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1. Algemeen

Het verheugt me, dat de uitgebreide beantwoording van de vragen van
de verschillende fracties er toe geleid heeft, dat de fracties van het CDA,
de PvdA, de WD en D66 nog slechts enkele vragen hadden, zij het dat
de antwoorden bij sommige leden nog nieuwe vragen opriepen en zij de
indruk hadden, dat nog niet alle problemen zijn opgelost.

Die problemen zagen de leden van de PvdA-fractie voor de positie van
mensen die grensoverschrijdend werk verrichten. Hun zorg betrof de
vraag of deze personen zich volledig kunnen verzekeren, maar niet
verplicht zijn zich dubbel te verzekeren. Voor een juist begrip legden
deze leden voor verschillende personen, die grensarbeider zijn, de vraag
voor of en waar deze verplicht verzekerd zijn dan wel voor welke verze–
kering zij zich vrijwillig kunnen verzekeren.

Als reactie op de vijf voorbeelden, die deze leden gaven, wijs ik aller–
eerst op de aanwijsregels inzake toepasselijke wetgeving van Vo. (EEG)
1408/71 betreffende de sociale zekerheid van migrerende werknemers.
Voor de in de voorbeelden genoemde personen wijst de Verordening als
de toepasselijke wetgeving aan de wetgeving van het land waar in
dienstbetrekking wordt gewerkt, dat wil zeggen Duitsland (a. en b.),
respectievelijk België (c. en d), respectievelijk Duitsland of België (e.).

Wat betreft persoon A, die in Nederland woont en in Duitsland in
loondienst werkzaam is, waarmee hij minder dan DM 480 per maand
verdient, merk ik het volgende op. De door de Verordening onder
uitsluiting van de sociale verzekeringswetgeving van andere landen
aangewezen Duitse wetgeving bepaalt of voldaan is aan de voorwaarden
voor aansluiting bij het stelsel van sociale verzekering. Dit betekent dat
de betreffende werknemer niet in Nederland "erzekerd is voor de volks–
verzekeringen noch voor de werknemersverzekeringen. In casu stelt de
Duitse wetgeving dat werknemers verzekerd zijn, tenzij - althans voor
wat betreft de Kranken– Renten– en Arbeitslosenversicherung - sprake is
van een «geringfügige Beschaftigung» (arbeid van geringe omvang). Dit
is het geval wanneer de werktijd minder dan 15 uur per week bedraagt
èn het inkomen minder is dan DM 480 (bedrag 1991) per maand. De
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betreffende werknemers zijn wel verzekerd voor arbeidsongevallen en
beroepsziekten onder de Unfallversicherung. De werknemer die in
Duitsland arbeid van geringe omvang verricht, zoals hierboven
omschreven, is derhalve niet verzekerd voor ziekengeld, ziektekosten,
ouderdom, overlijden, invaliditeit (risque social) en werkloosheid. Voor
degenen die niet verplicht verzekerd zijn, is het mogelijk zich vrijwillig in
Duitsland te verzekeren. Voorwaarde is onder meer dat men in Duitsland
woont. Persoon A kan zich niet in Duitsland maar wel in Nederland
vrijwillig verzekeren voor ouderdom (AOW) en overlijden (AWW) en na
aanvaarding van dit wetsvoorstel, voor werkloosheid (WW) ziekengeld
(ZW) en arbeidsongeschiktheid (WAO), wanneer daarbij aan de
voorwaarden voor aanmelding wordt voldaan.

Voor de personen B en D geldt dat zij verplicht onder het sociale
verzekeringsstelsel van Duitsland respectievelijk België vallen. Vrijwillige
verzekering in Nederland is op dezelfde wijze mogelijk als voor
persoon A.

Persoon C is verplicht verzekerd onder het Belgische stelsel met dien
verstande dat dienstboden die minder dan vier uur per dag en 24 uur per
week bij één of meer werkgevers werkzaam zijn, uitgesloten zijn van de
Belgische verzekering. Belanghebbende kan zich op dezelfde wijze als
persoon A vrijwillig verzekeren in Nederland.

Op grond van de aanwijsregels inzake toepasselijke wetgeving van Vo.
(EEG) 1408/71 is persoon E uitsluitend onderworpen aan de wetgeving
van het land waar hij in dienstbetrekking werkzaam is, ervan uitgaande
dat het deeltijd dienstverband structureel is. Of hij in Duitsland of België
ook verplicht verzekerd is, hangt af van de omstandigheden die hiervoor
omschreven zijn ten aanzien van personen A en C. Ook persoon E kan
zich op dezelfde wijze als persoon A vrijwillig verzekeren in Nederland.

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat Vo. (EEG) 1408/71 het mogelijk
maakt voor personen in afwijking van de normale aanwijsregels het
sociale zekerheidsstelsel van een andere Lid-Staat bijvoorbeeld dat van
de woonstaat aan te wijzen. indien dit in het belang van de betrokken
personen wordt geacht.

Wat betreft de positie van personen die buiten Nederland wonen,
AWBZ-verzekerd zijn en derhalve AWBZ-premie betalen, merk ik, hoewel
dit onderwerp buiten het bereik van het huidige wetsvoorstel ligt, mede
namens mijn ambtgenoot van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur het
volgende op. In het kader van Vo. (EEG) 1408/71 en de meeste bilaterale
en de multilaterale verdragen inzake sociale zekerheid is bepaald, dat
degene die in een ander land woont dan waar hij op grond van een
wettelijke regeling verzekerd is voor ziektekosten, aanspraak kan maken
op ziektekostenprestaties in het woonland volgens het stelsel van het
woonland. De betreffende personen behoeven zich dus niet voor ziekte–
kosten te verzekeren in het woonland. De in de vraagstelling geschetste
mobiliteit van personen bij een groter wordende grensoverschrijdende
arbeidsmarktontwikkeling wordt dus geenszins belemmerd ingevolge de
bestaande internationale regelingen.

Voor wat betreft Nederland gelden deze internationale afspraken,
indien het gaat om een persoon die verzekerd is ingevolge de Zieken–
fondswet. In vrijwel alle gevallen is de ziekenfondsverzekerde tevens
AWBZ-verzekerd. In de situatie «wel AWBZ-verzekerd, niet Ziekenfonds–
wetverzekerd» doet zich de omstandigheid voor zoals beschreven door
de leden van de PvdA-fractie: belanghebbenden hebben geen recht op
verstrekkingen in het buitenland op basis van hun AWBZ-verzekering.
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Naar aanleiding hiervan merk ik op dat belanghebbenden wel in
Nederland aanspraak kunnen maken op verstrekkingen ingevolge de
AWBZ. Tevens hebben belanghebbenden recht op vergoedingen in geld
van in het woonland ingeroepen zorg, die overeenkomt met een in de
AWBZ geregelde verstrekking, voorzover zij in de wettelijke regeling van
het woonland geen recht op die verstrekking hebben of daarvoor eigen
bijdragen moeten betalen. De hoogte van de vergoedingen wordt door
de Ziekenfondsraad vastgesteld (zie Stcrt. 1992, 20). Tot slot is in dit
verband van beiang dat binnenkort advies zal worden gevraagd aan de
Sociale Verzekeringsraad en de Ziekenfondsraad om te bezien of aan de
relatief weinig voorkomende situatie van discongruentie van de kring van
Ziekenfondswet– en AWBZ-verzekerden in grensoverschrijdende situaties
een eind kan worden gemaakt. Overigens merk ik op, dat gelet op de in
Nederland in gang gezette stelselwijziging voor ziektekostenverzekering
op den duur de volksverzekering voor ziektekosten in plaats van de
ziekenfondsverzekering in de internationale regelingen zal worden aange–
wezen als de basis voor aanspraak op ziektekostenverstrekkingen in het
woonland.

2. De voorgestelde regeling

a. Algemene uitgangspunten

Naar aanleiding van het antwoord op de vraag, wanneer sprake is van
«redelijke kosten» voor een verzekering vroegen de leden van de
VVD-fractie waarom wat betreft de hoogte van de WW-premie is
gekozen voor een percentage van het inkomen van meer dan 8 waar het
gaat om niet-redelijke kosten voor een werkloosheidsverzekering. Hierbij
merk ik op, dat een dergelijk percentage als een globale indicatie rnoet
worden gezien. Genoemd percentage is berekend als de som van een
percentage van 4,5 voor de wachtgeldverzekering en een percentage van
3,5 voor de door het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) gefinancierde
premie. Bij de wachtgeldverzekering is uitgegaan van het hoogste lasten–
plafond dat de SVr heeft vastgesteld op grond van art. 94 van de WW.
Wanneer wat ten laste van het wachtgeldfonds komt meer bedraagt dan
dit lastenplafond dan brengt de bedrijfsvereniging het meerdere ten laste
van het AWf (artikel 90, vierde lid, WW). Het percentage van 3,5 voor
het AWf komt vrijwel overeen met het hoogste gerealiseerde premieper–
centage van het AWf van 3,4 in 1989, welk percentage ook hoger is dan
het geraamde lastenpercentage voor de komende jaren.

b. Beperking tot tijdelijk verblijf in het buitenland

De leden van de PvdA-fractie meenden dat de verwijzing naar het
uitgangspunt van tijdelijk verblijf bij de discussie over de vrijwillige
AOW-verzekering in de vijftiger jaren te beperkt is en dat daarbij in de
argumentatie ook begrippen als mobiliteit, Europese eenwording en
vervroegde pensionering voor dienen te komen. In dat verband vroegen
deze leden in te gaan op de positie van VUT-gerechtigden die voorgoed
in het buitenland gaan wonen. Naar aanleiding hiervan wijs ik op het
volgende. De verzekeringspositie van de VUT-gerechtigden in het kader
van de volksverzekeringen is recentelijk opnieuw bepaald, namelijk bij de
herziening van de kring verzekerden voor de volksverzekeringen per 1 juli
1989. Bij vertrek uit Nederland eindigt voor hen de verplichte verze–
kering. Zij kunnen evenwel de verzekering voor de volksverzekeringen op
vrijwillige basis voortzetten. Het voorstel met betrekking tot een bij de
volksverzekeringen in te voeren vijf-jaarstermijn vormt geen belemmering
voor een VUT-gerechtigde om de verzekering te continueren tot het
65-ste levensjaar, ervan uitgaande dat de VUT-gerechtigde ten minste
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60 jaar zal zijn. Naar mijn mening leggen deze beleidsvoorstellen geen
beperkingen op ten aanzien van de mobiliteit en het streven naar
Europese eenwording. Het is overigens geen uitgangspunt van EG-beleid
om de mobiliteit van niet-actieven te bevorderen in die zin, dat het
laatste werkland gehouden is de sociale verzekeringsdekking te conti–
nueren. Wel dient migratie mogelijk te zijn met behoud van langlopende
sociale verzekeringsuitkeringen. In de argumentatie voor de vijf jaars–
termijn in de volksverzekeringen behoeft dus ook nu niet direct een
verband gelegd te worden met begrippen als mobiliteit, Europese
eenwording en vervroegde pensionering. Wat betreft dit voorstel voor de
vrijwillige verzekering voor de werknemersverzekeringen merkten de
leden van de WD-fractie terecht op, dat de regeling van de vrijwillige
verzekering voor de ex-verzekerden, waarbij deze vijf-jaarstermijn is
opgenomen, vooral van belang is voor werkzaamheden in die landen,
waarmee geen sociaal-verzekeringsverdrag is gesloten of waarvoor de
EG-aanwijsregels niet gelden. Dit is met name zo wegens de in die inter–
nationale regels opgenomen mogelijkheid van detachering, waardoor
voortzetting van de Nederlandse verplichte verzekering mogelijk is.

Overigens heb ik tot mijn spijt de leden van de VVD-fractie allerminst
kunnen overtuigen van de noodzaak van het voorstel een vijfjaarstermijn
op te nernen. De verschillende onderdelen van het antwoord in de
memorie van antwoord brachten deze leden er niet toe voor de
genoemde periode van vijf jaar te kiezen. In dit verband vroegen deze
leden aan te geven wat overwegende bezwaren zouden kunnen zijn
tegen het laten vervallen van de hier bedoelde periode van vijf jaar.

Het belangrijkste bezwaar is dat daarmee afstand wordt gedaan van
het uitgangspunt, dat er voor de toegang tot het wettelijke Nederlandse
sociale zekerheidsstelsel enige band met Nederland rnoet bestaan.
Werknemers hebben bij langer verblijf in het buitenland zodanig afstand
genomen van de voorzieningen in Nederland, dat regeling daarvan voor
Nederland niet meer voor de hand ligt. Veeleer zou een beroep moeten
worden gedaan op de voorzieningen in het land waar men woont en
werkt. Na een langere periode is aan te nemen, dat de werknemer zich
voor voorzieningen of werkzaamheden ook meer zal richten op het land
waar men verblijft. Dan wordt de oriëntatie op de Nederlandse arbeids–
markt minder vanzelfsprekend. Het kabinet heeft dit tot uitdrukking willen
brengen door de eis te stellen van tijdelijk verblijf. Omdat daarbij een
keuze moest worden gemaakt voor een termijn, is aangesloten bij een
termijn die in vergelijkbare omstandigheden wordt gehanteerd, zoals in
de memorie van antwoord is geschetst.

c. Koppeling vrijwillige WW-verzekering en ZW-verzekering

Het belangrijkste argument voor handhaving van de koppeling van de
vrijwillige WW-verzekering en de vrijwillige ZW-verzekering konden de
leden van de fractie van D66 wel volgen, maar daarmee nog niet onder–
schrijven. Deze leden blijven pleiten voor een keuzevrijheid. Naar
aanleiding hiervan wijs ik nog eens op het belang van deze koppeling van
de verzekering in verband met de beperkte rechten van de zieke werkloze
zoals in de memorie van toelichting en de memorie van antwoord reeds
is aangegeven. Hieraan kan worden toegevoegd, dat uit de jurisprudentie
van de Centrale Raad van Beroep over ziekte tijdens werkloosheid blijkt,
dat de werkloze die ziek wordt in beginsel niet beschikbaar is voor het
verrichten van arbeid. Op grond daarvan dient de WW-uitkering bij
aanvang van de ziekte direct te worden beëindigd. Ontbreekt dan een
verzekering voor de Ziektewet - hetgeen het geval is, omdat degene, die
uitkering ontvangt op grond van de vrijwillige werkloosheidsverzekering
niet verzekerd is voor de Ziektewet - dan kan de bedrijfsvereniging ook
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geen ziekengeld uitbetalen in plaats van de WW-uitkering. Betrokkene
moet dan terugvallen op een bijstandsuitkering. Om te voorkomen, dat
de werkloze in zijn uitkeringsperiode met deze consequentie van de
bepalingen in de WW geconfronteerd wordt, is de koppeling met de
vrijwillige ziektewetverzekering opgenomen. Er is dus wel degelijk een
belang voor de persoon, die vrijwillig verzekerd is voor de W\A/. Een
dergelijke samenloop als bij werkloos zijn en ziek worden kan zich met de
AOW niet voordoen, omdat de aanspraken op grond van de WW lopen
tot 65 jaar en die op grond van de AOW pas ontstaan na 65 jaar. De
werkloze, die arbeidsongeschikt wordt, zal inmiddels wel aanspraak
kunnen hebben op een AAW-uitkering, zodat het effect van het
ontbreken van een WAO-verzekering minder ervaren zal worden. Zoals in
de memorie van toelichting (p. 10) is opgemerkt heeft het kabinet een
koppeling met de vrijwillige WAO-verzekering niet opgenomen, omdat dit
niet bij het beperkte karakter van dit wetsvoorstel past, maar wel vastge–
steld dat dit vanuit theoretisch oogpunt (aansluiting bij de verplichte
verzekering) aan te bevelen zou zijn.

Het argument, dat de vrijwillige WW-verzekering goedkoop zou zijn
kon de leden van de D66-fractie evenmin overtuigen. Zij gingen er
daarbij vanuit dat de uitgaven van de vrijwillige WW-verzekering toch
volledig bekostigd worden uit de ontvangen premies. Zij vroegen zich af
of de regering van mening is dat het werkloosheidsrisico van vrijwillig
verzekerden relatief hoger is dan dat van verplicht verzekerden. Naar
aanleiding van deze laatste vraag kan worden medegedeeld, dat het
werkloosheidsrisico van vrijwillig verzekerden inderdaad relatief hoger is
dan dat van verplicht verzekerden. Dit kan worden afgeleid uit de
confrontatie in 1990 van het aandeel van de vrijwillig verzekerden in het
aantal lopende gevallen met een WW-uitkering (0,12 %) met het aandeel
van de vrijwillig verzekerden in de premieplichtige loonbedragen van
personen in loondienst (0,06 %). Indien de gemiddelde WW-uitkering
aan vrijwillig verzekerden gelijk zou zijn aan de gemiddelde uitkering aan
de totale WW-populatie, zou het werkloosheidsrisico van vrijwillig verze–
kerden twee maal zo groot zijn als dat van verplicht verzekerden.

d. Recht op uitkering

De leden van de CDA-fractie konden de keuze voor de koppeling van
de vrijwillige WW-verzekering en ZW-verzekering steunen. Zij onder–
kenden de problemen bij de controle in het buitenland. Zij vonden het
echter niet juist dat een min of meer verplichte ziektewetverzekering in
zulke gevallen door buitengewone omstandigheden geen dekking zou
bieden tegen het verzekerde risico. Zij vernamen graag de visie van de
regering over de gedachte, dat de mogelijkheid wordt gecreëerd om in
bepaalde omstandigheden van de verplichte koppeling af te wijken. Zoals
ik hiervoor bij de beantwoording van de vragen van de leden van de
fractie van D66 nog eens heb aangegeven, ligt het belang van de
koppeling met name in geval de verzekerde is teruggekeerd in
Nederland, werkloos is geworden, en ziek wordt. Ook wanneer iemand in
een land verblijft, waar de controle problemen kan geven, dan hoeft dat
nog niet met zich mee te brengen, dat nooit een beroep op de dekking
op grond van de Ziektewetverzekering zou worden gedaan. Bij terugkeer
naar Nederland ontvangt hij wel een ziekengelduitkering. Bij langdurige
ziekte kan hij voor terugkeer kiezen. Er blijft ook voor die personen dus
een belang bij de koppeling. Ik meen daarom mijn voorstellen op dit punt
niet te moeten aanpassen.

De leden van de D66-fractie gingen ook nog in op de controlepro–
blemen in het buitenland. Zij vroegen of dezelfde problemen zich ook
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niet voordoen bij niet-ontwikkelingswerkers, die in ver afgelegen
gebieden werken als Japan en Korea. Ik wijs er in dit verband op, dat het
bij deze niet-ontwikkelingswerkers zal gaan om personen, die werkzaam
zijn bij een in Nederland gevestigde of wonende werkgever en wonen in
het werkland. Met deze werkgever kunnen door de bedrijfsvereniging
gemakkelijker afspraken worden gemaakt over de wijze van ziekmelding
en controle. Deze mensen zullen in de toekomst dus waarschijnlijk niet
worden geconfronteerd met bijzondere regels voor het uitbetalen van
ziekengeld, zoals de leden van de D66-fractie stellen. Of de bijzondere
regels, die dus vooral voor ontwikkelingswerkers zullen gelden, de
vrijwillige Ziektewetverzekering zo onaantrekkelijk maken, dat personen
bij ontkoppeling van de WW-verzekering daarvoor niet zouden kiezen is
de vraag. In ieder geval kiezen juist ontwikkelingswerkers nu ook wel
voor alleen de vrijwillige ziektewetverzekering, terwijl daartegenover op
grond van de huidige regels van de SVr geen uitkeringsrechten in het
buitenland staan. De bedoeling is, dat deze uitsluiting in de toekomst
minder vanzelfsprekend wordt, bijvoorbeeld in die omstandigheden,
waarin ook met de instellingen die ontwikkelingswerkers uitzenden
afspraken zijn te maken over de controle.

Artikelsgewijze opmerkingen

Artikel 1, onderdeel A

Zowel de leden van de CDA-fractie als die van de VVD-fractie (bij de
beantwoording van een vraag bij artikel I, onderdeel C) hadden moeite
met de constatering in de memorie van antwoord, dat bij de invulling van
het criterium «werkzaamheden in het kader van ontwikkelingssamen–
werking» verschillen kunnen voorkomen. Zij meenden dat deze
verschillen moeten worden vermeden en vroegen om een actievere
opstelling. De leden van de CDA-fractie vroegen of thans al reeds op
basis van overleg tussen de SVr en de minister van Ontwikkelingssamen–
werking tot een eenduidig criterium zou kunnen worden gekomen. In
antwoord hierop merk ik op, dat het in de praktijk om een beperkt aantal
bedrijfsverenigingen gaat. In beginsel met name de Bedrijfsvereniging
voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (BVG).
Alleen wanneer de uitzendende organisatie bij een andere bedrijfsver–
eniging is aangesloten, is die bedrijfsvereniging de bevoegde bedrijfsver–
eniging. In theorie zijn verschillen in beoordeling tussen bedrijfsvereni–
gingen mogelijk. In de praktijk zullen de afwegingen welke werkzaam–
heden als «werkzaamheden in het kader van ontwikkelingssamen–
werking» moeten worden beschouwd, dus vooral door de BVG moeten
worden gemaakt. Het is echter moeilijk vooraf voor te stellen met welke
werkzaamheden deze bedrijfsvereniging geconfronteerd zal worden.
Daarom heb ik er geen behoefte aan op dit moment een nadere inhoud
te geven aan dit criterium. In het verleden is gebleken, dat juist nadere
definiëringen onbedoelde beperkingen met zich brengen. De bedoeling
van deze voorgestelde wijziging is juist dat te voorkomen. In de praktijk
zal per situatie in overleg met de Minister voor Ontwikkelingssamen–
werking wel kunnen worden vastgesteld of sprake is van «werkzaam–
heden in het kader van ontwikkelingssamenwerking». Deze benadering
komt wellicht wat afwachtend over, maar is m.i. praktisch de meest
wenselijke, juist om onnodige conflicten rond interpretaties leidend tot
beroepszaken te voorkomen. Dit neemt niet weg, dat na verloop van een
aantal jaren behoefte kan bestaan aan nadere invulling om de uitvoe–
ringspraktijk te coördineren. Dan is het criterium wellicht meer uitgekris–
talliseerd. Ik wil echter voorkomen, dat nu met de aankondiging van
nadere regelgeving de gewenste flexibiliteit wordt geblokkeerd.
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De leden van de WD-fractie vroegen de uitspraken over de beperkte
groep, die nu vrijwillig verzekerd kan zijn, maar in de toekomst niet meer
kan worden toegelaten, nader te onderbouwen. Zij vroegen met name
aan te geven of de effecten, die in de memorie van antwoord wel juist
worden aangegeven, ook aanvaardbaar zijn. In de memorie van antwoord
wordt vermeld, dat de groep personen, waar het hier om gaat, die wel in
een ontwikkelingsland werkzaam zijn, maar niet in het kader van ontwik–
kelingssamenwerking en ook niet als ex-verzekerden voor een in
Nederland gevestigd bedrijf of bij een Volkenrechtelijke organisatie
werkzaam zijn, niet voldoet aan de algemene uitgangspunten van de
voorgestelde regeling. Het gaat hier om werkzaamheden, waarbij de
band met Nederland ontbreekt (geen Nederlandse werkgever) of die door
Nederland niet van belang worden geacht. Een oordeel over de
aanvaardbaarheid van de geschetste effecten, betekent dus een nadere
beoordeling van de algemene uitgangspunten die aan dit wetsvoorstel
ten grondslag liggen. Het kabinet heeft in de toelichting bij dit
wetsvoorstel aangegeven, dat hij het van belang acht duidelijk te maken
in welke omstandigheden de toegang tot de Nederlandse werknemers–
verzekeringen kan worden uitgebreid, ervan uitgaande dat het algemene
uitgangspunt is, dat verzekering moet worden geboden bij werkzaam–
heden binnen Nederland. Er zijn m.i. geen redenen tot een nog verder–
gaande uitbreiding te komen dan in dit wetsvoorste! wordt voorgesteld.
Het nadelige effect in individuele gevallen ten gevolge van de wijziging
van de bestaande regelingen wordt opgevangen met een overgangsbe–
paling, zoals in de memorie van antwoord is aangegeven.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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