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Algemeen

De leden van de fracties van het CDA en de Partij van de Arbeid
hebben blijkens hun verslag enkele vragen gesteld en opmerkingen
gemaakt over het onderhavige wetsvoorstel. Uit het verslag hebben de
ondergetekenden begrepen dat het wetsvoorstel in grote lijnen met
instemming is ontvangen. Zij hebben hiervan met vreugde kennisge–
nomen. Het wetsvoorstel bevat immers een tweetal voorstellen die naar
onze mening elk voor zich leiden tot een meer doelmatige vaststelling
van de premies voor de werknemersverzekeringen, te weten het voorstel
voor een herziening van de grondslag voor de berekening van de reken–
premies van de wachtgeldfondsen en ziekenkassen en het voorstel voor
een andere procedure voor de verdeling van de AWf-premie over
werkgevers en werknemers.

De berekening van de rekenpremie voor Ziektewet en wacht–
geldfondsen

Met betrekking tot dit voorstel hebben de leden van de CDA-fractie
geconstateerd dat de berekening van de rekenpremie op basis van
CBS-loonsom-statistieken wordt vervangen door de berekening op basis
van de (meer actuele) loonsommen uit de jaarverslagen van de bedrijfs–
verenigingen. Naar hun mening is de voorgestelde wijziging, waardoor de
«premie»-gewichten nog maar èén jaar achterlopen, aanvaardbaar ook
los van de vervanging van de Wet aanpassingsmechanismen (WAM)
door de Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid (WKA).

Naar aanleiding van het verzoek van deze leden om de relatie nog eens
helder uiteen te zetten zij opgemerkt, dat de huidige berekening van de
rekenpremies is gebaseerd op een in 1979 door de SER uitgebracht
advies om bij de berekening aansluiting te zoeken bij de systematiek van
de WAM. Dit houdt in dat bij de bepaling van de rekenpremies de
bedrijfstakspecifieke premies worden gewogen met de premieplichtige
loonsommen zoals deze golden in het door het CBS bepaalde basisjaar
voor de regelingsloonindex. Door het van kracht worden van de WKA is
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deze methodiek niet langer vanzelfsprekend, omdat de regelingslonen als
basis voor de aanpassing zijn vervangen door de contractlonen.

De vervanging van de WAM door de WKA is derhalve mede de
aanleiding geweest voor het vervangen van de berekening van de reken–
premie op basis van CBS-loonsom-statistieken door de berekening van
de loonsommen uit de jaarverslagen van de bedrijfsverenigingen.

Hieruit mag echter niet de conclusie worden getrokken, dat de relatie
tussen dit voorstel en de vervanging van de WAM door de WKA van dien
aard is dat de wijziging niet los daarvan zou kunnen worden doorge–
voerd. De leden van de CDA-fractie constateren dan ook terecht dat de
voorgestelde wijziging ook los van de vervanging van de WAM door de
WKA aanvaardbaar is. Dit moge onder meer ook blijken uit het feit dat
de vervanging van de berekening van de rekenpremie op basis van
CBS-loonsom-statistieken door de berekening van de loonsommen uit de
jaarverslagen van de bedrijfsverenigingen geen wetswijziging vereist en
dan ook niet met zoveel woorden in het onderhavige wetsvoorstel is
vastgelegd.

Met deze constatering is tevens aangegeven, dat de wijziging op zich
op een eerder tijdstip had kunnen worden voorgesteld. De meerderheid
van de SER meende indertijd met aansluiting bij de WAM-systematiek
een statistisch verantwoorde middelingsmethodiek te hebben gevonden
die recht deed aan het uitgangspunt dat het om algemeen verschuldigde
sociale verzekeringspremies ging. Sindsdien heeft de werkgelegenheids–
ontwikkeling per bedrijfstak een uiteenlopend verloop gekend. Zo is de
werkgelegenheid in de bouwnijverheid, een bedrijfstak met hoge
premies, sterk afgenomen terwijl zij in de dienstverlenende sector, waar
lage premies gelden, aanzienlijk is gegroeid. Als gevolg hiervan is
gebleken dat de rekenpremie thans hoger is dan de actuele verhouding
van aandelen in de premieplichtige loonsommen zou rechtvaardigen. Tot
voor kort gaf het gewogen gemiddelde nog een redelijk adequaat beeld
van de reële verhoudingen tussen de premieplichtige loonsommen. Het
inzicht dat de huidige methodiek niet goed meer in staat is om een
adequaat beeld te geven van de gewogen gemiddelde premiehoogte die
door de bedrijfsverenigingen wordt gehanteerd, is pas de laatste jaren
duidelijker naar voren gekomen.

Het verheugt de ondergetekenden dat de leden van de CDA-fractie
zich kunnen verenigen met het voorstel de rekenpremies voortaan vast te
stellen bij ministeriële regeling in plaats van bij algemene maatregel van
bestuur en met de daarbij behorende vereenvoudigde advies-procedure.

Ook de leden van de fractie van de Partij van de Arbeid kunnen
instemmen met het voorstel tot wijziging van de methode en de
procedure van vaststelling van rekenpremies. Het voorstel bevordert
zoals de leden van de fractie van de Partij van de Arbeid terecht stellen,
de doelmatigheid en snelheid bij het vaststellen van deze premies. Die
doelmatigheid leek de leden van deze fractie ook gediend met het
voorstel een aantal louter formele adviesprocedures bij de vaststelling
van de rekenpremies en de vereveningsbijdrage in de wetten voor
oorlogsgetroffenen te schrappen. Inderdaad heeft het kabinet met het
voorstel om enige adviesprocedures in de wetten voor oorlogsgetrof–
fenen te schrappen, eveneens beoogd de doelmatigheid te verbeteren.
Bij het voorstel heeft de regering meegewogen, dat, zoals deze leden
ook opmerken, de organisaties die optreden als belangenbehartigers van
oorlogsgetroffenen akkoord gaan met de afschaffing van de verplichte
adviesronde bij de vaststelling van de rekenpremies.
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Verdeling AWf-premie over werkgever en werknemer

De procedurewijzigingen met betrekking tot de verdeling van de
AWf-premie over werkgever en werknemer zien de leden van de
CDA-fractie als een vereenvoudiging.

De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid stemmen in met
het voorstel de gelijke verdeling van de AWf-premie tussen werkgever en
werknemer als hoofdregel in de wet op te nemen. Met de commissie
Sociale Verzekeringen van de SER zijn deze leden van mening, dat de
voorgestelde vereenvoudiging de doorzichtigheid bij de premiebetaling
bevordert en op heldere wijze uitdrukking geeft aan de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor de verzekering
tegen het risico van werkloosheid. Ook hier wordt naar hun mening de
verplichte adviesronde terecht beperkt tot de gevallen waarin van deze
hoofdregel wordt afgeweken.

De leden van de CDA-fractie zouden de vereenvoudiging echter nog
verder willen bevorderen door in de WW altijd uit te gaan van een
50-50-verdeling, zonder de mogelijkheid tot afwijking door de regering.
Graag vernemen zij wat de bezwaren zijn tegen een dergelijke verdere
vereenvoudiging zodat advies vragen aan de SER niet meer nodig is. Het
kabinet meent dat een dergelijke vereenvoudiging weliswaar aantrekkelijk
is, maar desondanks niet opweegt tegen de hieruit voortvloeiende
beperking van de beleidsruimte van de regering. Een onevenredige
verdeling van de AWf-premie kan in bepaalde situaties het meest
doelmatige instrument zijn om niet gewenste ontwikkelingen van de
nationale economie met betrekking tot de koopkracht en/of werkgevers–
lasten te corrigeren.

De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid hebben de regering
wat dit punt betreft inderdaad goed begrepen. Naar aanleiding van een
vraag ter zake van deze leden zij meegedeeld, dat het niet mogelijk is op
voorhand aan te geven in welke gevallen de macro-economische ontwik–
kelingen een afwijking van de gelijke verdeling wenselijk zouden maken.
Indien sprake is van een naar het oordeel van de regering ongunstige
ontwikkeling van de koopkracht, respectievelijk van de werkgeverslasten,
mede in de beschouwing betrekkende de ontwikkeling van andere
macro-economische grootheden zoals onder andere de loonontwikkeling
en de werkgelegenheidsontwikkeling, behoeft dit niet zonder meer te
betekenen dat een afwijking van de 50-50-verdeling aangewezen is. In
dergelijke gevallen moet de noodzaak tot afwijking worden afgewogen
tegen andere mogelijkheden om de ongunstige ontwikkeling van de
hiervoor genoemde grootheden af te remmen dan wel te voorkomen.

Wijziging Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling
opslagpremies

De leden van de fractie van het CDA vragen of een ruwe schatting kan
worden gegeven van de extra administratieve lasten die de bestaande
anticumulatiebepaling van de AAW voor de bedrijfsvereniging heeft
veroorzaakt.

In de uitvoeringspraktijk is door de bedrijfsverenigingen op verschil–
lende manieren uitvoering gegeven aan de in artikel 24 van de Wet
aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies (WAUOO)
neergelegde bepaling. Uit een oogpunt van doelmatigheid hebben de
meeste bedrijfsverenigingen alternatieve methoden toegepast bij de
administratieve verwerking van de anticumulatie die aansluiten bij de
bestaande geautomatiseerde systemen. Om deze reden zullen de extra
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administratieve lasten voor de bedrijfsverenigingen vermoedelijk beperkt
zijn gebleven.

De leden van de CDA-fractie vragen voorts, waarom de regering dit
probleem, waarover de Sociale Verzekeringsraad (SVr) reeds op 29
november 1990 een advies heeft uitgebracht, eerst nu oplost Naar
aanleiding daarvan merkt de eerste ondergetekende op, dat het niet
opportuun werd geacht de oplossing voor deze problematiek in een
afzonderlijk wetsvoorstel te regelen. Overwogen is toen een en ander
mee te nemen in het wetsvoorstel terugdringing arbeidsongeschiktheids–
volume, doch bij nader inzien is, omdat het onderwerp nauwelijks of
geen raakvlakken had met de in dat wetsvoorstel geregelde materie,
besloten hiervan af te zien en de problematiek op te lossen bij een eerst–
volgende gelegenheid, hetgeen het onderhavige (verzamel)-wetsvoorstel
is.

Op het gebied van de overhevelingstoeslag-verrekening bestaan er,
voor zover de eerste ondergetekende bekend, geen gelijksoortige
problemen. Dit naar aanleiding van een daartoe strekkende vraag van
deze leden. Naar aanleiding van de vraag van deze leden of er ook
andere oplossingen overwogen zijn, kan worden meegedeeld, dat uit het
advies van de SVr blijkt, dat ook enige andere opties in beeld zijn
geweest. De SVr heeft echter in zijn advies van 29 november 1990 te
kennen gegeven uitsluitend de methode van anticumulatie exclusief
overhevelingstoeslag zoals thans in het wetsvoorstel is voorgesteld als
een aanvaardbare optie te zien voor wijziging van de wettelijke
bepalingen. Dit omdat het noodzakelijke voortraject bij deze methode
kort en duidelijk is en de methode daardoor naar het oordeel van de
Raad zeer wel uitvoerbaar is. Bovendien komt de uitkomst van de
berekening volgens deze methode dicht bij de uitkomst die overeen–
komstig de wettelijke bepalingen zou zijn bereikt.

De leden van de Partij van de Arbeid-fractie kunnen onderschrijven dat
de uitvoeringsproblemen die zich voordoen bij toepassing van artikel 24
van de WAUOO moeten worden opgelost. De eerste ondergetekende is
ermee ingenomen, dat deze leden de voorgestelde oplossing, een anticu–
mulatieregeling exclusief in plaats van inclusief overhevelingstoeslag, in
principe steunen. Hiermee wordt immers een einde gemaakt aan de
ongelijke behandeling van uitkeringsgerechtigden welke het gevolg is van
de verschillende methoden die de uitvoeringsorganen thans bij de
toepassing van de WAUOO ingeval van anticumulatie gebruiken.

Financiële effecten

De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid constateren terecht
dat bij invoering van de voorgestelde anticumulatieregeling een groep
van ca. 2200 uitkeringsgerechtigden er ca. f 900 op jaarbasis op
achteruit gaat. Dit is echter het gevolg van het feit dat door enkele
bedrijfsverenigingen in de huidige situatie een alternatieve methode van
anticumulatie wordt toegepast, met een onbedoelde relatief gunstige
uitkomst. Door het voorstel wordt een einde gemaakt aan de situatie dat
uitkeringsgerechtigden van bepaalde bedrijfsverenigingen een te hoge
uitkering ontvangen. Voor personen die een uitkering ontvangen van
bedrijfsverenigingen die de huidige anticumulatieregeling op dit moment
strikt toepassen zal bij invoering van de voorgestelde systematiek slechts
sprake zijn van een beperkte achteruitgang (ca. f 15 op jaarbasis).
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Overigens zij, dit mede in antwoord op een vraag van de leden van de
CDA-fractie, ten slotte meegedeeld, dat de totale opbrengst van de
anticumulatieregeling minder is dan f 2 mln. omdat voor het merendeel
van de personen die door de voorgestelde regeling hun AAW-uitkering
zien dalen, de verlaging van de AAW-uitkering gecompenseerd zal
worden door een hogere WAO-uitkering.

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

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. d'Ancona.
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