt in het voornemen te zijner t i jd hieromtrent een gerichte adviesaanvrage 
te doen uitgaan aan de SER. Of het mogeli jk zal zijn de bedoelde categorie 
van werkende gehuwde vrouwen vóór 1 januari 1979 een recht op AAW-ui t -
kering te verlenen hangt met name af van de voortgang van vorenbedoelde 
studie en het t i jdst ip, waarop de SER in deze advies zal u i tbrengen. 

De door de leden van de V.V.D.-fractie vervolgens in het voor lopig verslag 
aan de orde gestelde punten houden eveneens verband met het ver lenen 
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van AAW-uitkering aan de werkende gehuwde vrouwen. Wij geven deze le-
den toe, dat het gevaar bestaat dat het oorspronkelijke karaktervan het wets-
ontwerp, gebaseerd op het behoeftecriterium, wezenlijk zou worden veran-
derd indien aan buitenshuis werkende gehuwde vrouwen een zelfstandig 
recht op AAW-uitkering wordt verleend. Dat was dan ook de belangrijkste re-
den waarom wij de Kamer aanneming van het desbetreffende amendement-
Barendregt hebben ontraden. Tijdens de beraadslagingen in de Tweede Ka-
mer is van de zijde van de Regering duidelijk gesteld, dat alle consequenties 
van een eventueel doorbreken van het sociaal minimumkarakter der volks-
verzekeringen als gevolg van het verlenen van een recht op uitkering aan 
werkende gehuwde vrouwen grondig moeten worden bestudeerd. lnvoe-
ring alleen voor de AAW, van een uitkeringsrecht met voorbijzien van alle 
andere van belang zijnde aspecten heeft de Regering - hoewel op zich zelf 
positief staande tegenover een dergelijk recht - ontraden. Zoals hiervóór 
ook reeds is gesteld vraagt de problematiek naar ons oordeel om een totaal-
aanpak voor alle volksverzekeringen. 

In dit stadium, nu vorenbedoelde studie nog in een beginfase is, kunnen 
wij dan ook geen uitspraak doen over de door deze leden gevraagde conse-
quenties voor de volksverzekeringen. Wij kunnen deze leden niet volgen als 
zij stellen dat wij zouden hebben erkend, dat het te dekken risico mede bepa-
lend kan zijn voor de structuur van de te treffen voorziening. Wij hebben in dit 
kader de noodzaak beklemtoond van een gezamenlijke oplossing voor alle 
volksverzekeringen. 

Inkomensoverdrachten 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vestigden de aandacht op het inge-
wikkelde patroon van inkomensoverdrachten, dat ons sociaal zekerheids-
stelsel kenmerkt. Deze opmerkingen resulteerden in een aantal concrete vra-
gen, waarbij de leden van de fracties van de K.V.P., de C.H.U. en de A.R.P. 
zich aansloten. 

De eerste twee vragen luidden als volgt: 
Is het de Minister mogelijk aan te geven: 
a. welke effecten van overdracht hij bij de onderscheidene sociale zeker-

heidswetten waarneemt; 
b. of het gecumuleerde effect in bepaalde gevallen nog acceptabel kan 

worden geacht. 
In antwoord op deze vragen merken wij op, dat in de memorie van ant-

woord aan de Tweede Kamer over de Interimnota inkomensbeleid (gedrukte 
stukken zitting 1975/1976, 13 399, nr. 4, blz. 115/116) een overzicht is gege-
ven van de marginale druk van de loon- en inkomstenbelasting en de sociale 
verzekeringspremies voor gehuwde werknemers in bedrijven beneden 65 
jaar zonder kinderen, in de tweede helft van 1975. Tevens is toegezegd dat 
gegevens over het totaal van de publiekrechtelijke inhoudingen voor andere 
categorieën inkomenstrekkers (o.a. ongehuwde, echtpaar met kinderen, we-
duwe, echtpaar boven 65 jaar) aan de Tweede Kamer zullen worden toege-
zonden, zodra deze gereed zijn. 

Om een goed inzicht te verkrijgen in de inkomensoverdrachten die plaats-
vinden tussen verschillende categorieën inkomenstrekkers, kan uiteraard 
niet worden volstaan met informatie over de publiekrechtelijke inhoudin-
gen, maar moet eveneens rekening worden gehouden met het uitkeringsas-
pect van de sociale voorzieningen. Aan dit aspect zal, in relatie tot de publiek-
rechtelijke inhoudingen, meer uitgebreid aandacht worden besteed in de, 
in de Interimnota inkomensbeleid aangekondigde, «nadere uitwerking» van 
het instrument van de sociale zekerheid. Daarbij zal tevens worden nage-
gaan, in hoeverre de verschillende (gecumuleerde) effecten van inkomens-
overdrachten aanvaardbaar zijn in het kader van een geïntegreerd sociale ze-
kerheidsbeleid, dat wil zeggen een sociale zekerheidsbeleid waarin niet al-
leen sociale zekerheids-, maar ook inkomenspolitieke en werkgelegenheids-
aspecten voldoende tot hun recht komen. 
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Verder hebben de leden van de fractie van de P.v.d.A. in dit verband ge-
vraagd, of bij de SER-adviesaanvrage over de positie van de buiten de eigen 
huishouding werkende gehuwde v rouw de kwestie van de onoverzichteli jk-
heid en van de overdrachten aan de orde zal worden gesteld. Wi j zijn van 
mening dat de door deze leden aangeduide kwestie van de onoverzichteli jk-
heid en van de overdrachten geen directe samenhang heeft met de inhoud 
van de aangeduide adviesaanvrage en daarom daarbij beter niet kan wor-
den betrokken. De kwestie van de onoverzichtel i jkheid en van de overdrach-
ten vloeit voort uit de totale opzet van ons bestaande sociale verzekerings-
en belastingstelsel en kan daarom beter worden bestudeerd in het kader van 
de nadere ui twerking van de Inter imnota inkomensbeleid. Niet temin is de 
vraag of een recht op uitkering van buiten de eigen huishouding werkende 
gehuwde v rouwen gepaard moet gaan met een zelfstandige premiepl icht 
mede een vraag van inkomensoverdracht. Deze laatste vraag zal, zoals ge-
steld, wel in de adviesaanvrage aan de SER worden opgenomen. 

Dezelfde leden stelden vervolgens nog de vraag, of het de Minister bekend 
is, dat de heer Veldkamp in zijn coördinat ieve opdracht aan het element in-
komensoverdrachten in samenhang met het belastingsysteem aandacht be-
steedt, respectievelijk besteden zal. Zoals bekend is, heeft de opdracht van 
de heer Veldkamp betrekking op de bestaande sociale zekerheidswetgeving. 
Dit betekent, dat de heer Veldkamp bij zijn coördinatie-arbeid vooralsnog 
uitgaat van het bestaande stelsel van premieheff ing en uitkeringen met in-
begrip van de bestaande inkomensoverdrachten. Wanneer de onderzoeken, 
vermeld bij de beantwoord ing van de vorenvermelde vragen, tot wi jz ig ing 
van het bestaande stelsel leiden, zullen die wi jz ig ingen in de codificatiear-
beid kunnen worden meegenomen. 

Aantallen verzekerden; premiedruk 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. merkten op, dat het aantal WAO-
trekkers en dientengevolge de premie sneller toeneemt dan indert i jd was 
voorzien. Zij vest igden daarbij vooral de aandacht op het verschijnsel van de 
oudere arbeidsongeschikte. 

Inderdaad is bij de invoering van de WAO niet voorzien dat de toeloop een 
omvang zou aannemen zoals w i j die thans waarnemen. Doordat bovendien 
het aantal geval len, waar in de uitkering kan worden beëindigd, kleiner is dan 
was verwacht is er inderdaad sprake van «vergri jzing» van het bestand. Hierbij 
wordt echter opgemerkt, dat de gemiddelde leefti jd van de nieuwe WAO-ge-
rechtigden de afgelopen jaren een dalende tendens vertoont. 

Deze leden vroegen zich af, of de zelfstandigen niet een relatief groter be-
roep op de AAW zullen gaan doen dan de loontrekkenden hebben gedaan en 
doen ten aanzien van de WAO. Dit in tegenstel l ing tot de veronderstel l ing 
die ten grondslag ligt aan de berekeningen die aan de Staten-Generaal zijn 
gepresenteerd. 

Vooralsnog zijn w i j van mening dat er geen aanleiding is om de aan onze 
berekeningen ten grondslag l iggende veronderstel l ing te herzien. Overigens 
is de Sociale Verzekeringsraad bezig onze veronderstel l ing te toetsen door 
middel van een beperkte steekproef. Begin december hopen wi j over de re-
sultaten van die steekproef te beschikken. Voorts vroegen deze leden of er 
aanwijsbare verschil len zijn in de verwachte structurele werkgelegenheids-
situatie van loontrekkenden en zelfstandigen. Deze vraag veronderstelt een 
relatie tussen werkgelegenheidssituatie en inval ideringsfrequentie. Opge-
merkt wordt dat in de bijlage van de brief van de SVR van 4 september 1975 
gesteld is, dat de sti jging van de inval ideringsfrequentie in de WAO vermoe-
delijk verklaard kan worden uit de verslechtering van de werkgelegenheid, 
zonder dat word t aangegeven waarop dit vermoeden is gebaseerd. De sprei-
ding van zelfstandigen over de verschil lende sectoren is een andere dan die 
van loontrekkenden. Op dit moment valt niet te overzien of en in welke mate 
deze omstandigheid tot een hogere inval ideringsfrequentie bij zelfstandigen 
zal leiden. 

De leden van de V.V.D.-f ractie vroegen naar de waarschi jnl i jkheid, dat op 
iets langere termi jn gezien de premie omstreeks 10% zal bl i jven. Wi j kunnen 
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daarover geen uitspraak doen. Bekend is, dat de gemiddelde leeftijd van de 
beroepsbevolking voorshands nog wel zal blijven stijgen. Aangezien de in-
valideringsfrequentie toeneemt met de leeftijd, zou dit op zich zelf kunnen 
betekenen, dat met een zeer geleidelijk boven de 10 % stijgende premie 
moet worden gerekend. Het beleid zal er op moeten worden gericht invalide-
ring zoveel mogelijk te beperken, in welk geval dat effect wellicht is te com-
penseren. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de fractie van de V.V.D. 
over de praktische uitvoerbaarheid van een stelsel van volksverzekeringen 
dat meer dan 1/3 deel van het premieplichtig inkomen gaat vragen kan wor-
den medegedeeld, dat de premie-ontwikkeling ook ons met zorg vervult. In 
de memorie van toelichting op de begroting van Sociale Zaken alsmede in 
de Miljoenennota 1976 is dit meermalen tot uitdrukking gebracht. Daar is 
ook aangekondigd dat een heroverweging van prioriteiten met betrekking 
tot het sociale zekerheidsbeleid noodzakelijk is. In verband hiermede wordt 
momenteel door een interdepartementale werkgroep een onderzoek inge-
steld naar mogelijkheden tot matiging van de kostenontwikkeling in de soci-
ale voorzieningen. De herwaardering van de criteria voor de WAO - en de 
AAW - zal bij het zoeken naar beleidsombuigingen in de sociale verzeke-
ringssector uiteraard mede de aandacht krijgen. 

Gemoedsbezwaren 

In antwoord op de vragen van het lid van de S.G.P.-fractie met betrekking 
tot gemoedsbezwaren delen wij het volgende mede. 

In de ontwerp-AAW wordt ten aanzien van de gemoedsbezwaarden de-
zelfde regeling voorgesteld als in de andere volksverzekeringen welke een 
zelfde risicoverzekering inhouden, t.w. de Algemene Weduwen- en Wezen-
wet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. In het kader van de AAW 
zullen de gemoedsbezwaarden dus op dezelfde wijze worden tegemoet ge-
komen als in het kader van de AWW en de AWBZ. 

Een algehele vrijstelling van de verplichte sociale verzekeringen waar dit 
lid kennelijk op doelt is in het verleden meermalen bepleit van de zijde van 
de gemoedsbezwaarden. Vanwege de daaraan verbonden verstrekkende 
consequenties kan dat niet in het vooruitzicht worden gesteld. 

Dit neemt niet weg, dat wij met de wensen van de gemoedsbezwaarden 
zoveel mogelijk rekening willen houden. Dit blijkt b.v. uit het op 30 juli 1975 
bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende ontwerp van wet tot 
nadere wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten en de Wet Werk-
loosheidsvoorziening op technische punten (gedrukte stukken 13 507). Dat 
wetsontwerp bevat o.m. voorstellen welke het mogelijk maken voortaan niet 
alleen aan natuurlijke personen doch ook aan rechtspersonen vrijstelling 
wegens gemoedsbezwaren te verlenen. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. Boersma 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
P. J. J. Mertens 

De Staatssecretaris van Financiën, 
M. J. van Rooijen 

De commissie heeft gemeend met de mededeling van dit antwoord aan de 
Kamer haar eindverslag te kunnen sluiten. 

De voorzitter der commissie, 
Heij 

De griffier der commissie, 
Sloos van Amstel 
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