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Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, het
Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten,
alsmede een regeling voor het
overheidspersoneel in verband met maatregelen
ter vermindering van het ziekteverzuim,
beperking van langdurige
arbeidsongeschiktheid en bevordering van de
arbeidsmarktkansen van arbeidsongeschikten,
herschikking van bevoegdheden in de
Ziektewet, alsmede enkele technische
aanpassingen (terugdringing
arbeidsongeschiktheidsvolume)

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
Vastgesteld 21 januari 1992

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende opmerkingen en vragen.

De leden van de fractie van het CDA hadden met grote belangstelling
kennis genomen van de inhoud van het wetsvoorstel Terugdringing
Arbeidsongeschiktheidsvolume en stemden in met de uitgestippelde
koers hoe dit volume te stabiliseren c.q. te beperken.

Grote waarde wordt toegekend aan de unanimiteit tussen overheid,
werkgevers en werknemers o.a. tot uitdrukking komend in de aanbeve–
lingen vastgesteld in het tripartite overleg.

Er is sprake van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid maar
ook van een gezamenlijke bereidheid grote aandacht te besteden aan, en
de nodige maatregelen te nemen om dit zo noodzakelijke beleid tot een
succes te maken.

Wel constateerden deze leden met enige zorg dat de aandacht voor de
problematiek van de langdurig werklozen aan het afnemen is. Deelt de
staatssecretaris deze zorg en ziet zij mogelijkheden om, naast de
terechte zorg voor het volume in de arbeidsongeschiktheid, de schijn–
werper ook wat meer te richten op de bestrijding van de werkloosheid?

Wat zal, zo vroegen deze leden zich af, bij slagen van het beleid het
arbeidsongeschiktheidsvolume terug te brengen, het effect zijn op de
werkloosheidsontwikkeling en de bestrijding van de werkloosheid, met
name voor diegenen die langdurig werkloos zijn en een lage opleiding
hebben?

Is het mogelijk effecten weer te geven op met name de zwakke
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groepen in de samenleving als daar zijn de allochtonen en herintredende
vrouwen?

Alhoewel de leden van de CDA-fractie zeer positief reageerden op de
richting van het te voeren beleid, moesten toch enkele kritische kantteke–
ningen worden gemaakt.

Artikel II P. Artikel 71a. Artikel 65AAW

Met meer dan zorg hadden de leden van de CDA-fractie kennis
genomen van het aanvaarde amendement betreffende de verplichte 6e
weeksmelding van de bedrijfsvereniging naar de GMD en het opstellen
van een reïntegratieplan door de GMD na 13 weken.

Deze leden onderstreepten de argumenten van de staatssecretaris
deze weg niet op te gaan. Ook in de adviesaanvraag d.d. 18 december
1991 aan de SVR worden enkele bezwaren genoemd.

Zeer benieuwd waren deze naar wat de staatssecretaris voor ogen
heeft met de laatste zin van deze adviesaanvraag t.w. «gezien de
beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel, verzoek ik u
grote spoed te betrachten bij uw advisering. Ik overweeg de te wijzigen
wetsartikelen (art. 71 WAO, art. 65 AAW) niet in werking te laten treden
dan nadat uw Raad hierover heeft geadviseerd».

Staat vast dat het advies wordt uitgebracht na behandeling in de
Eerste Kamer en welke gevolgen heeft het voor dit onderdeel van het
wetsvoorstel indien het advies sterk negatief zal zijn?

Voorts vroegen deze leden zich af of het Besluit nr. 91/359 van 23
december 1991 inzake ambtenaren, waar het ABP verplicht wordt binnen
12 maanden een medisch en arbeidskundig onderzoek in te stellen, niet
op gespannen voet staat met het aanvaarde amendement de termijn voor
een reïntegratieplan terug te brengen tot 13 weken.

Premiedifferentiatie

De leden van de fractie van het CDA wezen erop dat in het SER-advies
d.d. 15 maart 1991 de gehele raad van mening was dat de voorgestane
differentiatie van de ZW-premie op ondernemingsniveau een nuttig
instrument was in het beleid gericht op het terugdringen van het ziekte–
verzuim. In het SER-advies van 12 juli 1991 werd dit instrument van de
hand gewezen daar inmiddels overeenstemming was bereikt over een
zeer ingrijpende maatregel de eerste 3-6 weken geheel voor rekening
van de werkgever te laten komen.

Waarom is dit deel van het SER-advies niet overgenomen?
Met welk percentage gaat het werkgeversaandeel in de ZW omlaag als

dit voornemen in het wetsvoorstel Terugdringing Ziekteverzuim wordt
gerealiseerd?

Is er dan geen sprake van monnikenwerk als aan alle bedrijfstakken -
ook daar waar een relatief laag ziektepercentage geconstateerd wordt -
de verplichting op te leggen ingewikkelde berekeningen te maken?

Is de mogelijkheid overwogen de verplichtstelling alleen op te leggen
aan die bedrijfstakken/ondernemingen die een ziektepercentage kennen
boven het gemiddelde van 9% of boven het gemiddelde van de
bedrijfstak zitten?

Bonus/Malussysteem

De leden van de fractie van het CDA vroegen of een reactie gegeven
kan worden op het schrijven van de RCO aan de vaste Kamercommissie
voor SoZaWe d.d. 9 januari 1992', waarin wordt gesteld «Samenvattend

1 Ter inzage geiegd bij het Centraai infor– js de RCQ van menjng dai gezien het karakter van het voorgestelde
matiepunt onder qriffienummer 106347 bonus/malussysteem de hoogte van de malus maximaal 4 maanden
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uitkering mag bedragen met een maximering van 2% van de bruto–
loonsom per werkgever. Een differentiatie van de malus per bedrijfstak is
geen redelijke grondslag voor het voorgestelde bonus/malussysteem.
Het KNOV en de drie centrale landbouworganisaties zijn bovendien van
mening dat bedrijven met maximaal tien werknemers van het bonus/
malussysteem moeten worden uitgezonderd».

Bij de leden van de CDA-fractie bestond voorts onduidelijkheid over de
financiering en de werkwijze in de G en G-sector. Kan aan de hand van
een eenvoudig voorbeeld aangegeven worden hoe in een instelling van
de gezondheidszorg de financierïng wordt geregeld en de bonus/malus–
regeling wordt toegepast zonder dat de kwaliteit van de zorg wordt
aangetast?

Is het voorts juist, zoals in het schrijven van de RCO d.d. 9 januari
1992 wordt gesteld «dat er sprake is van een «subsidiëring» van de G en
G-sector door een extra lastenverhoging op de marktsector te leggen?»

Kennisnemend van de toch wel zeer verontrustende berichten inzake
de «arbeidsongeschiktheid in het onderwijs» vroegen de aan het woord
zijnde leden zich af hoe het bonus/malussysteem uit zal vallen voor die
delen van de onderwijssector die het zwaarst getroffen worden?

Is er in een «bednjfstak» als het onderwijs gelet op de bijzondere aard
van de arbeidsongeschiktheid, niet meer sprake van een malus dan van
een bonus? Wordt door deze regeling de kwaliteit van het onderwijs niet
aangetast?

De leden van de PvdA-fractie hadden met grote belangstellmg kennis
genomen van dit wetsvoorstel. Voor het eerst sinds de invoering van de
WAO heeft een kabinet van beheersing van het arbeidsongeschiktheids–
volume een belangrijk politiek en maatschappelijk thema gemaakt en
komt een kabinet met concrete gedragsbeïnvloedende maatregelen. Zij
traden dit wetsvoorstel daarom positief tegemoet. Tegelijkertijd waren er
na lezing van de schriftelijke stukken ook enkele ondertonen van scepsis
en teleurstelling. Zij hadden de indruk dat het wetsvoorstel wel erg sterk
inzet op financiële prikkels en minder aandacht toont voor het arbeids–
bestel (primaire integratie) en de wijze van begeleiding/reïntegratie van
zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

De leden van de PvdA-fractie erkenden het belang van financiële
prikkels voor werkgevers en werknemers, maar zij merkten tevens op dat
het hier om een medaille met twee kanten gaat.

Financiële prikkels voor werkgevers

De leden van de PvdA-fractie hadden de indruk dat de combinatie van
(negatieve) prijsprikkels richting werkgever aan de forse kant is. Zij
doelden hier op de combinatie van 3 of 6 weken eigen risico bij ziekte,
premiedifferentiatie ZW van de 7e t/m 52e week ziekteverzuim en een
malus van max. 12 maanden salaris in de WAO. Zij erkenden dat prijs–
prikkels zo hoog moeten zijn dat ze niet gemakkelijk afgekocht kunnen
worden. Anderzijds meenden deze leden dat financiële prikkels voor de
werkgever op de volgende grenzen van mogelijkheden of wenselijkheden
stuiten:

a. het «Kamminga-effect» van de calculerende werkgever, die de
selectie bij aanneming verscherpt of overgaat op meer tijdelijke arbeids–
contracten (die mede het karakter van proeftijd i.v.m. ziekteverzuim
krijgen);

b. een kosten-batenanalyse i.v.m. de administratieve overhead bij
verfijnde premiedifferentiatiesystemen;

c. het «maatschappelijk draagvlak» en het rechtsgevoel van de aange–
slagen contribuabelen, nu de Nederlandse arbeidsongeschiktheidsverze–
kering niet onderscheidt tussen risque professionel en risque social.
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De leden van de PvdA-fractie wilden er overigens geen misverstand
over laten bestaan dat zij volstrekt niet wilden pleiten voor een terugkeer
naar het onderscheid tussen risque professionel en risque social.

De consequentie daarvan is naar hun mening dat het arbeidsonge–
schiktheidsrisico in hoge mate collectief gedragen wordt en slechts in
beperkte mate vatbaar is voor toerekening aan de individuele werkgever.

De leden van de PvdA-fractie erkenden overigens dat zij de gedragsef–
fecten van pnjsprikkels voor de werkgever niet konden voorspellen. Zij
waren daarom geneigd om accoord te gaan met de voorgestelde prijs–
prikkels richting werkgever onder het beding dat deze goed geëvalueerd
worden en indien nodig tot tijdige aanpassingen kunnen leiden. Over de
uitwerking van de prijsprikkels richting werkgever stelden de leden van
de PvdA-fractie nog de volgende vragen:

a. Hoe stelt het kabinet zich een «pooling van kleine werkgevers» bij
premiedifferentiatie ZW vanaf 7e week voor? Wordt hier gedacht aan
pooling van een klein aantal kleine werkgevers in een verwante sector,
naast pooling van andere kleine groepen kleine werkgevers in andere
vergelijkbare sectoren per bedrijfsvereniging?

In welke orde van grootte zal zo'n kleine pool van kleine werkgevers
dan kunnen liggen? Wat is het effect ervan, aannemende dat premiedif–
ferentiatie slechts uitwerking kan hebben indien ze wordt toegepast per
werkgever?

Als premiedifferentiatie per kleine werkgever te bewerkelijk of te
riskant is voor kleine werkgevers, waarom worden zij dan niet uitge–
zonderd van deze premiedifferentiatie en wordt hen niet gewoon de
gemiddelde premie van de bedrijfstak of risicogroep in rekening
gebracht?

b. Zou het geen aanbeveling verdienen om een werkgever die (met
bonus) een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer In dienst neemt,
gedurende een zekere periode, b.v. 3 jaar, te vrijwaren van de malus bij
onverhoopte nieuwe uitval naar de WAO? (analogieredenering n.a.v. de
voorgestelde verhoging ziekengeld: nieuw art. 29a ZW). Voorts wilden zij
ervoor pleiten om de malus achterwege te laten bij toepassingen van art.
33 AAW/44 VVAO.

c. Wil de staatssecretaris uitvoerig ingaan op de risico's van de
keerzijde van de medaille (verscherpte aanstellingskeuringen, toename
van tijdelijke arbeidscontracten bij wijze van verlengde proefperiode).

Welke beïnvloedingsmogelijkheden/machtsmiddelen heeft het kabinet
om te bevorderen dat aanstellingskeuringen alleen geschieden door een
onafhankelijk arts (die niet op de loonlijst van de betreffende werkgever
staat) en beperkt blijven tot de vraag of de betrokken werknemer,
medisch gezien, de functie kan vervullen en wel zonder schade voor zijn
gezondheid? Welke mogelijkheden ziet het kabinet om eventuele
prognoses over ziekteverzuim of kans op uitstoot naar de WAO bij
aanstellingskeuringen te diskwalificeren als strijdig met de medische
ethiek of als ambtsmisbruik?

Financiële prikkels voor werknemers

De leden van de PvdA-fractie waren bereid hun aanvankelijke
negatieve opstelling te heroverwegen en een debat hierover onbevangen
aan te gaan.

a. Inzake ziekmeldingen meenden deze leden dat een eventuele finan–
ciële prikkel (slechts) eventueel effectief zou zijn aan het begin van de
ziekmelding (de eerste dagen of de eerste week). Dan immers kunnen
subjectieve keuzemomenten een rol spelen en is er nog niet onmiddellijk
sprake van externe bemoeienis en controle. Een lagere dan
100%-uitkering en/of loondoorbetaling in het eerste begin van ziekte–
verzuim achtten zij daarom bespreekbaar.
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b. Een eventuele financiële prikkel bij het begin van ziekteverzuim
dient naar hun mening bij voorkeur de vorm te hebben van een lagere
dan 100%-doorbetaling en niet de vorm van inlevering van verlofdagen.
Zij voerden hiervoor 2 argumenten aan:

1. inlevering van verlofdagen is een vorm van arbeidstijdverlenging en
kan een negatief werkgelegenheidseffect hebben;

2. indien de werknemer zo sterk calculerend is als de huidige mode
ons voorschrijft te geloven, zal hij proberen de hem «afgepakte» verlof–
dagen terug te pakken door werkhervatting één dag uit te stellen. De
leden van de PvdA-fractie waren weinig enthousiast over de actie van de
Tweede Kamer om juist de mogelijkheid van het inleveren van verlof– en
vakantiedagen bij ziekte in de tijd naar voren te halen.

c. Vergroting van de financiële prikkels bij langdurige arbeidsonge–
schiktheid (naast 30% inkomensverlies, afgezien van promotiemogelijk–
heden en meer «immateriële» nadelen) stuitte bij hen op zeer ernstige
bezwaren. In dit geval betreft het immers een persoon met langlopende
gezondheidsbeperkingen, gedurende lange tijd verwijderd van/vervreemd
van het arbeidsproces en reeds gedurende lange tijd afhankelijk van de
beoordeling van externe deskundigen en instanties. Wanneer deze
externe deskundigen en instanties hun werk goed doen, is de ruimte voor
individuele keuzevrijheid nihil tot zeer marginaal. In deze situatie dienen
vooral positieve stimulansen (bevordering zelfvertrouwen, begeleiding bij
scholing en arbeidsoriëntatie, eventueel een beleid van positieve actie)
een rol te spelen.

Deze leden konden zich echter wel voorstellen dat het verstrekken van
een expliciet als zodanig vermelde tijdelijke WAO-uitkering (met
mogelijkheid tot verlenging bij herbeoordeling) in een aantal situaties
(b.v. stress bij personen van jeugdige of middelbare leeftijd) een
prikkeling kan betekenen, mits gekoppeld aan een concreet programma
van revalidatie, heroriëntatie en eventueel scholing en persoonlijke
begeleiding en eventueel gekoppeld aan een terugkeerrecht en
opschorting van de malus. Weiiswaar waren zij met de staatssecretaris
van mening dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering in principe steeds
tijdelijk is, nl. slechts van toepassing is, zolang de arbeidsongeschiktheid
voortduurt.

Niettemin vermoedden de aan het woord zijnde leden dat in de
gegroeide uitvoeringspraktijk en in de beleving van uitkeringsgerech–
tigden de uitkering (te) vaak vanzelf geacht wordt door te lopen tot het
bereiken van de 65-jarige leeftijd. Zij vroegen in hoeveel gevallen GMD
en ABP de prognose «einde arbeidsleven» (in aantallen of percentages)
stellen en of dit inderdaad betekent dat de uitvoeringsorganisatie verder
niet meer omkijkt naar betrokkenen. Zij vroegen een beargumenteerde
reactie van de staatssecretaris op hun suggestie vaker expliciet een tijde–
lijke a.o.-uitkering te verstrekken, gekoppeld aan een begeleiding tijdens
een traject van revalidatie en heroriëntatie.

De leden van de PvdA-fractie hadden kennis genomen van de
«verwachting» van het kabinet dat «niveaumaatregelen» (lees: verlaging
uitkeringshoogte) een positief volume-effect kunnen generen en de
verwijzing naar het onderzoek van Aarts en De Jong (22 228, nr. 9, blz. 5
en 6). Deze leden hadden nog geen kennis genomen van genoemd
onderzoek. Voorlopig voerden zij daarom op het kompas van de
summiere samenvatting van dit onderzoek in het SER-advies 91/15,
waaruit zij citeerden: «Dit betekent dat AAW/WAO-toetreders hoofdza–
kelijk kijken naar de inkomensgevolgen op korte termijn. Voor het
berekenen van de volume-effecten kan dan ook niet geabstraheerd
worden van de bovenwettelijke aanvullingen op de AAW/WAO-uitke–
ringen».
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Indien dit citaat overeenkomt met de resultaten van genoemd
onderzoek, meenden zij dat het kabinet zich voor de legitimatie van een
beperking van de WAO-uitkeringshoogte na afloop van 1 tot 5 jaar
(inclusief ZW-jaar: 2-6 jaar), waarin bovendien de bovenwettelijke
aanvulling bijna steeds verdwenen is, niet kan beroepen op het
onderzoek van Aarts en De Jong.

Deze leden constateerden voorts dat de diverse, zeer forse, «niveau–
maatregelen» in de jaren tachtig (premieheffing over de uitkering, korting
van dagloon met 3% in '84, jarenlange bevriezing, verlaging koppelings–
percentage van 80 naar 70) niet geleid heeft tot enig aantoonbaar
volume-effect.

Aan de hand van de feitelijke ontwikkelingen veronderstelden de leden
van de PvdA-fractie dat alleen het schrappen van de verdisconteringsbe–
paling m.i.v. 1-1-1987 geleid heeft tot een (vertraagd) volume-effect in
uitkeringsjaren. Dit is echter geen generieke «niveaumaatregel», maar
een specifieke «structuurmaatregel».

Over begeleiding, scholing, arbeidsbemiddeling en uitvoerings–
praktijk

De leden van de PvdA-fractie meenden dat individuele begeleiding,
scholing, arbeidsbemiddeling van ten minste even groot belang zijn voor
een terugdringing van het a.o.-volume als financiële prikkels en dat
hiervoor geïnvesteerd moet worden in de uitvoeringsorganisatie. Zij
meenden dat deze aspecten nogal onderbelicht gebleven zijn in de
debatten over TAV1. In dit kader maakten zij de volgende opmerkingen
en stelden zij de volgende vragen:

1. Zij hadden met enig werkbrauwengefrons kennis genomen van de
«daadkracht» van de Tweede Kamer inzake een verplichte 6-weeks (i.p.v.
6-maands) melding bij de GMD. Zij vreesden dat dit zou kunnen leiden
tot veel papieren rompslomp. Een vroegtijdige gezamenlijke aanpak van
BV's en GMD zou hen zeer aanspreken, formele dossieroverdrachten
echter minder. In dit kader vroegen zij de aandacht voor het zgn.
Heerlense model GAK/GMD, waarbij na 6 weken ziekteverzuim alle
lopende gevallen besproken worden in een team van VG-GAK, VG-GMD
en AD-GMD en de meest gerede partij (1 of 2 van deze 3) aan de slag
gaat. Zij meenden dat zo'n aanpak een verbeterde uitwerking is van
melding aan de GMD, althans in de relatie GAK/GMD (gehuisvest in
hetzelfde gebouw).

Zij erkenden overigens dat zo'n aanpak minder makkelijk is in de relatie
zelfadministrerende B.V.'s-GMD.

Is het denkbaar om voor de korte termijn te opteren voor een
twee-snelheden aanpak?

2. Uit de ervaringen met langdurig werklozen hadden zij begrepen dat
(arbeidsintensief) «maatwerk» veelal geboden is. Zij veronderstelden dat
veel van deze aanpak bruikbaar is voor begeleiding/reïntegratie van
arbeidsongeschikten, maar zij hadden de indruk dat de huidige GMD qua
personeelsformatie hiervoor onvoldoende toegerust is.

Deelt de staatssecretaris de mening dat óf geïnvesteerd moet worden
in de huidige uitvoeringsorganisatie óf buiten de huidige uitvoeringsorga–
nisatie een dergelijke aanpak gerealiseerd moet worden óf dat wellicht
voorlopig het beste voor een mengvorm van beide gekozen moet
worden.

In dit verband stelden zij de volgende vragen:
a. Verdient (een proef met) heroriënteringsgesprekken aanbeveling?
b. Zouden brede samenwerkingsprojecten als STAF-Friesland

(GMD/ABP/Start/Arbeidsburo/Vrouw– en Werkwinkel/Volkshogeschool/
Fries WAO-beraad) en werkdoel Den Haag
(GMD/GAK/ABP/GDA/GSD/Arbeidsburo) een initiërende en stimule–
rende rol kunnen spelen in een reïntegratiebeleid?
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c. Vanuit de WAO-beweging is er de laatste jaren een toenemende
aandacht voor reïntegratie. Het had de leden van de PvdA-fractie
gestoord dat nóch in de «witte stukken», nóch in het TK-debat de vraag
aan de orde gesteld is hoe de doelgroep zelf betrokken kan worden bij
een reïntegratie-aanpak, b.v. bij een regionale aanpak. Heeft het kabinet
ideeën hierover of voornemens in deze?

d. Voorzover het deze leden bekend is, beschikt de GMD in het hele
land over ruim 40 formatieplaatsen voor vacaturewerving en arbeidsbe–
middeling. Ook als zij er rekening mee houden det ook de A.D.'s hierbij
een rol spelen, menen zij toch dat deze personeelsformatie te klein is
voor een werkelijk reïntegratiebeleid, voor zolang althans de arbeidsbe–
middelingstaak bij de GMD ligt.

e. Blijkens de Nota naar aanleiding van het eindverslag Tweede Kamer
(stuknr. 9 blz. 34) heeft de GMD in 1990 1774 positieve scholingsad–
viezen uitgebracht. Hoewel dit aantal waarschijnlijk een forse stijging
betekent t.o.v. enkele jaren daarvoor, achtten zij dit aantal teleurstellend
laag.

Is bekend hoeveel van deze positieve scholingsadviezen geleid hebben
tot problemen met de kieine commissies van de B.V.'s en in hoeveel
gevallen deze scholingsadviezen geleid hebben tot een metterdaad
aanvangen en/of voltooien van de scholing? Wat vindt de staatssecre–
taris van de suggestie om de beslissing tot toestemming van scholing in
handen te leggen van de GMD met verantwoordingsplicht achteraf aan
de besturen van de B.V.'s?

f. Zij constateerden voorts dat de GMD beschikt over een scholings–
budget van 14,8 mln, plus 8 mln (bij C(A)VV's en CBB's) en 7 mln (bij
scholingsinstituten voor gehandicapten, te zamen + 30 mln). Vergeleken
met het scholingsbudget voor werklozen leek hen dit scholingsbudget
mager. Is bekend in welke omvang hierbij nog een bedrag opgeteld kan
worden voor gevallen van scholing ex art. 57, lid 1 AAW?

De leden van de PvdA-fractie hadden de indruk dat de voorwaarden
voor toestemming tot scholing (directe arbeidsmarktrelevantie, niet
langer dan 6 a 9 mnd, bij uitzondering misschien 12 mnd; nimmer
«opwaartse» scholing) te strak geformuleerd zijn en dat versoepeling
gewenst is. Deelt de staatssecretaris deze mening en is zij bereid om
haar invloed aan te wenden in de richting van versoepeling?

g. Verdient het aanbeveling om de banenpools open te stellen voor
arbeidsongeschikten en zou hiertoe de a.o.-uitkering «teruggeploegd»
kunnen worden? Indien nee, waarom niet?

h. Tenslotte vroegen deze leden in hoeverre arbeidsongeschikten nog
steeds voor het verrichten van vrijwilligerswerk toestemming nodig
hebben van GMD en/of bedrijfsvereniging.

Deze leden meenden zich vaag te herinneren dat het verrichten van
vrijwilligerswerk zonder expliciete toestemming enkele jaren geleden nog
figureerde in een circulaire van het ministerie van Justitie over «fraude–
bestrijding».

Deze leden meenden dat het begrip reïntegratie een bredere betekenis
moet hebben dan alleen de verovering van betaald werk en dat vrijwilli–
gerswerk zowel een waarde op zich is (maatschappelijke integratie) als
ook soms een aanloop kan zijn tot betaalde arbeid.

Deelt het kabinet de mening van de leden van de PvdA-fractie dat
bovengenoemde punten alle relevant zijn bij een aanpak van Terug–
dringing Arbeidsongeschiktheidsvolume en onderdeel dienen uit te
maken van een mtegrale aanpak en dat de maatschappij hierin moet
investeren?
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Ontslagbescherming en art. 1639 h BW

De leden van de PvdA-fractie hadden vernomen dat in sommige CAO's
de arbeidsovereenkomst (automatisch) eindigt na 2 jaar gehele of
gedeeltelijke ongeschiktheid (ziekte/WAO). Zij vroegen zich af wat de
rechtsgevolgen van een dergelijke CAO-bepaling zijn en of een dergelijke
bepaling de verscherpte ontslagbescherming per 1-1-'91 van gedeeltelijk
arbeidsongeschikten kan omzeilen.

De leden van de PvdA-fractie constateerden voorts dat het opzeg–
verbod van 2 jaar van art. 1639 h BW, lid 3 spreekt over «de tijd, dat de
arbeider ongeschikt is tot het verrichten van zijn werk». Zij vroegen zich
af of (ondubbelzinnig) vaststaat dat ook de tijd «dat de arbeider gedeel–
telijk ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid» onder de bescher–
mende werking van art. 1639 h, lid 3 valt. Juist nu er sprake is van een
forse toename van gedeeltelijk arbeidsongeschiktverklaringen in de WAO
en een uitbreiding van de werkingssfeer van art. 30 ZW, zou naar hun
mening ondubbelzinnig moeten vaststaan dat art. 1639 h, lid 3 BW mede
gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WAO) of gedeeltelijk werkhervatters in
de ZW omvat en mede omvat passende arbeid bij zijn werkgever!

Voorts vroegen deze leden zich af of de mogelijkheid tot afwijking bij
CAO of publiekrechtelijke regeling in lid 7 van art. 1639 h, lid 3, nog
steeds verdedigbaar is in het kader van een effectief volumebeleid.

Tenslotte vroegen de leden van de PvdA-fractie om nadere informatie
over het voornemen om de verscherpte ontslagbescherming van gedeel–
telijk arbeidsongeschikten uit te breiden, waarvan zij via Handelingen TK
d.d. 4-12-'91 (pag. 2109-2110) voor het eerst kennis namen. Wanneer
zal dit voornemen geëffectueerd worden?

Ontwikkeling a.o.-volume

a. De leden van de PvdA-fractie constateerden dat het kabinet zijn
voorstellen tot een ingreep in de WAO-uitkeringshoogte steeds beargu–
menteerd heeft vanuit de tegenvallende volume-ontwikkeling in 1990 en
het eerste kwartaal van 1991. Zij verwezen naar de brief van de staatsse–
cretaris van 19 juni 1991 aan de SER, waaruit zij de volgende passages
citeerden:

«Inmiddels zijn realisatiecijfers beschikbaar over de volume-ontwik–
keling ZW en AAW/WAO en het eerste kwartaal van 1991».

«In de AAW/WAO is sprake van een tegenvallende ontwikkeling in
1990 die zich in tegenstelling tot de verwachting van het kabinet, zoals
vermeld in eerdere ramingen, in 1991 blijkt door te zetten; dit zal
vermoedelijk ook in latere jaren gebeuren».

Deze brief concludeert tenslotte:
«Het voorgaande impliceert dat de problematiek van terugdringing van

het beroep op ZW en de arbeidsongeschiktheidsregelingen in omvang is
toegenomen en dat niet ontkomen zal kunnen worden aan additionele
maatregelen die kunnen leiden tot ombuiging in de nog zichtbaarder
geworden trend».

Uit de Memorie van Toelichting bij de begroting SoZaWe 1992
citeerden zij:

«Op basis van de volume-ontwikkeling in de sfeer van WAO en AAW in
het eerste kwartaal van 1991 moet worden gevreesd, dat die verslech–
tering zich verder heeft doorgezet. De arbeidsongeschiktheidsfondsen
voorzien thans een versterkte groei van het AAW/WAO-volume voor de
jaren 1991 en 1992».

«Gezien de hierboven aangegeven verslechtering van de prognoses bij
ongewijzigd beleid is het kabinet van oordeel dat doorvoering van verder–
gaande maatregelen om het volume van de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen en het ziekteverzuim terug te dringen tot het beoogde niveau, niet
kan uitblijven».
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De leden van de PvdA-fractie constateerden tot hun vreugde dat de
hierboven voorspelde «versterkte groei» van het AAW/WAO-volume niet
heeft plaatsgevonden, maar dat er daarentegen vanaf het tweede
kwartaal '91 sprake is van een sterke afvlakkingvan de groei.

Zij verwezen in dit verband naar SVR-rapportages:
- groei a.o.-volume per kwartaal in 1990 en 1e kwartaal 91 achtereen–

volgens: 7,5-6,3-6,5-10,1 en 7,2 (xlOOO)
- groei a.o.-volume 2e en 3e kwartaal '91 resp. 4,5 en 3 (xlOOO).
Aan een GMD-persbericht d.d. 8-1-'92 ontleenHen zij de volgende

cijfers:
groei in uitkeringsjaren in 1990: 30 000 en in 1991: 18000;
aantal a.o.-uitkeringsjaren per 1000 AAW/WAO-verzekerden in

1990 103 en in 1991 102.
Nu de groei in 1991 zo sterk is afgevlakt vroegen zij tot welke

conclusies dit leidt bij het kabinet en op welke wijze de hiervoor
genoemde ramingen bijgesteld worden. Zij verzochten om bijstelling van
de cijfers uit tabel 1 (22 228 nr 3, blz.4) voor de jaren '91 en '95. De
leden van de PvdA-fractie meenden te constateren dat de maatschappij
en de uitvoeringsorganisaties het volumebeleid aangevat hebben, nog
voordat de wetgever het instrumentarium van TAV-1 beschikbaar gesteld
heeft.

Zij constateerden dat een eerste evaluatie van TAV-1 voorzien is tegen
juli '93. Een opschorting van de voorgenomen ingreep in de
WAO-hoogte, in afwachting van deze evaluatie leek hen thans wel zeer
in de rede te liggen. Indien de prijsprikkels van TAV-1 gecombineerd
zouden worden met investeringen in de uitvoeringsorganisatie
(begeleiding, scholing, arbeidsoriëntatie en –bemiddeling) zou de bijge–
stelde kabinetstaakstelling inzake ombuiging a.o.-volume (55 a 60000)
naar hun indruk te realiseren zijn zonder ingreep in de WAO-uitkerings–
hoogte.

b. De leden van de PvdA-fractie hadden kennis genomen van de
omschrijvingen «heva en uitkeringsdagen» in de «Verklaring van voorko–
mende begrippen» in de SVR-statistiek. (Ontwikkeling arbeidsonge–
schiktheid 3e kwartaal 1991). Zij lazen hierin wel een herleiding van
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid naar volledige arbeidsonge–
schiktheid, maar geen herleiding van arbeidsongeschiktverklaarde
ex-parttimers naar rato van de parttime factor. Waar de juiste vergelij–
kingsmaatstaf is de verhouding tussen uitkeringsjaren en arbeidsjaren
(zie: WKA) vroegen zij zich af of hier sprake is van een statistische verte–
kening ten ongunste.

Indien ja, kunnen dan «geschoonde» cijfers (met verdiscontering van
de parttime-factor) verstrekt worden?

c. Mag uit tabel 1 van de Memorie van Toelichting (blz. 4) inderdaad
geconcludeerd worden dat de groei van het a.o.-volume veruit het
grootst is in de ABP-sfeer (1980: 36 000, 1990: 83 000 uitkeringsjaren)?
Maken «herplaatsbaarverklaringen» deel uit van het ABP-a.o.-volume?
Zijn de cijfers in de WAO-sfeer en de ABP-sfeer geheel vergelijkbaar?
Indien niet, kan dan voor een aantal jaren (b.v. 89, 90, 91) het
a.o.-quotiënt (verhouding uitkeringsjaren/arbeidsjaren) voor de
WAO-sfeer en de ABP-sfeer vermeld worden?
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Tenslotte

a. De leden van de PvdA-fractie meenden dat het WAO-uitkerings–
systeem van 7 a.o.-klassen bij een bescheiden loonsverhoging in grens–
gevallen kan leiden tot een lager inkomen, omdat indeling in een lagere
a.o.-klasse het gevolg kan zijn (of het wegvallen van een uitkering in de
laagste a.o.-klasse). Deze leden vroegen of het in deze tijd van geavan–
ceerde automatisering mogelijk is om de indeling in 7 klassen (met
schokeffecten in grensgevallen) te vervangen door een glijdende schaal?

b. Tenslotte vroegen de leden van de PvdA-fractie of een tijdschema
gegeven kan worden van de voorgenomen ingangsdata van de verschil–
lende onderdelen van dit wetsvoorstel.

De leden van de fractie van D66 hadden kennis genomen van dit
wetsvoorstel dat tot doel heeft het aantal mensen dat een uitkering
ontvangt op grond van de WAO te beperken.

Niet de hoogte of de duur van de WAO-uitkering zijn onaanvaarbaar,
maar het aantal mensen dat zich in de - in principe als tijdelijk bedoelde
–WAO bevindt.

De WAO is meer een meer fuik geworden waar moeilijk blijkt uit te
komen.

Zij waren het eens met diegenen die stellen dat «alles uit de kast
gehaald moet worden» om te bevorderen enerzijds dat mensen met een
handicap niet meer uit de WAO komen en anderzijds minder mensen
zich onnodig richting WAO-fuik begeven.

De leden van de fractie van D66 realiseerden zich dat het thans
voorliggende wetsvoorstel het eerste is van een drieluik.

Gezien de samenhang met de andere twee nog in te dienen wetsvoor–
stellen TZ TAV II en WAO TAV III namen deze leden de gelegenheid te
baat om ook vooruitlopend op de behandeling daarvan een enkele
opmerking te maken.

Het was hen in de diskussie en in de vele artikelen rondom de WAO
problematiek opgevallen dat de begrippen ziek en arbeidsongeschikt
door elkaar gebruikt worden.

Naar hun mening is het essentieel tot een duidelijkere begripsdefinitie
te komen.

Zij betreurden het dat de Regering nog steeds niet met voorstellen is
gekomen tot wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium.

Uit de interviews met en stukken van WAO'ers blijkt dat WAO een
stempel op mensen drukt. Niet zelden blijkt te gelden eens WAO'er
blijvend WAO-er.

Het geldehjke voordeel ten opzichte van van de WW-ers, nl. een betere
uitkering, slaat om een een nadeel, de moeilijkheid weer aan het werk
komen. In overgrote meerderheid gaat het hier om mensen die graag
(weer) aan het werk willen.

Om het volume in de WAO terug te dringen moet maximaal worden
ingespeeld op de motivatie van WAO'ers om ondanks de handicap toch
zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan het arbeidsproces.

Het proces dat veel te lang hoofdzakelijk is gericht geweest op het
legitimeren van het verkrijgen van een uitkering moet niet alleen
technisch maar ook psychologisch worden omgebogen naar reïntegratie
in het arbeidsproces.

Ten behoeve van een werkelijke reïntegratie van zieken/arbeidsonge–
schikten is het naar de mening van D66 het overwegen waard het begrip
arbeidsongeschikt te vervangen door «Werkwilligen met een handicap -
afgekort WmH'er.

Scheiding van uitvoering en controle van de wet zijn alleen in
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Nederland geheel in handen van de sociale partners. De leden van de
fractie van D66 waren van mening dat deze vermenging mede oorzaak is
van de tot nu toe onstuitbare groeirichting WAO.

Een groot deel van de premies is nodig om deze «uitkeringsinstanties»
te bekostigen.

Zij betreuren dat amendement 17, welke rapportage voorschreef niet
is aangenomen.

Volume

Wat is de verklaring voor de toename van het aantal vroeggehandi–
capten (tabel 1 ongewijzigd beleid)

Het was de leden van D66 opgevallen dat in de diskussie in de Tweede
Kamer werk min of meer als een gegeven grootheid wordt behandeld.
Bedrijfssluitingen, inkrimpen van arbeidsplaatsen komen in de beschou–
wingen nauwelijks als probleem aan de orde. Sociale oplossingen voor
deze economische problematiek werden door de sociale partners
gevonden in door alle partijen aanvaarde «sociale plannen» genaamd
geen gedwongen ontslagen.

Is de Regering van mening dat het uitgangspunt geen gedwongen
ontslagen in het licht van de huidige WAO-diskussie nog steeds
aanvaardbaar is?

Is het niet psychologisch makkelijker werk te zoeken vanuit de positie:
«ik zit zonder werk» dan «ik ben arbeidsongeschikt»?

Deze week werd bekend dat het aantal mensen dat in 1991 een
beroep op de WW deed 14,2% hoger lag dan in 1990 GAK cijfers, bij
Detam 25,3% hoger. (NRC 7 jan).

Bestaat er een verband tussen de stijging in de WW en een daling in
de WAO-cijfers?

De aan het woord zijnde leden zouden gaarne een reactie ontvangen
op het verschil tussen de GAK en CBS-cijfers.

Op welke manier is een werknemer, die gedeeltelijk arbeidsongeschikt
en gedeeltelijk aan het werk in de cijfers verwerkt?

Reïntegratie

De leden van de fractie van D66 hadden een aantal uiterst kritische
artikelen gelezen over de uitvoeringspraktijk ZW en WAO.

De artikelen schilderen de praktijk in de ziektewet.
«Keuren als legitimering van een uitkering» was de algemene teneur.
Behalve de mededeling dat de Staatssecretaris deze artikelen ook

gelezen had en informatie had gevraagd aan de SVR (antwoord op
vragen van het lid van deze Kamer, de heer Van de Zandschulp) hadden
de aan het woord zijnde leden van regeringszijde nog geen reactie
gekregen op de in deze artikelen geschetste gang van zaken.

Wanneer kan deze informatie tegemoet worden gezien?

De Staatssecretaris stelt dat ook zij vindt dat GAK/GMD meer als
reïntegratiebevorderende instantie moet gaat werken

Welke mogelijkheden tot controle hierop heeft de Regering?
Via amendering is de termijn waarop de GMD in overleg met de

werkgever en de werknemer een reïntegratieplan moet opstellen terug–
gebracht tot 13 weken.

Wie contoleert of deze termijn wordt overschreden?
Welke sanctie is er wanneer de GMD deze termijn niet blijkt te halen.
Bij wie kan de WmH-er beroep aantekenen, indien er geen reïntegra–

tieplan wordt opgesteld?
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Welk deel van de totale premiesom wordt gebruikt t.b.v. de loonsom
van deze uitkeringsinstanties?

Scholing

Een van de mogelijkheden tot reïntegratie is scholing.

In de Nota naar aanleiding van het eindverslag lazen ook de leden van
D66 dat door de GMD in 1990 1744 positieve adviezen voor scholing cq
vergoeding voor scholing zijn uitgebracht.

Wat is het oordeel van de Staatssecretaris over dit aantal in
verhouding tot het aantal WmH'ers (WAO'ers)?

Hoeveel aanvragen voor scholing worden er per jaar gedaan?
Welke criteria hanteert de «kleine commissie»?
Is ooncurrentievervalsing een argument om een aanvraag voor scholing

af te wijzen?
Welke beroepsmogelijkheden hebben WmH'ers (WAO'ers) bij

afwijzing van een verzoek tot scholing?
Hoe lang is de termijn waarbinnen omtrent scholing wordt beslist?

Bonus-Malussysteem

De leden van de fractie van D66 stonden positief tegenover het
systeem dat een werkgever die zich inspant om een WmH'er in dienst te
houden cq te nemen beloont.

De uitspraak van de Hoge Raad heeft onlangs bevestigd dat een
werkgever zich maximaal dient in te spannen om werk aan te passen aan
de handicap van de werknemer.

De aan het woord zijnde leden waren verheugd dat ons hoogste
rechtscollege nu reeds tot een dergelijke duidelijke uitspraak hebben
willen komen. Zij zagen deze uitspraak als een steun in de rug van een
beleid dat gericht is op maximale reïntegratie van werknemers met een
handicap, ongeacht hoe die is ontstaan.

Niettemin spraken zij hun zorg uit over de wijze waarop een werkgever
het deugdelijk bewijs moet leveren dat hij zich heeft ingespannen.

Op welke manier is er controle dat ook dit niet verzandt in burocratie?
Is de bonus voldoende compensatie?

De Regering gaat uit van een positief saldo van het bonus/malus–
systeem en wil dit teruggeven via een verlaging van de AAW-premie.

De AAW-premie is in 1992 verhoogd van 2.75 tov 1.80 in 1991.
Hoeveel BMS saldo is nodig om deze verhoging ongedaan te maken?

Is de regering voornemens uitzonderingen op het malussysteem toe te
staan?

Te denken valt aan de volgende casus.
Werkgever heeft een WmH'er aangenomen met een blijvende

handicap. De werkplek is aangepast. Met de loop der jaren neemt de
handicap toe, aanpassing blijft mogelijk, maar na 15 jaar is de handicap
van een dergelijke aard dat medisch gezien werken niet langer mogelijk
is.

Is een malus dan nog gerechtvaardigd?
Waarom is er geen hardheidsclausule opgenomen?
Als gevolg van de B/M systeem vreesden de aan het woord zijnde

leden voor een toename van tijdelijke arbeidscontracten.
Deelt de regering deze vrees?

Ten behoeve van kleine werknemers is de malus gesteld op 5% van de
loonsom.
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De leden van de fractie van D66 konden zich vinden in deze beperking
ten aanzien van kleine werkgevers. 90% van de bedrijven heeft minder
dan 20 werknemers.

Is bekend hoeveel bedrijven minder dan 10; minder dan 5?

Artikel 30 ZW

In art 30 ZW wordt geregeld aldus de leden van de fractie van D66
hoe de gang van zaken is indien de eigen werkgever geen passende
arbeid heeft, maar passende arbeid verricht kan worden bij een andere
werkgever.

Is de conclusie juist dat werkgever A, die de werknemer onderbrengt
bij een andere werknemer B geen malus verschuldigd is, zolang het
arbeidscontract voortduurt?

Verandert deze situatie wanneer de werknemer definitief overstapt
naar de andere werkgever? Ontstaat dan de situatie, B krijgt bonus, A
moet malus betalen?

Overige zaken

Werken in deeltijd is naar de mening van de leden van de fractie van
D66 een mogelijkheid die voor werkwilligen met een handicap maar ook
voor ouderen (deeltijd VUT) moet worden onderzocht.

Het zo snel mogelijk weer ingeschakeld zijn kan door middel van deels
werken en deels een ZW uitkering krijgen bevorderd worden.

De instelling van de verzekeringsgeneeskundige: «voor deze ziekte
staat xxxx weken. U kunt beter thuisblijven», moet worden omgebogen in
«met deze handicap kunt U best proberen met Uw werkgever overeen te
komen halve dagen te gaan werken.

Welke mogetijkheden ziet de Regering zelf.
Welke belemmeringen dienen te worden weggenomen.
Aan welke stimulansen denkt het kabinet (Nota naar aanleiding van

eindverslag stuk nr. 9, blz 17).

De leden van de fractie van de WD hadden met belangstelling kennis
genomen yan het wetsvoorstel.

Zij zijn van mening dat met dit voorstel een begin wordt gemaakt om
met behulp van financiële maatregelen een al te gemakkelijk afschuiven
door werkgevers en werknemers van individuele naar collectieve verant–
woordelijkheid in te perken. Vandaar dat zij zich met name konden
vinden in het bonus/malussysteem - zij het dat de hoogte van de malus
wel eens contrair zou kunnen uitwerken - en dat zij met enige nieuwsgie–
righeid de in TAV 2 op te nemen maatregelen tegemoet zagen.

Zij hadden echter nog wel enkele vragen en opmerkingen over, om niet
te spreken van bedenkingen tegen, een aantal in dit wetsvoorstel
weergegeven maatregelen.

Zo stond de staatssecretaris zelf aanvankelijk zeer gereserveerd ten
opzichte van de verhoging van het ziekengeld voor een in dienst
genomen arbeidsongeschikte, maar uiteindelijk zag ze toch wel reïnte–
gratie-effecten, zei ze aan de Overzijde. Onder het motto «baat het niet,
schaadt het niet» is deze regeling in het wetsvoorstel opgenomen. De
staatssecretaris noemde het in dit verband een «vooroordeel» dat
gedeeltelijk arbeidsongeschikten een hoger ziekteverzuim zouden
hebben. Zegt zij hiermee dat de directeur van de Rotterdamse GGD,
prof. Roscam Abbing, een deel van zijn nieuwjaarsrede op vooroordelen
heeft gebaseerd? (Volkskrant 7-1-92)?

Geldt dit motto, zo vroegen de aan het woord zijnde leden, niet voor
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meer van de voorgestelde maatregelen? De staatssecretaris heeft in de
Tweede Kamer toegegeven dat het een kwestie is van inschatten of de
maatregelen ook de geschetste gedragsreacties en –effecten zullen
opleveren.

Wij kunnen geen laboratoriumopstelling maken, zo zei ze. Zo bleek het
zg. opstapje in de WAO een mislukking, aldus nog steeds de leden van
de fractie van de VVD. Het wordt nu weliswaar afgeschaft, maar er komt
bijvoorbeeld de mogelijkheid van een herziening van het dagloon, c.q. de
grondslag voor in de plaats. Een ander voorbeeld: ondanks het feit dat
loonkostensubsidies (Vermeend-Moor) een marginaal effect schijnen te
hebben, worden ze in het voorliggend wetsvoorstel ingevoerd. Kan de
staatssecretaris uiteenzetten - nog een voorbeeld - of de voordelen voor
reïntegratie van het verschuiven 500 000 dossiers opwegen tegen alle
bureaucratische rompslomp en het onvermijdelijke verwijt dat de uitvoe–
ringsorganisatie hierover zal worden gemaakt? Juicht zij overigens de
«overval op de uitkeringsfabrieken» van prof. Fortuyn toe? (Tubantia
31 -12-'91; Volkskrant 27-12-'91).

Juist tegen deze achtergrond misten de leden van de fractie van de
VVD een «kosten-batenanalyse». Deze zou niet alleen de financiële
aspecten moeten belichten - en dan ook nog niet zozeer die van alleen
de invoeringskosten - maar meer die van de structureel zwaarder
wordende werkdruk en de personeelsaspecten voor de uitvoeringsor–
ganen als gevolg van wederom toenemende gedetailleerdheid in wet– en
regelgeving. De aan het woord zijnde leden dachten bijvoorbeeld aan de
verplichte reïntegratieplannen na 13 weken ziekte.

Zij verbaasden zich er enigszins over dat de staatssecretaris over de
uitvoerings– en financiële aspecten van dat aan de Overzijde aanvaarde
amendement de SVR alsnog om advies heeft gevraagd, terwijl zulke
aspecten in de «grote» adviesaanvrage van 20 december 1990 niet
worden vermeld. Waarom niet?

Ook de immateriële aspecten zouden in die analyse moeten worden
meegenomen: de reeds genoemde toenemende ingewikkeldheid van
onze sociale wetgeving met als gevolg een afnemende toegankelijkheid
hiervan voor de «gebruiker» - hetzij klant, hetzij uitvoerder.

Kan de staatssecretaris in dit verband de opmerking plaatsen van de
directeur van de BVG over het verlies van honderden banen? (Volkskrant
2-1-'92} en die van het GAK?

De aan het woord zijnde leden vroegen de staatssecretaris om bij
wetsvoorstellen op het gebied van de sociale zekerheid in de toekomst
naast de gebruikelijke hoofdstukjes «gevolgen voor vrouwen» en
«dereguleringaspecten» een hoofdstukje «gevolgen voor de uitvoering»
toe te voegen. Hierbij zou ook moeten worden betrokken de mogelijkheid
om de wet in de toekomst te kunnen handhaven. Dit in verband met de
steeds ingewikkelder wordende wetgeving. Is zij hiertoe bereid?

De leden van de fractie van de VVD zetten op meso– en macroniveau
vraagtekens achter de plannen tot reïntegratie bij een constante of
krimpende arbeidsmarkt. (zie in dit verband de nieuwjaarsrede van de
directeur van het GAK).

De staatssecretaris heeft in de Tweede Kamer gezegd dat er inderdaad
sprake kan zijn van «enige verdringing» van werklozen door gedeeltelijk
arbeidsgeschikten. Zij vindt een dergelijk verdringingsproces niet zo erg
en zij wees zelfs op de «gigantische mogelijkheden» voor een werkgever
om gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te nemen. Aanvaardt zij
daarmee de gigantische onmogelijkheden voor allochtonen, deficiënten
en herintredende vrouwen? Werkloosheid en gedeeltelijke arbeidsonge–
schiktheid zijn op de arbeidsmarkt «communicerende vaten», aldus de
aan het woord zijnde leden en in een doos van 25 kun je geen 26 sigaren
stoppen. Een nieuwe doos - meer, zinvol en betaald werk met name in
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de marktsector - is de aangewezen oplossing. Zou de staatssecretaris
het overigens echt zo vreemd vinden als werkgevers, gezien de hoge
malus, liever een computer aanschaffen dan een gedeeltelijk arbeidson–
geschikte in dienst te nemen?

Het voor de rijksoverheid tastbare verschil ligt in het feit dat arbeids–
ongeschikten uit de fondsen worden betaald en de werklozen na kortere
of langere duur uit de schatkist. Zou de staatssecretaris een (ruwe)
berekenmg willen laten maken van het in de loop van de jaren ontstane
voordeel voor het financieringstekort ten gevolge van het misbruik van de
WAO als een werkloosheidsregeling met een gouden rand? Moeten wij
hier in een voordeel van miljarden denken?

Onderkent de staatssecretaris, zo vroegen de aan het woord zijnde
leden, in de wisselende aandacht voor werkloosheid en arbeidsonge–
schiktheid - overigens niet alleen in het binnen– maar ook in het
buitenland - elementen van politiek-psychologische aard?

Toen de werkloosheid daalde en bleek dat het miljoen niet zou worden
bereikt, verplaatste de politieke aandacht zich naar het dreigende gevaar
van een miljoen arbeidsongeschikten. Nu de werkloosheid weer
toeneemt zou zich een proces in omgekeerde richting kunnen gaan
ontwikkelen en dan zou weer een nieuwe voorraad kunst– en hulpmid–
delen kunnen worden aangebroken.

De leden van de fractie van de VVD waren onder de indruk geraakt van
de verstandige woorden van de staatssecretaris «... maar alsjeblieft niet
alles wettelijk voorschrijven met papier. We hakken al meer bomen om
dan ons lief is». Zij hoopten en verwachtten dat de bewindsvrouwe haar
beleid naar deze uitspraak wil richten.

Zou zij tegen deze achtergrond haar mening willen geven over de -
niet wettelijke voorgeschreven - bedrijfsgebonden verzuimbegeleiding
door het GAK en sommige zelfadministreerders?

De aan het woord zijnde leden waren overigens teleurgesteld over de
voornemens van het kabinet inzake het overdragen aan sociale partners
van bevoegdheden in de Ziektewet.

Zij vonden het - dit vooropgesteld - wat vreemd dat eventuele
voorstellen tot overdracht, die de Ziektewet enigszins zouden privatiseren
of liberaliseren, een plaats hebben gekregen in een wetsvoorstel dat de
overheid de touwtjes nu juist wil laten aantrekken. Een slecht voorteken,
zo vonden deze leden, dat zijn uitwerking dan ook niet heeft gemist.
Immers van de zes mogelijkheden tot overdracht wordt er slechts één
door het kabinet overgenomen. De overige mogelijkheden worden op de
lange baan geschoven. Het initiatief van het CNV - zijn discussienota uit
1985 ziet de staatssecretaris in haar memorie van toelichting als de
«vitium originis» - heeft dan ook tot een teleurstellend resultaat geleid,
aldus deze leden.

Heeft de staatssecretaris zich bij haar voorstellen (mede) laten leiden
door de kritiek op de rol van de sociale partners bij de uitvoering van
deze wet en de WAO «onder opperbevel van kruisridder Fortuyn»? Of wil
zij met verdere concrete maatregelen wachten tot het in de zg. Strate–
gienota voorgenomen nader overleg met de sociale partners?

Met betrekking tot de uitbreiding van artikel 30 ZW merkten de leden
van de fractie van Groen Links op dat de mogelijkheid tot het
toepassen van sancties wordt omgezet in een verplichting tot het
toepassen van sancties.

De enige ruimte voor een eigen invulling zit hem in de uitleg van het
begrip deugdelijk. De ervaring van de afgelopen periode, waarin dus
alleen de mogelijkheid van sancties gold en niet de verplichting, is dat er
niet veel gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid tot het toepassen
van sancties op grond van artikel 30 ZW. Wil de staatssecretaris nog
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eens de overweging geven voor het zodanig wijzigen van de wet dat dit
nu een verplichting wordt?

Voor het beoordelen van de vraag op welke wijze het arbeidsonge–
schiktheidsvolume het meest effectief kan worden teruggedrongen is het
van belang de oorzaken van de omvangrijke arbeidsongeschiktheid te
kennen, zo vervolgden de aan het woord zijnde leden. Ook al is de
oorzaak niet exact vast te stellen, het is wel duidelijk dat de kwaliteit van
de arbeid daarbij een grote rol speelt. Diverse recente publikaties wijzen
daarop. De bedrijfgezondheidsorganisaties kunnen met het oog hierop
een belangrijke rol spelen. Deelt de staatssecretaris deze mening? Is de
staatssecretaris bereid om deze diensten alsnog verplicht te stellen?

De maatregelen gericht op terugdringing van het arbeidsongeschikt–
heidsvolume komen o.a. voort uit de wens en de noodzaak om de jaren–
lange ontwikkeling van een steeds grotere toename van het aantal
arbeidsongeschikten te keren. Evenals de leden van de fractie van de
PvdA merkten de aan het woord zijnde leden op dat de groei in de WAO
en AAW echter af neemt. In 1991 zijn er bijna 26 000 arbeidsonge–
schikten bijgekomen tegen 37 000 in 1990 en het aantal uitkeringsjaren
steeg vorig jaar met 18 000 tegen 30 000 in het jaar daarvoor (zie Volks–
krant 9-1-'92). Ook zij vroegen of deze cijfers niet een nieuw licht
werpen op de visie en de daaraan gekoppelde maatregelen t.b.v. terug–
dringing van het volume? De terugdringing is immers al in gang gezet
voordat de maatregelen in werking zijn getreden. Welke conclusies
verbindt de staatssecretaris aan deze nieuwe cijfers?

Met betrekking tot de collectieve verantwoordelijkheid bij de premie–
differentiatie Ziektewet merkten de leden van de fractie van Groen Links
op dat het hun niet duidelijk is op welke wijze werknemers deze collec–
tieve verantwoordelijkheid kunnen waarmaken.

Kan de staatssecretaris nog eens aangeven hoe zij dit ziet?

Met betrekking tot het Bonus-Malussysteem stelden de aan het woord
zijnde leden de vraag hoe de staatssecretaris aan kijkt tegen de te
verwachten gevolgen voor het selectiebeleid, namelijk dat werkgevers op
voorhand al de mogelijkheden van arbeidsongeschiktheid gaan
inschatten?

De Tweede-Kamerfractie van Groen Links heeft voorstellen gedaan tot
een verlofwet (wat een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van
arbeidsongeschiktheid als gevolg van demotivatie, uitputting en slijtage)
en de 32-uur-WAO (waardoor onregelmatig werk kan worden afgeremd
en arbeidsduurverkorting kan worden gestimuleerd door een arbeidson–
geschiktheidsrisico voor de werkgever).

Hoewel de staatssecretaris niet in alle opzichten onsympathiek
tegenover deze voorstellen stond, was zij niet bereid deze over te nemen.
Zij wees er o.a. op dat het onmogelijk was tot een afgewogen beoor–
deling te komen aangezien de termijn daarvoor te kort was. Heeft zij
deze afweging inmiddels kunnen maken en heeft dat geleid tot een ander
oordeel?

Met belangstelling had het lid van de fractie van het GPV kennis
genomen van het wetsvoorstel. Hij stond zeer sympathiek tegenover
pogingen om een volume van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
terug te dringen. De voorgestelde regeling zal daar hopelijk op meerdere
manieren toe bijdragen.

Zijns inziens zou een nog meer omvattende en meer principiële herbe–
zinning op het gehele stelsel van sociale zekerheid de voorkeur hebben
verdiend boven de nu gekozen aanpak.
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Waarom is bijvoorbeeld het onderscheid tussen beroepsrisico's en
andere risico's niet aan de orde gesteld? Waarom is niet overwogen een
deel van de dekking van risico's te privatiseren?

Afgezien van het voorgaande is een bezwaar van het behandelen van
dit wetsvoorstel dat het een onderdeel betreft van een meer omvattend
pakket. Het is niet plezierig één spoor van een duidelijk meersporen–
beleid afzonderlijk te moeten beoordelen. Hoe is de stand van zaken met
betrekking tot de andere sporen?

In dit verband zou dit lid ook willen vragen naar de ontwikkelingen in
de CAO-onderhandelingen. Is de verwachting gewettigd dat werknemers
bereid zijn prikkels ter vermindering van het ziekteverzuim te accepteren?

Over een aantal onderdelen maakte het aan het woord zijnde lid nog
een opmerking. Graag zou hij de reactie van de staatssecretaris hierop
vernemen.

Ondernemingen worden niet verplicht zich aan te sluiten bij de externe
gezondheidsdienst. Zou zo'n verplichting niet voor de hand hebben
gelegen, zeker in het licht van de betreffende EG-richtlijn die volgend
jaar in werking treedt?

Hij had niet begrepen waarom de regering zoveel waarde hecht aan de
premiedifferentiatie Ziektewet, in combinatie met de bepaling dat
loonbetaling gedurende de eerste 6 weken ten laste komt van de
werkgever. Slechts 11% van het ziekteverzuim duurt langer dan 6 weken.
Wettigt dit geringe percentage de toch zware last van de uitvoering van
gedifferentieerde premieheffing?

Zal het voorliggende wetsvoorstei werkgevers niet prikkelen tot
pogingen lasten te ontgaan ten koste van werknemers?

Zal de «bonus» niet leiden tot een praktijk van tijdelijke benoemingen?
En zal de mogelijkheid van een «malus» niet leiden tot een ongewenste
verscherping van de selectie van nieuw personeel op lichamelijke en
psychische kenmerken?

Tenslotte nog een opmerking bij de door de Tweede Kamer aange–
brachte wijziging van de «6e-maandsmelding» bij de GMD in een
«6e-weeksmelding». Is het risico niet groot dat de daardoor beoogde
intensivering van de gevalsbehandeling zal stagneren door capaciteits–
problemen bij de GMD?

De voorzitter van de commissie,
Van der Meulen

De griffier van de commissie,
Dijkstra-Liesveld
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