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VOORWOORD D

'Mag'Mag ik bij je in therapie?' Een vreemde vraag. Dat geef ik toe. Ik had niet
veelveel te zeggen in die tijd. Ik had van alles te zeggen, maar het kwam er niet
goedgoed uit. (A. Grunberg, Fantoompijn)
Bijj lezing van de bovenstaande zin bleef ik even hangen. Zal ik een
dergelijkee vraag ooit ook stellen en wel om de reden dat ik niets te zeggen
hadd of 'van alles te zeggen had, maar het er niet goed uit kwam?' Waarschijnlijkk wel, want vóór je dertigste mis je nog de wijsheid, het diepe
inzichtt en ook de nodige schrijfervaring voor het magnum opus. (Het
tragischee is overigens dat je meestal na je dertigste geen tijd en gelegenheid
meerr hebt om het 'meesterwerk' te schrijven).
Mochtt deze frustratie toch niet de directe aanleiding zijn om in therapie
tee gaan, dan is die voor mij wel gelegen in het feit dat in Nederland de
socialee verzekering verandert waar je bij staat. Een boek over sociale
verzekeringenn in Nederland is al vóór verschijning gedateerd. En dan gaat
hett boek ook nog over solidariteit! Over gedateerd gesproken. Wie wil er in
dezee individualistische tijden nog iets weten over solidariteit?
Nochtanss ben ik dankbaar dat het boek er ligt. Mijn dank wil ik in de
eerstee plaats brengen aan mijn promotor, André Hoekema die op efficiënte
wijzee leiding heeft gegeven aan dit project. Voorts dank ik Robert Knegt,
mijnn co-promotor, die mij in alle fasen het vertrouwen heeft gegeven dat het
zouu lukken; mijn begeleiders Mies Westerveld en Robbert van het Kaar die
zeerr betrokken en prettig kritisch zijn geweest; Wijnand Zondag, Kees
Boerhout,, Jan Gooijer en Peter Gramberg die teksten hebben gecorrigeerd;
Astridd Ornstein en Diet Bredenoord die mij op het gebied van de
tekstopmaakk goed hebben geholpen en Betsy, Hans, Lieuwe, Margit en
naastee familie en collega's die moral support hebben gegeven
Guuss Borger dank ik speciaal voor de inspirerende gesprekken en
waardevollee adviezen; ma voor de liefde, steun en griesmeelpudding met
abrikozen. .
Verr boven alles en iedereen staat Hij, God drie-enig. Hem komt toe alle
dankk en eer.
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1.11

INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

Inleiding en doelstelling

Socialee verzekeringen zijn verzekeringen op basis van solidariteit. In die
solidariteitt ligt de kern van het verschil tussen sociale en particuliere verzekeringen.. Maar er is daarbij sprake van een geleidelijke overgang. Waar is
dee solidariteit nog zo nadrukkelijk aanwezig dat gesproken mag worden van
eenn sociale verzekering? Door de wijzigingen in de sociale verzekeringen in
dee laatste twee decennia is deze vraag actueel. Hoe kunnen deze wijzigingen,, mede in het licht van de historische ontwikkeling van de sociale verzekering,, worden gekwalificeerd?
Honderdd jaar geleden komt in Nederland de eerste sociale werknemersverzekeringg tot stand: de Ongevallenwet (OW). Deze verzekering die dekkingg biedt voor de inkomensgevolgen van bedrijfsongevallen vormt de eerstee aanzet tot wat later het stelsel van sociale zekerheid zal worden genoemd.. De OW en de daaropvolgende sociale-zekerheidsregelingen vervangenn grotendeels reeds bestaande private verzekeringen en voorzieningen. In
dee periode die voorafgaat aan de invoering van de sociale-zekerheidsregelingenn is er een grote verscheidenheid aan arrangementen, bedoeld om
dee burger (gedeeltelijk) te beschermen tegen de inkomensgevolgen van min
off meer onzekere gebeurtenissen. Twee soorten risico's en - daarmee samenhangendd - twee soorten verzekeringen en voorzieningen kunnen worden
onderscheiden. .
Tenn eerste kunnen genoemd worden de risico's die samenhangen met 'de
arbeid':: het risico van het verlies van inkomen uit arbeid ten gevolge van
ziekte,, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Vóór de invoering van de
verplichtee werknemersverzekeringen bestaan er ter dekking van deze arbeidsgebondenn risico's diverse onderlinge verzekeringsfondsen van werknemers.. Sommige onderlinge fondsen zijn verbonden aan een werkliedenverenigingg die is gericht op één specifieke beroepsgroep. Andere onderlinge
verzekeringskassenn zijn verbonden aan een vakvereniging die toegankelijk
iss voor de hele arbeidersklasse. Weer andere fondsen zijn opgericht door een
ondernemerr en dus verbonden aan een onderneming.'
Vanaff het laatste kwart van de negentiende eeuw richten ook particuliere
verzekeringsmaatschappijenn zich op de verzekering van inkomensrisico's.
11

Zie onder andere Bos 1998, p. 91-141, Van Genabeek 1998a, p. 317-349. Van Genabeek
1998b,, p. 349-371. Gales & Langenhuyzen 1998a. p. 424-450. Gales & Langenhuyzen 1998b.
p.. 668-694, Schwitters 1991, De Vries 1970.
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'Dee Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij op het leven, tegen
invaliditeitt en ongelukken' biedt vanaf 1883 fabrikanten de mogelijkheidd het
personeell te verzekeren tegen de inkomensrisico's verbonden aan arbeidsongevallenn en invaliditeit. Ook werknemers worden uitgenodigd zich individueell tegen deze risico's te verzekeren."
Tenn tweede kunnen niet-arbeidsgebonden risico's worden onderscheiden:: het verlies van inkomen door het niet meer kunnen werken vanwege
ouderdom,, het wegvallen van het inkomen door de dood van de inkomenverdienendee partner, de bijzondere kosten die samenhangen met het opvoedenn van kinderen, het gebrek aan (dekking van de kosten voor) medische
verzorgingg en het ontbreken van voldoende middelen om een menswaardig
bestaann te leiden." Voorafgaande aan de invoering van de sociale verzekeringenn en voorzieningen is de burger ter dekking van deze risico's aangewezenn op hulp van de familie of buren, de charitas en de diaconie. Schieten
dezee voorzieningen tekort, dan kan de armlastige burger een beroep doen op
gemeentelijkee armenzorg.
Vanaff het begin van de twintigste eeuw gaat de overheid over tot de invoeringg van wettelijk verplichte verzekeringen en voorzieningen, onder andere
omdatt bestaande (private) arrangementen te beperkt of te gebrekkig worden
geacht:: te weinig werknemers zijn verzekerd, de uitkeringen zijn te laag of
vann te korte duur en in crisistijd kan soms niet worden voldaan aan de verplichtingen.. Vóór de Tweede Wereldoorlog voert de overheid diverse socialee verzekeringen in die bestemd zijn voor werknemers, zoals de OW, de
Ziektewett en de Invaliditeitswet. Na de oorlog komen er in korte tijd veel
nieuwee regelingen bij en wordt het stelsel van sociale zekerheid uitgebreid
mett volksverzekeringen, zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de
Algemenee Weduwen en Wezenwet (AWW), verzekeringen die bedoeld zijn
voorr alle ingezetenen. Ten slotte wordt het stelsel afgerond door de invoeringg van een aantal sociale voorzieningen. De Algemene Bijstandwet
(ABW)) uit 1965, bedoeld om elke Nederlander een inkomen te garanderen
opp het niveau van het sociaal minimum, wordt wel beschouwd als het sluitstukk van het stelsel.
Terugkijkendd kan worden geconstateerd dat een groot deel van de honderdjarigee geschiedenis van de sociale zekerheid wordt gekenmerkt door
continuee uitbreiding: tot het eind van de jaren zeventig breidt het aantal te
verzekerenn risico's en de kring van verzekerden zich sterk uit, wordt het
niveauu van de uitkeringen hoger en verbeteren de uitkeringsvoorwaarden."
Aann het einde van de jaren zeventig komt echter een einde aan die ontwikkeling.. Circa 1980 vangt een nieuwe periode in de ontwikkeling van het
22
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stelsell aan, een fase die in de literatuur wordt aangeduid met de begrippen
'herziening',, 'heroverweging', 'herstrucrurering, of 'heroriëntatie'6: de toegangg tot de verzekeringen wordt beperkt, de uitkeringen worden naar benedenn aangepast en de uitkeringseisen aangescherpt. Deze periode, die verder
dee herstructureringsperiode zal worden genoemd, is nog niet ten einde.
Dee doelstelling van deze studie is de veranderingen in de herstructureringsperiodee tot dusver te beschrijven en te interpreteren. In deze studie, die zich
beperktt tot de sociale loondervingsverzekeringen die zijn geregeld in de
Ziektewett (ZW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
enn de Werkloosheidswet (WW), staat de vraag centraal in hoeverre de herstructureringsmaatregelenn uit de jaren tachtig en negentig van de twintigste
eeuww het solidaire karakter van genoemde verzekeringen hebben veranderd.
Omm deze vraag te kunnen beantwoorden zal ik onder meer de verschillende
wijzigingenn in de drie loondervingsverzekeringen behandelen en bezien wat
dee gevolgen zijn van de wijzigingen voor de mate van solidariteit in de verzekeringen.. De beantwoording van de probleemstelling staat in verband met
hett onderscheid tussen de sociale en particuliere verzekering, want de mate
vann doorwerking van het solidariteitsbeginsel wordt - zo zal blijken uit het
volgendee hoofdstuk - bepalend geacht voor dit onderscheid.
1.22

Solidariteit

Solidariteitt vormt een centraal onderdeel van de probleemstelling en daarom
zall het begrip nader worden toegelicht, te meer daar men het solidariteitsbegripp op vele manieren en in diverse contexten bezigt. In deze paragraaf
wordtt zonder het begrip nauwkeurig te definiëren - dit gebeurt in hoofdstuk
22 - uiteengezet in welke zin het solidariteitsbegrip in deze studie wordt gebruikt.. Wordt het begrip in deze studie gebruikt als een empirisch of normatieff begrip?
Vaakk brengt men het begrip in verband met saamhorigheid tussen mensenn of onderlinge (lots)verbondenheid. Soms betekent solidariteit een bewustzijnn van verbondenheid, in een ander geval wordt de eis gesteld dat het
bewustzijnn ook wordt omgezet in de bereidheid om de gevolgen van de
solidariteitt te dragen en in weer ander verband let men bij solidariteit alleen
opp het feitelijk gedrag van mensen.8 In dat laatste geval wordt niet primair
gelett op de intenties en verklaringen van mensen, maar gaat men alleen af
opp wat mensen feitelijk doen of juist niet doen. Solidariteit wordt dan afgemetenn aan bijvoorbeeld het bestaan van burenhulp, de hoogte van de collecte
66
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off de progressiviteit van de inkomstenbelasting. Anderen vinden deze benaderingg te abstract en eisen dat dergelijke gedragingen pas aan te merken zijn
alss uitingen van solidariteit, indien zij gefundeerd zijn op een besef van
onderlingee lotsverbondenheid, op human emotional ties. Afgedwongen
solidariteitt ziet men in dit geval niet als 'echte' solidariteit.10
Durkheim,, een van de grondleggers van de sociologie, formuleert solidariteitriteit als dat wat individuen aan elkaar bindt. Hij gaat daarbij uit van de feitelijkee binding en laat intenties en gevoelens van individuen buiten beschouwing.. Solidariteit in de zin van binding acht hij een noodzakelijk vereistee voor het bestaan van een gemeenschap. De binding kan een verschillendee oorsprong hebben en kan in kracht sterk verschillen. Een gemeenschapp kan gevormd zijn door onder andere afkomst, door onderlinge affectie
enn identificatie (sociale binding), door morele overtuigingen (culturele binding),, door welbegrepen eigenbelang (economische binding) of door aanvaardd gezag (politieke binding)." In navolging van Durkheim hebben anderen,, onder wie Weber, Parsons, Mayhew, Hechter, Baldwin en De Swaan,
zichh beziggehouden met solidariteit. " Aan hun studies zal geen aandacht
wordenn besteed, omdat daarin het begrip solidariteit in empirische zin wordt
gebruikt. .
Inn deze studie gaat het niet om solidariteit in empirische of feitelijke zin solidariteitt als een bewustheidstoestand of als een toestand van feitelijke
verbondenheidd - maar om solidariteit in normatieve zin. Solidariteit wordt
opgevatt als een toedelingsnorm. ' Met het begrip toedelingsnorm wordt
geenn juridisch afdwingbare norm bedoeld. Een toedelingsnorm is een norm
opp basis waarvan verantwoordelijkheden worden toegedeeld. Aan een verdelingg van verantwoordelijkheid- in casu de verantwoordelijkheid voor het
dragenn van loondervingsschade - gaat een toedelingsproces vooraf. De schadeverdelingg is de uitkomst van een proces van toedeling door middel van
toedelingsnormen.144 In dit toedelingsproces wordt op basis van informele of
formelee normen bepaald welke persoon of welk collectief, waarom en in
welkee mate gehouden is de schade te dragen. Diverse overwegingen, zoals
schuld,, onrechtmatigheid en causaliteit en diverse doelstellingen, zoals vergelding,, vergoeding en solidariteit kunnen in dit proces een rol spelen.
Omdatt bij de beschrijving van de wijzigingen in de sociale loondervingsverzekeringenn wordt gelet èn op het proces van toedeling èn op de
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uitkomstt van het toedelingsproces, wordt het begrip solidariteit op twee
manierenn gebruikt. Enerzijds wordt in deze studie aan de hand van het solidariteitsbegripp de verdeling van verantwoordelijkheid die ten grondslag ligt
aann een verzekering of een wijzigingsmaatregel gekwalificeerd. Bezien
wordtt of de verantwoordelijkheid (voor het dragen van de schadelasten) is
toegedeeldd aan het individu of aan een collectief waarbij binnen het collectieff een herverdeling van verantwoordelijkheid (lasten) plaatsvindt. Wordt
verzekeringg X gekenmerkt door solidariteit? Wat zijn de gevolgen van een
wijzigingsmaatregell Y voor het al dan niet solidaire karakter van een verzekering?? In deze zin vormt het solidariteitsbegrip een maatstaf, een beoordelingscriterium.. Anderzijds vormt solidariteit een van de overwegingen in het
politiekee debat, het proces van toedeling. Met het solidariteitsargument
wordtt dan verwezen naar een bepaalde toedelingsnorm (van verantwoordelijkheid). .
1.33

Toedeling van verantwoordelijkheid

Tegenwoordigg is de toedeling van loondervingslasten onderwerp van politiekk debat tussen organisaties van werknemers en werkgevers, kabinet en
parlement.. Niet altijd echter is de toedeling van loondervingsschade een
politiek-maatschappelijkee kwestie geweest. Tot het begin van de twintigste
eeuww wordt de vraag of - laat staan de vraag hoe - moet worden voorzien in
inkomenn voor een werknemer bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheidd beschouwd als een persoonlijke vraag voor de werknemer. Geleidelijkk is de verdeling van de loondervingslasten een maatschappelijke
kwestiee geworden en onderwerp van een politiek proces van toedeling.
Ongeachtt de vraag of het dragen (en de verzekering) van loondervingsschadee wordt beschouwd als een individueel of maatschappelijk probleem,
geldtt dat, voordat een persoon of een collectief verantwoordelijk wordt gehoudenn om de schade te dragen, een proces van toedeling nodig is.15 Het
toedelenn van verantwoordelijkheid is geen objectief-neutrale bezigheid.16 De
uitkomstt van het toedelingsproces van verantwoordelijkheid wordt bepaald
doorr de visie van de betrokkenen op verantwoordelijkheid en de verdeling
ervan.. De visie op de toedeling van verantwoordelijkheid kan sterk wisselen
afhankelijkk van het heersende mens- en maatschappijbeeld. Door de tijd
heenn zijn verschillende visies op de toedeling van verantwoordelijkheid
dominantt geweest.
Inn het tweede deel van de negentiende en aan het begin van de twintigste
eeuww domineert een liberaal-individualistische visie op de toedeling van
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verantwoordelijkheid.. In deze visie vormt het beginsel van individuele verantwoordelijkheidantwoordelijkheid de grondslag voor de toedeling van schade.17 De
eenn rationeel, autonoom individu, iemand die welbewust handelingen verrichtt waarvan hij de gevolgen kan overzien. De maatschappij wordt gezien
alss een verzameling van autonome, formeel vrije en gelijke burgers.18 Feitelijkee machtsverschillen tussen een werknemer en een werkgever blijven
buitenn beschouwing. De overheid wordt een marginale rol toebedeeld, opdat
dee vrijheid van het individu zo groot mogelijk is. Vergoeding, laat staan
verzekeringg van loondervingsschade, wordt niet gezien als een taak van de
overheid,, maar als een zaak die moet worden overgelaten aan de individuele
werkgeverr en werknemer. Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid worden
beschouwdd als een individueel probleem van de werknemer.
Dee op dat moment heersende (toedelings)norm is 'Ieder behoort zijn eigenn loondervingsschade te dragen, tenzij..1. Het 'tenzij' is geregeld in formelee welbepaalde regels. Het aansprakelijkheidsrecht, gebaseerd op de elementenn schuld, schade, onwetmatigheid (na 1919 'onrechtmatigheid') en
causaliteitt russen schade en de normovertreding, vormt in deze visie het
centralee toedelingsmechanisme van schade. Door de werkgever aansprakelijkk te stellen voor het ontstaan van de loondervingsschade kan een werknemerr die in deze tijd schade lijdt, proberen zijn schade te verhalen op zijn
werkgever. .
Dee rationele, autonome mens wordt, wanneer hij een formele welbepaaldee regel overschrijdt, verantwoordelijk gehouden voor de schade die het
gevolgg is van deze normoverschrijding, indien hij die schade persoonlijk had
kunnenn voorzien of vermijden.1} Het verantwoordelijkheidsbegrip is dus
sterkk moreel gekleurd: aansprakelijkheid kan alleen ontstaan, wanneer iemandd een welbepaalde norm overschrijdt en in moreel opzicht een verwijt
kann worden gemaakt. Toerekening moet met andere woorden zijn gebaseerd
opp onwet/rechtmatigheid en schuld in de zin van verwijtbaarheid. Individuelee verantwoordelijkheid wordt in verbinding gebracht met moraliteit en
menselijkee waardigheid. Slordigheid, onverschilligheid en egoïsme zouden
hett gevolg zijn van een regeling waarbij schuld geen enkele rol meer
speelt.. Bovendien maant het sanctioneren van fouten de burger tot voorzichtigheid.. Het aansprakelijkheidsrecht heeft dus een vergeldende en een
preventievee functie.
Hett beginsel van individuele verantwoordelijkheid is niet alleen bepalendd voor de kleuring van het begrip onrechtmatigheid en schuld maar geeft
ookk inhoud aan de andere twee onderdelen van aansprakelijkheid, causaliteit
enn schade. Op grond van dit beginsel is iemand alleen verantwoordelijk voor
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dee schade die hij zelfheeft veroorzaakt. De keerzijde van het beginsel is dat
dee benadeelde recht heeft op een zo volledig mogelijke vergoeding van de
schade.. De omvang van de schade moet op een zo concreet mogelijke wijze
wordenn berekend.2
Schadetoedelingg is in de individualistische visie een zaak tussen twee
autonomee individuen. De toedeling wordt beheerst door het principe van
vereffenendee rechtvaardigheid. Bij vereffenende rechtvaardigheid draait het
omm het herstel van de status quo tussen twee individuen. 'Zo'n breuk (in het
evenwichtt tussen individuen, PSF) vindt plaats wanneer een persoon door
zijnn daadwerkelijk handelen een rechtsnorm schendt en zo de gegeven, als
natuurlijkk opgevatte verdeling van rechten en plichten, en daarmee van aansprakenn op vermogen, uit zijn verband rukt'. Dit is een normatieve, nietempirischee evenwichtsopvatting, waarbij een juridisch evenwicht in termen
vann rechten en plichten direct ook een sociaal evenwicht oplevert in termen
vann aanspraken op maatschappelijke goederen.22 Wanneer de dader het verliess van het slachtoffer vergoedt, wordt het evenwicht hersteld.23 Dezelfde
evenwichtsgedachtee vormt ook een centraal element van een ander rechtvaardigheidsprincipe,, de ruilrechtvaardigheid, op basis waarvan er evenwichtt moet zijn tussen twee prestaties. Bij een uitwisseling van prestaties, al
dann niet op basis van een wederkerige overeenkomst, dienen volgens laatstgenoemdd principe de prestaties van gelijke waarde te zijn. Het principe
houdtt meer in dan het do ut f/e.s-beginsel fik geef, opdat jij geeft'), een
beginsell waar ruilrechtvaardigheid mee in verband wordt gebracht.24 Op
basiss van ruilrechtvaardigheid wordt niet alleen gegeven opdat er wordt of
omdatt er is gegeven {do quia mihi datum est), maar moeten beide prestaties
bovendienn van gelijke waarde zijn.
Hett kenmerkende van de vereffenende en de ruilrechtvaardigheid is dat
geenn uitspraak wordt gedaan over dwingende, alle burgers bindende, inhoudelijkee eisen of criteria over de meest rechtvaardige verdeling van goederen.
Beidee vormen van rechtvaardigheid zien op een 'afbakening van een sfeer
vann vrijheid van het individu'."5 Elk individu, of het nu gaat om een werkgeverr of werknemer, kan en mag zijn eigen belang volgen zonder de vrijheid
vann de ander te belemmeren.
Inn de loop van de twintigste eeuw wordt de liberaal-individualistische visie
waarinn de autonome, vrije en gelijke mens centraal staat op sommige terreinenn verlaten, omdat men meent dat dit mensbeeld tekortschiet en dat er aandachtt moet zijn voor de maatschappelijke posities en (dus) de feitelijke on211
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gelijkheidd van burgers. In 1907 komt als gevolg van dit nieuwe denken de
Wett op de arbeidsovereenkomst tot stand, waarin, gelet op het machtsverschill tussen werknemer en werkgever, een aantal dwingendrechtelijke normenn is opgenomen ter bescherming van de werknemer. Deze dwingendrechtelijkee normen maken inbreuk op de partij autonomie en de contractsvrijheidd en daarmee op het beginsel van individuele verantwoordelijkheid.. Er wordt niet uitgegaan van het autonome individu, maar van 'de
werkgever'' en 'de werknemer'. Bij de toedeling van verantwoordelijkheid
opp het terrein van de arbeid staat niet langer het beginsel van de individuele
verantwoordelijkheidd centraal, maar dat van de rolverantwoordelijkheid}b
Inn deze visie zijn er categorieën mensen: de werkgever en werknemer, de
verhuurderr en huurder, de verpachter en pachter. De sociale positie die iemandd inneemt in de betreffende sociale betrekkingen geeft inhoud aan zijn
verantwoordelijkheid."" De rol die iemand heeft staat voor een samenstel
vann verwachtingen die bestaat ten aanzien van het gedrag van iemand in die
hoedanigheid.. Deze verwachtingen bepalen grotendeels de toedeling van
verantwoordelijkheid. .
Dezee invulling van verantwoordelijkheid wijkt af van het subjectief en
moreell ingevulde individuele verantwoordelijkheidsbegrip. Het gevolg van
dee nieuwe benadering is onder andere dat schuld in de zin van verwijtbaarheidd wordt geobjectiveerd. Niet langer draait het om de vraag of iemand de
schadee heeft kunnen voorzien, maar om wat van een dergelijk persoon kan
wordenn verwacht.
Eenn veel verdergaande breuk met de individualistische visie dan de visie die
uitgaatt van rolverantwoordelijkheid is de collectivistische visie gebaseerd op
hett beginsel van collectieve verantwoordelijkheid.' Vanaf de Tweede Wereldoorlog,, met name in de jaren zestig en zeventig, is dit beginsel op verschillendee terreinen van de maatschappij dominant als beginsel op basis
waarvann schade wordt toebedeeld.
Dee maatschappij is in deze visie niet een verzameling individuele burgers,, maar een sterk verzelfstandigde entiteit ten opzichte van de burgers."
'Dee mens is niet individueel verantwoordelijk, maar verkeert onvrijwillig in
bepaaldee sociale omstandigheden en is daardoor slachtoffer van maatschappelijkk noodlot'.30 Het denken in termen van schuld en verwijtbaarheid wordt
vervangenn door risicodenken. Loondervingsschade ten gevolge van arbeidsongeschiktheidd en werkloosheid is in de collectivistische opvatting een vorm
vann maatschappelijk noodlot en niet het gevolg van menselijk handelen of
Dezee visie op de toedeling van verantwoordelijkheid sluit aan bij wat Hoekema & Van
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nalaten.. Werkloosheid of arbeidsongeschiktheid worden niet in verband
gebrachtt met schuld of verwijtbaar handelen van een individu, maar worden
beschouwdd als een beroepsrisico, een risico dat samenhangt met onze productiewijze.. 'Schade is niet het gevolg van het onzorgvuldig handelen van
eenn individu, maar van een onvoorziene of althans onbedoelde consequentie
vann de manier waarop de gehele samenleving of een gedeelte daarvan is
georganiseerd'.32 2
Niett alleen schiet het schulddenken soms te kort, maar in bepaalde schadegevallenn is het soms ook lastig om één dader aan te wijzen: de overstromingenn in het rivierengebied, de Bijlmerramp en de varkenpest zijn recente
voorbeeldenn hiervan. De oplossing voor dit probleem wordt gezocht in een
collectiveringg van verantwoordelijkheid: niet langer wordt een veroorzaker
aangewezen,, maar de maatschappelijke kosten van een gevaarlijke activiteit
wordenn zoveel mogelijk toegerekend aan een collectief, bijvoorbeeld het
collectieff van werkgevers, verkeersdeelnemers of belastingbetalers. In een
collectivistischee visie vormt de vergoeding van schade een centrale notie.
Eenn slogan die dit denken goed typeert is: 'Pech moet weg'.34 Veel schades,
zoalss de overstromingen, de Bijlmerramp en de varkenspest, worden niet tot
hett persoonlijk risico van getroffenen gerekend, omdat niet het individu
maarr 'de maatschappij' er voor heeft gekozen om te bouwen in de uiterwaardenn van de rivieren, om aanvliegroutes boven een woningwijk te laten
lopenn en de bio-industrie onbeperkt te laten groeien.
Niett alleen de verantwoordelijkheid voor schade, maar ook de causaliteit
iss gecollectiveerd: het gaat niet om de causaliteit tussen één bepaalde handelingg en één bepaalde schade, maar om de gevolgen die zijn verbonden aan
dee manier waarop de samenleving is ingericht. Bij arbeidsgebonden schade
wordtt gewezen op het productiesysteem dat bepaalde schade (bijvoorbeeld
stress,, RSI of psychische klachten) met zich meebrengt, zonder dat een verbandd wordt gelegd met het concreet handelen van een individuele werkgever
off werknemer. Wat de toedeling van schade betreft, gaat het in een (sterk)
collectivistischee visie dus niet meer primair om schuld en om de vraag hoe
mensenn zich ten opzichte van elkaar behoren te gedragen, maar om de vraag
welkk collectief de schade dient te dragen. De compensatie van schade staat
centraall bij de toedeling en niet zozeer preventie en nog minder vergelding,
zoalss in de individualistische visie.
Dee collectivistische visie op de toedeling van verantwoordelijkheid
wordtt beheerst door de waarde van de verdelende rechtvaardigheid. Verdelendee rechtvaardigheid heeft geen betrekking op herstel van een (natuurlijk)
evenwichtt tussen individuen, maar op de maatschappelijke toedeling van
311
Al in de discussie over de invoering van de Ongevallenwet 1901 wordt een dergelijke gedachtee geuit. In deze tijd is deze gedachte uitzonderlijk. Pas later wordt dit denken dominant.
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goederen."" De toedeling van verantwoordelijkheden is een voorwerp van
gemeenschapszorg."" Overwegingen van sociaal-politieke wenselijkheid,
rechtvaardigheidd en doelmatigheid bepalen de toedeling van verantwoordelijkheid.. Schadetoedeling is dan ook niet een zaak tussen twee individuen,
maarr is onderwerp van politiek of maatschappelijk debat. In een politiek of
maatschappelijkk debat wordt vastgesteld welk collectief de maatschappelijke
lastenn behoort te dragen. Diverse soorten overwegingen spelen een rol: onderr andere overwegingen van juridische, politieke, beleidsmatige en ideële
aard.. De volgende vragen kunnen voorliggen: (1) wanneer is sprake van
maatschappelijkk noodlot; (2) welke categorieën mensen worden geacht
slachtofferss te zijn; (3) welke risicogemeenschap dient de schade te dragen;
(4)) tot welke hoogte wordt het risico gecollectiveerd?" Al deze vragen hebbenn direct of indirect te maken met solidariteit: voor welke risico's wordt
solidariteitt georganiseerd (1), wie zijn solidair met wie (2 en 3) en hoe ver
strektt de solidariteit (4)?40
Err zijn diverse manieren waarop invulling kan worden gegeven aan collectievee verantwoordelijkheid. De civielrechtelijke aansprakelijkheid van een
rechtspersoonn en de groepsaansprakelijkheid van art. 6:166 BW zijn twee
voorbeeldenn binnen het civiele aansprakelijkheidsrecht.41 Echter, de meest
effectievee mechanismen om aansprakelijkheid naar een collectief te kanaliserenn liggen buiten het civiele aansprakelijkheidsrecht. " Naast fondsvormingg of het opleggen van heffingen is de sociale verzekering een goede
manierr om op publiekrechtelijke wijze collectieve verantwoordelijkheid te
organiserenn en aansprakelijkheid te kanaliseren. Door de instelling van een
wettelijkee verzekeringsplicht worden ten behoeve van de dekking van de
schadee grote risicogemeenschappen gevormd en vervolgens wordt de schade
viaa deze collectieven gekanaliseerd.4"
Rondd 1980 wijzigt het denken over collectieve verantwoordelijkheden. Enkelee elementen van de collectivistische zienswijze komen onder kritiek: men
verdedigtt dat verantwoordelijkheden weer zichtbaar moeten worden en dat
dee macht van de overheid moet worden teruggedrongen. Deze omslag in
denkenn betekent geen terugkeer naar een strikt individualistische visie op
(dee verdeling van) verantwoordelijkheid. Immers, de overheid wordt nog
Aristoteless gaat uit van verdelende rechtvaardigheid op basis van verdienste. De wetgever
vann de polis dient er op toe te zien dat een ieder goederen krijgt waar hij op basis van zijn
verdienstee aanspraak op kan maken: Hol 1993, p. 28.
"Hoekemaa 1980, p. 202.
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Eenn definitie van het begrip solidariteit volgt in hoofdstuk 2.
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steedss verantwoordelijk gehouden voor de sociale verzekering en de toedelingg van verantwoordelijkheid op het terrein van de sociale verzekering is
eenn onderwerp van het politiek en maatschappelijk debat en niet een kwestie
waarr de individuele werkgever en werknemer primair over hebben te beslissen.. Het denken in termen van risico (in plaats van schuld), maatschappelijkee veroorzaking en collectieve schade is op diverse terreinen, waaronder die
vann de sociale verzekering, dominant gebleven. Wel is in de jaren tachtig en
negentigg op het gebied van de sociale verzekering het denken over verantwoordelijkhedenn in zoverre veranderd dat niet langer alleen de vergoeding
vann schade maar ook de correctie van gedrag een belangrijke doelstelling is
geworden. .
1.44

Solidariteit en toedeling van verantwoordelijkheid

Inn de vorige paragraaf zijn in een historisch perspectief drie visies op (de
toedelingg van) verantwoordelijkheid besproken waarin wordt uitgegaan van
respectievelijkk individuele verantwoordelijkheid, rolverantwoordelijkheid en
collectievee verantwoordelijkheid. Er zijn ook drie principes van rechtvaardigheidd aan de orde gekomen: die van vereffenende rechtvaardigheid, ruilrechtvaardigheidd en verdelende rechtvaardigheid. De eerste twee principes
passenn in een individualistische- en het derde principe past in een collectivistischee visie. Vooruitlopend op hoofdstuk 2, waarin het solidariteitsbegrip
wordtt gedefinieerd, wordt in deze paragraaf kort aangegeven hoe solidariteit
zichh verhoudt tot de genoemde visies en principes.
Solidariteitt kan pas een rol spelen in een collectivistische visie, immers
solidariteitt veronderstelt een collectief. Binnen het collectief worden lasten
enn baten onevenredig verdeeld.44 Het solidariteitsbeginsel staat tegenover
hett beginsel van eigen of individuele verantwoordelijkheid, het leidend beginsell in de individualistische visie.
Watt de verhouding tot de genoemde principes van rechtvaardigheid betreft,, sluit solidariteit in de in deze studie gebruikte zin aan bij het principe
vann verdelende rechtvaardigheid en niet bij dat van mil- of vereffenende
rechtvaardigheid.. Bij mil- en vereffenende rechtvaardigheid staat het streven
naarr evenwicht tussen twee partijen centraal. Geen van beide partijen mag
naa de vereffening van de schade of na de mil winst of verlies hebben, de
omvangg van de vergoeding dient op basis van de vereffenende rechtvaardigheidd precies gelijk te zijn aan de omvang van de schade en bij de ruilrechtvaardigheidd behoren de prestaties gelijkwaardig te zijn. Bij het solidariteitsbeginsell is van een dergelijk evenwicht geen sprake: de een geeft meer dan
hijj krijgt en de ander krijgt meer dan hij geeft.
Anderss dan in mijn opvatting wordt solidariteit in de literatuur soms verbondenn met het beginsel van individuele verantwoordelijkheid en met vereffenendee rechtvaardigheid. Kaptein bijvoorbeeld stelt in een artikel met de
444
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titell 'Solidariteit door individualisering van aansprakelijkheid' dat solidariteitt in vergeldende zin niet louter een vergoeding van schade inhoudt, maar
eenn persoonlijke vergoeding van schade door de schadetoebrenger.45 Als
niett de dader maar het collectief de schade betaalt wordt het slachtoffer
tekortt gedaan. 'Solidariteit in vergeldende rechtvaardigheid is in de eerste
plaatss de solidariteit van het algemeen belang met slachtoffers in erkenning
vann hun schade door dwang tot betaling tegen daders1. ' Kaptein beschouwt
eenn abstracte solidariteit waarbij het slachtoffer zijn schade krijgt vergoed
niett als 'echte' solidariteit. De uiting van solidariteit moet zijn gefundeerd
opp een besef van verbondenheid, op human emotional ties (zie par. 1.2). Dit
beseff van verbondenheid houdt in casu een erkenning van schuld en van
eikaarss wederzijdse belangen in.
Inn deze studie wordt solidariteit niet verbonden met het beginsel van individuelee verantwoordelijkheid en vereffenende rechtvaardigheid, zoals
Kapteinn doet, maar met het beginsel van collectieve verantwoordelijkheid en
verdelendee rechtvaardigheid.
1.55

Probleemstelling en deelvragen

Dee wijzigingsmaatregelen in de sociale loondervingsverzekering die in de
periodee van 1980 tot 2000 zijn ingevoerd vormen het onderwerp van studie.
Dee probleemstelling voor dit onderzoek luidt:
InIn hoeverre hebben de herstructureringsmaatregelen uit de periode
tussentussen 1980 en 2000 het solidaire karaker van de loondervingsverzekeringenringen veranderd?
Dee probleemstelling bestaat uit vier deelvragen:
11 In hoeverre worden de sociale loondervingsverzekeringen anno 1980
gekenmerktt door solidariteit?
22 Welke herstructureringsmaatregelen worden in de periode tussen 1980
enn 2000 genomen en hoe kunnen deze worden gekwalificeerd in termen
vann solidariteit?
33 Welke overwegingen worden in het politieke toedelingsproces ten
grondslagg gelegd aan de herstructureringsmaatregelen en in hoeverre
hebbenn de overwegingen een relatie met solidariteit dan wel in hoeverre
iss solidariteit zelf een van de overwegingen?
44 In hoeverre worden de sociale loondervingsverzekeringen anno 2000
gekenmerktt door solidariteit?
Bijj de beantwoording van de probleemstelling worden de volgende vragen
onderscheiden:: 'Hoe was het?'(deelvraag 1), 'Wat is er veranderd en vanuit
55
Kaptein 1999, p. 81-94.
"Kapteinn 1999, p. 92.
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welkee motieven?' (deelvragen 2 en 3) en 'Hoe is het nu?' (deelvraag 4). De
situatiee in 1980 vormt een ijkpunt in de studie, waartegen de veranderingen
inn de loondervingsverzekeringen van na 1980 worden afgezet. Rond dit jaar
vindtt een omslag plaats in de ontwikkelingen in sociale verzekeringen: er
komtt een einde aan de uitbreiding van het stelsel en er wordt een begin gemaaktt met de herstructurering van het stelsel. Echter, de studie is niet alleen
gerichtt op het vaststellen van een (eind)stand, een uitkomst van een toedelingsproces,, anno 2000. De studie is ook bedoeld om een dynamisch veranderingsproces,, een politiek toedelingsproces, te beschrijven (zie par. 1.2).
Omm de vraag naar 'Wat is er veranderd'?1 te beantwoorden wordt gekeken
naarr twee aspecten: het debat dat ten grondslag ligt aan de wijzigingsmaatregelenn (deelvraag 3) en de maatregelen zelf (deelvraag 2).
Bijj de eerste en vierde deelvraag gaat het om een beschrijving van het
solidariteitsgehaltee van de drie sociale loondervingsverzekeringen in respectievelijkk 1980 en 2000. Aan de hand van het solidariteitsbegrip wordt een
kwalificatiee gegeven van de sociale loondervingsverzekering op twee tijdstippen.. Echter, er wordt geen uitspraak gedaan over 'de algehele verzekeringstoestand'.ringstoestand'. Indien een afbraak van de sociale verzekering bijvoorbeeld
wordtt gecompenseerd door private herverzekering kan het totale (private en
publieke)) verzekeringsniveau ongewijzigd blijven, maar de inhoud en omvangg van de particuliere verzekeringen, breder nog, het feitelijk verzekeringsniveauringsniveau vormen geen object van deze studie.
Dee tweede deelvraag heeft betrekking op de wijzigingsmaatregelen. In
dezee deelvraag is solidariteit een maatstaf, een criterium aan de hand waarvann de wijzigingsmaatregelen worden gekwalificeerd: houden de maatregelenn een (veronderstelde) vermindering van de solidariteit van de sociale
werknemersverzekeringenn in?
Dee derde deelvraag ziet op het politieke debat over de wijzigingsmaatregelen.. In dit proces van toedeling van verantwoordelijkheden spelen allerlei
soortenn overwegingen een rol: overwegingen die verwijzen naar juridische
normen,, politieke overwegingen, beleidsdoelstellingen en ideeën over rechtvaardigheidd en publieke gerechtigheid. Onderzocht wordt wat de belangrijkstee overwegingen zijn in het debat en in hoeverre de overwegingen verwijzenn naar solidariteit. Bij het beantwoorden van de derde deelvraag is solidariteitriteit niet, zoals bij de tweede deelvraag, een criterium aan de hand waarvan
eenn maatregel of een sociale-verzekeringsregeling wordt beoordeeld, maar is
zee een van de overwegingen in het politieke toedelingsproces.
Bijj de bestudering van de politieke discussie over toedeling van loondervingsschadee zal in het bijzonder worden gelet op de risicobeschouwing van
betrokkenen.. Derisicobeschouwingkan bepalend zijn voor de toedeling van
schade.. Wanneer het loondervingsrisico wordt beschouwd als een individueell of als een maatschappelijk risico, als een werknemers- of als een werkgeversrisico,, zal dit gevolgen hebben voor het toedelingsproces. Wordt het
intredenn van het loondervingsrisico aangemerkt als een werkgeversrisico,
13 3
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dann is de kans groot dat ook de schade aan hem wordt toebedeeld. Risicobeschouwingg en risicotoedeling moeten echter wel worden onderscheiden. Het
iss heel wel mogelijk dat het intreden van loondervingsrisico als een maatschappelijkk risico wordt gezien, terwijl het risico wordt toebedeeld aan de
individuelee werkgever. De vraag naar de risicobeschouwing is niet beantwoordd door er op te wijzen dat in de literatuur de ZW, WAO en WW wordenn aangemerkt als werknemersverzekeringen. Met de aanduiding 'werknemersverzekeringen'' kan zijn bedoeld dat de verzekeringen er zijn voor de
werknemerss of dat de kring van verzekerden bestaat uit werknemers (en
daaraann gelijkgestelden); dit betekent nog niet dat het intreden van het ziektegeld-,, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsrisico wordt beschouwd
alss een werknemersrisico.
Dee tweede en derde deelvraag worden nadrukkelijk afzonderlijk behandeld.
Err kan van alles worden opgemerkt in het politieke debat, maar er moet (aan
dee hand van de definitie van solidariteit) ook worden gekeken naar het uiteindelijkee resultaat. Ook als men de mond vol heeft van solidariteit, kan
blijkenn dat een voorgestelde wijzigingsmaatregel feitelijk niet aldus kan
wordenn gekenmerkt. Het omgekeerde kan ook het geval zijn.
Dee beantwoording van de probleemstelling wordt in verband gebracht
mett het onderscheid tussen de sociale en particuliere verzekering, omdat,
zoalss zal worden uiteengezet in hoofdstuk 2, de mate waarin het solidariteitsbeginsell doorwerkt in de verzekering bepalend wordt geacht voor het
onderscheidd tussen de twee soorten verzekeringen. Beide soorten verzekeringenringen - de sociale in meerdere en de particuliere verzekering in mindere
matee - worden gekenmerkt door solidariteit. Wanneer het solidariteitsgehalte
vann de sociale verzekeringen ten gevolge van de herstructureringsmaatregelenn afneemt, rijst de vraag hoe de sociale verzekering zich verhoudt tot de
particulieree loondervingsverzekering.
1.66

Plan van aanpak

Inn het volgende hoofdstuk zal worden omschreven wat in relatie tot de (sociale)) loondervingsverzekeringen wordt bedoeld met het begrip 'solidariteit'.. In dit hoofdstuk zal worden uiteengezet dat aan 'solidariteit' in relatie
tott de (sociale) loondervingsverzekeringen drie verschillende aspecten, drie
verhoudingenn tussen risico, premie en uitkering (zie verder hoofdstuk 2),
kunnenn worden onderscheiden. Aan elk van de drie verhoudingen is een
afzonderlijkk hoofdstuk (hoofdstukken 4,5 en 6) gewijd. De herstructureringsmaatregelenringsmaatregelen die in de periode tussen 1980 en 2000 zijn door
wordenn in de hoofdstukken 4,5 en 6 behandeld en beoordeeld aan de hand
vann de drie aspecten van solidariteit. Een korte beschrijving van het historischrisch kader (hoofdstuk 3) gaat aan deze drie hoofdstukken vooraf. In het
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laatstee hoofdstuk, het zevende, worden de probleemstelling en deelvragen
diee in hoofdstuk 1 zijn geformuleerd beantwoord.
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2.11

Inleiding

Inn zijn oratie op 12 februari 1978 stelt Veldkamp de vraag of de sociale
verzekeringg nog wel is aan te merken als een verzekering. Hij schetst hoe
hett stelsel van sociale verzekeringen in het begin van de twintigste eeuw is
gefundeerdd op particuliere verzekeringsbeginselen en hoe deze beginselen
bijj de uitbreiding van het stelsel na de Tweede Wereldoorlog steeds meer op
dee achtergrond zijn geraakt. Veldkamp stelt zich op het standpunt dat de
socialee verzekering afscheid moet nemen Van het inmiddels gekunstelde
(particuliere)) verzekeringsbegrip, zodat ruimte kan worden geschapen voor
eenn meer coherent en vereenvoudigd systeem van sociale verzekeringen'.1
Zoo zou een heffing in de plaats kunnen komen voor de verschillende socialeverzekeringspremies.. Ook zou het systeem van premieheffing, gebaseerd op
dee hoogte van het risico, vervangen kunnen worden door een systeem van
heffingenn waarin rechtstreeks rekening wordt gehouden met draagkracht of
waarinn rekening wordt gehouden met de lasten van de arbeidsintensieve
bedrijven. .
Inn meerdere opzichten is deze oratie in dit kader interessant. Ten eerste
spreektt Veldkamp deze oratie uit, zo kan achteraf worden geconstateerd, op
eenn keerpunt in de geschiedenis van de sociale zekerheid. Een periode van
sterkee uitbreiding van het stelsel van sociale zekerheid is voorbij en een
periodee van herstructurering vangt aan. In deze periode is in de sociale verzekeringg niet 'afscheid genomen van het verzekeringsbeginsel'. Integendeel,
hett lijkt er eerder op dat de particuliere verzekeringsbeginselen grotere invloedd hebben gekregen op de sociale verzekeringen. Er is de laatste twee
decenniaa veel gesproken over privatisering van onderdelen van de sociale
zekerheidd en over een ruimere toepassing van particuliere verzekeringstechnieken,, zoals premiedifferentiatie. De sociale verzekering lijkt steeds meer
'eenn verzekeringsproduct te worden in plaats van een sociale verworvenheid'.. De vraag die anno 2001 actueel is, is dan ook duidelijk anders dan de
vraagg van Veldkamp in 1978. Nu is het de vraag in hoeverre de sociale verzekeringg nog verschilt van de particuliere verzekering in plaats van in hoeverree deze nog met een particuliere verzekering overeenkomt.
Inn de tweede plaats is de oratie interessant, omdat Veldkamp onderscheidingenn die in de literatuur zijn gemaakt - in dit geval die tussen de sociale
11
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verzekeringg en de sociale voorziening - ter discussie stelt. In dit opzicht
vormtt zijn betoog een goede opstap naar de volgende paragrafen van dit
hoofdstukk waarin zal worden uiteengezet dat de onderscheidingen - niet
alleenn die tussen de sociale verzekering en de sociale voorziening, maar ook
diee tussen de sociale verzekering en de particuliere verzekering - niet duidelijkk zijn en afhankelijk van de politieke besluitvorming.
Tenn derde is de oratie van belang omdat Veldkamp als Minister van Socialee Zaken verantwoordelijk is geweest voor de totstandkoming van onder
anderee de WAO in 1967. Veldkamp zal in dit hoofdstuk menigmaal worden
aangehaald,, omdat zijn denkbeelden over solidariteit de basis vormen voor
dee in deze studie gehanteerde definitie van solidariteit. Na Veldkamp zijn er
anderenn geweest die zich hebben beziggehouden met solidariteit in verband
mett de sociale verzekering, maar meestal wordt dan (toch weer) verwezen
naarr de opvattingen van Veldkamp.
Inn de komende paragrafen zal eerst de positie van de sociale verzekering ten
opzichtee van de sociale voorziening (par. 2.2) en de particuliere verzekering
(par.. 2.3) worden aangegeven. In de paragrafen daarna (par. 2.4-2.6) komt
hett solidariteitsbegrip aan de orde. De behandeling van het solidariteitsbeginsell in deze paragrafen staat in een directe relatie met de voorgaande paragrafen,, omdat de onderscheidingen tussen sociale voorziening, de particulieree en de sociale verzekering in verband zullen worden gebracht met de
matee van doorwerking van het solidariteitsprincipe.
2.22

De sociale verzekering versus de sociale voorziening

Inn de literatuur is een onderscheid aangebracht tussen de sociale voorziening
enn de sociale verzekering. Aan de hand van twee punten van overeenkomst
(dee aanwezigheid van een collectief en van een risico) en twee punten van
verschill (wel of geen premiefinanciering en wel of geen middelentest) wordt
aangegevenn wat de relatie is tussen sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.33 De conclusie is aan het einde van deze paragraaf is dat aan de
handd van de twee verschillen geen duidelijke grens is te trekken tussen beide
deelgebiedenn van de sociale zekerheid.
2.2.12.2.1

Aanwezigheid van een collectief

Hett gemeenschappelijk kenmerk van de twee vormen van sociale zekerheid
iss het collectieve karakter. Het collectieve karakter van de sociale voorzieningenn ligt besloten in het gegeven dat deze arrangementen worden gefinancierdd uit de algemene middelen. Voor de sociale verzekering ligt het collectievee karakter besloten in een premiebetalend verzekeringscollectief.
55
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2.2.22.2.2

Aanwezigheid van een risico

Voorr de voorziening en verzekering geldt dat in bepaalde omschreven gevallenn een recht op een prestatie kan ontstaan. Bij de verzekering moet het
gaann om het intreden van het risico, dat is een onzekere gebeurtenis waardoorr schade wordt veroorzaakt (verder: de onzekere schadegebeurtenis). De
brandverzekeringg verzekert de vermogensschade waarbij brand de onzekere
schadegebeurteniss vormt. Door de loondervingsverzekering wordt de loonschadee verzekerd en vormen ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid
dee onzekere schadegebeurtenissen. Risico in de zin van de aanwezigheid
vann een onzekere schadegebeurtenis is in beginsel een wezenlijk element
vann een verzekering, hoewel bij sommige verzekeringen, zoals de levensverzekeringg en de pensioenverzekering, het spaarelement overheerst en risico-overdrachtt van minder groot belang is.4 De schadeverzekering daarentegenn is wel een verzekering die draait omrisico-overdracht:een kleine onzekeree kans op een relatief grote schade wordt ingeruild tegen de zekerheid
vann een relatief kleine premie.
Ookk bij de sociale voorzieningen is sprake van inkomensschade ten gevolgee van een onzekere schadegebeurtenis. Als sociale risico's worden erkend:: 'de afwezigheid van inkomen uit arbeid die hen treft die niet (langer
dienenn te) werken ten gevolge van ouderdom, arbeidsongeschiktheid of
werkloosheid,, het wegvallen door de dood van de inkomensverdienende
partner,, de bijzondere kosten die samenhangen met het opvoeden van de
kinderen,, de nood aan (dekking van de kosten voor) medische verzorging en
hett ontbreken van voldoende middelen om een menswaardig bestaan te
leiden'.. Uit de omschrijving blijkt wel dat we ook bij sociale voorzieningen,, zoals de ABW, kan spreken over inkomensschade ten gevolge van een
onzekeree schadegebeurtenis
2.2.32.2.3

Premiebetaling

Vormtt de financieringswijze een onderscheidend kenmerk tussen de sociale
verzekeringg en de sociale voorziening? In 1926 stelt Beveridge, een van de
aartsvaderenn van de sociale verzekering: 'The collective bearing of risk is
insurance'.. Circa twintig jaar later verkondigt Levenbach in Nederland een
vergelijkbaree leer. Wanneer een organisatie, bijvoorbeeld 'de staat' of 'de
industrie',, bereid is het risico te dragen en wanneer de verzekerde bij het
intredenn van de onzekere gebeurtenis recht op een uitkering kan doen gelden
tegenoverr deze organisatie, is volgens Levenbach sprake van verzekering.
Eenn collectief kan zijns inziens bestaan uit premieplichtigen, maar ook uit
4
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belastingbetalers.. Levenbach noch Beveridge beschouwen premiebetaling
alss een wezenlijk onderscheid tussen de sociale voorziening en verzekering.
Dee fiscalist Hofstra stelt in 1980 dat de premie een onderscheidend kenmerkk kan zijn tussen de sociale voorziening, betaald uit algemene middelen,
enn sociale verzekering, gefinancierd door premies, maar alleen dan als de
premiee 'een prijs is voor een verkregen risicodekking'. Op basis van het
verzekeringsbeginsell is er een ruilevenwicht tussen premie en risicodekking,
terwijll tegenover de betaling van belasting geen individuele tegenprestatie
vann de overheid staat. Hofstra constateert echter dat bij veel sociale verzekeringenn de verzekeringspremie niet is afgestemd op het verzekerd risico.
Hett ruilevenwicht tussen betaling van premie en een contraprestatie van de
verzekeraarr ontbreekt veelal. Hofstra meent dat onder deze omstandigheden
niett langer van premie moet worden gesproken, maar van een belasting
waarvann het kenmerk is dat tegenover de betaling geen rechtstreekse tegenprestatiee van de overheid staat. De verzekeringspremie moet worden beschouwdd als een bestemmingsbelasting, zoals ook bijvoorbeeld het kijk- en
luistergeldd een bestemmingsbelasting is.'' Omdat de premie in de sociale
verzekeringg eigenlijk geen vergoeding (meer) is voor een verkregen risicodekking,, pleit Hofstra voor het loslaten van premiefinanciering en een fiscaliseringg van de sociale verzekering. Door de financiering van de sociale
verzekeringg in de toekomst via de belastingdienst te laten lopen kan volgens
Hofstraa veel efficiencywinst worden geboekt en zal alles een stuk eenvoudigerr worden.
Vann Oorschot gaat in 1991 verder dan Hofstra en ontkent dat er überhauptt een verschil is tussen premiefinanciering of financiering uit belastingen.. Hij stelt dat het begrip 'premie' kan worden omschreven als een 'periodiekk bijdragen per verzekerde aan het fonds waaruit de schadeloosstellingen
wordenn betaald'. Of de bijdragen door verzekerde zelf dan wel door derdenn worden betaald doet niet ter zake. Voor het algemene geval maakt het
niett uit of deze bijdragen worden verzameld door middel van premie of door
belastingheffing. .
Veldkampp daarentegen beschouwt premiebetaling wel als een onderscheidendd kenmerk, zo blijkt onder andere uit zijn oratie uit 1978." 'Door
eenn overheidsbijdrage wordt de sociale verzekering niet in haar wezen aangetast,, maar dit is wel het geval wanneer de verzekering geheel wordt gefinancierdd door de overheid'. Hieraan moet worden toegevoegd dat Veldkamp
err net als Hofstra voor pleit de premiefinanciering van de sociale verzekeringenringen af te schaffen en de sociale verzekeringen om te vormen tot sociale
voorzieningenn gefinancierd door een systeem van heffingen.

"Hofstraa 1980, p. 830-836.
"Hofstraa 1980, p. 831.
100
Van Oorschot 1991, p. 462.
111
Veldkamp 1978a, p. 11-12.

20 0

CONCEPTUEELL KADER

Err zijn meer auteurs te noemen die uitgaan van een onderscheid tussen de
socialee verzekering en de sociale voorziening. Douben stelt in 1984 dat de
verzekeringsgedachtee aan de basis van de sociale verzekering ligt. In zijn
optiekk houdt dit beginsel in dat de premieheffing de enige wijze van financieringg is, afgezien van een fractie die uit de opbrengst van belegde reserves
bestaat.122 Ook nu nog staat in het handboek Socialezekerheidsrecht dat de
matee van overheidsfinanciering het onderscheidend kenmerk is tussen socialee verzekeringen en sociale voorzieningen. Echter, hoe relatief deze
scheidingg is, kan worden geïllustreerd aan de hand van de AKW. De AKW
werdd eerst gedeeltelijk gefinancierd door premies, maar wordt sinds 1 januarii 1989 geheel uit de algemene middelen gefinancierd. Wanneer het uitgangspuntt is dat de financieringswijze het onderscheidend kenmerk is tussen
dee sociale verzekering en de sociale voorziening, moet de AKW niet langer
meerr tot de volksverzekeringen maar tot de sociale voorzieningen worden
gerekend.14 4
2.2.42.2.4

Een middelentoets

Inn de literatuur is wel gesteld, zo blijkt ook uit de vorige paragraaf, dat bij de
socialee verzekeringen de nadruk ligt op het verzekeringsbeginsel. Dat houdt
inn dat tegenover het betalen van premie een aanspraak op een uitkering staat
alss het verzekerd risico zich voordoet.1 Bij de sociale voorziening staat het
behoefte-elementt voorop: er bestaat alleen aanspraak op een uitkering als de
inkomens-- en vermogenspositie van de aanvrager daartoe aanleiding geven.166 De middelentoets wordt beschouwd als kenmerkend voor de sociale
voorziening,, want aan de hand van deze toets wordt beoordeeld of sprake is
vann behoeftigheid. Met de middelentoets wordt bedoeld dat het recht op en
dee hoogte van een uitkering afhankelijk is van de financiële middelen van de
aanvrager.. Onder middelen worden soms de eigen inkomsten van de aanvragerr gerekend, soms ook het vermogen en het inkomen van een eventuele
partner.. Wanneer het inkomen of vermogen te hoog respectievelijk te groot
is,, kan dat betekenen dat de aanvrager geen recht heeft op een uitkering of
rechtt heeft op een lagere uitkering.
Aanvankelijkk vormde de middelentoets een duidelijk onderscheidend
verschill tussen de sociale verzekering en de sociale voorziening, maar door
recentee veranderingen in de volksverzekeringen is het onderscheid minder
duidelijkk geworden. Sinds enige tijd kent de AOW (volksverzekering) een
rechtt op toeslag die afhankelijk is van een inkomenstoets. Voorts is in 1996
eenn inkomenstoets ingevoerd voor de Algemene Nabestaandenwet (ANW)
122

Douben 1984, p. 19.
' ,, Noordam 2000, p. 32-33, De Kam, Sterks &Veldkamp 1989, p. 19, Jaspers & Riphagen
1991,, p. 23.
144
Zie bijvoorbeeld Noordam 2000, p. 54.
,ss
Berghman 1986, p. 31-32, De Kam. Sterks & Veldkamp 1989. p. 38.
166
De Kam, Sterks & Veldkamp 1989, p. 24.
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(volksverzekering).. Ten slotte geldt niet voor elke sociale voorziening een
middelentoets.. De toets geldt voor de ABW, de TW, de IOAW en de IOAZ,
maarr niet voor de AKW, de Wajong en de Wvg.
Dee conclusie is dat de grens tussen de sociale verzekering en de sociale
voorzieningg niet duidelijk is. In de literatuur wordt over het algemeen de lijn
gevolgdd dat 'de mate van overheidsfinanciering' en de middelentoets de
tweee grensbepalende criteria zijn.17 Beide criteria zijn echter niet 'hard'
zoalss in het bovenstaande is uiteengezet.
2.33
2.3.12.3.1

De sociale en de particuliere verzekering
Doelstelling en karakter

InIn de inleiding van dit hoofdstuk is de oratie van Veldkamp uit 1978 aangehaaldd waarin hij stelt dat de sociale verzekering geen verzekering meer is.
Hoee komt hij tot deze stelling? Enerzijds constateert hij dat er nog wel enige
overeenkomstenn zijn tussen de sociale en particuliere verzekering, zoals de
premiebetaling.. Ook hebben beide soorten verzekeringen een gemeenschappelijkee doelstelling om te dienen als 'planmatige voorzorg tegen verliezen
vann vermogensbestanddelen die individuele huishoudens ten gevolge van
bepaaldee tijdelijke en onverwachte eventualiteiten kunnen treffen'.18 Beide
verzekeringenn trachten dit doel te bereiken door verdeling van risico's over
eenn collectief van vele premieplichtigen. Anderzijds meent Veldkamp dat de
doelstellingg van beide verzekeringen principieel verschilt. De particuliere
verzekeringg heeft, zo stelt hij, een private doelstelling. Er wordt alleen gelet
opp de individuele belangen van de contracterende partijen. Het contract
wordtt op basis van vrijwilligheid gesloten en vormt de grondslag van de
verzekeringen.. Daarmee staan de belangen van beide partijen voorop. Gezienn de private doelstelling wordt de verzekering beheerst door het privaatrecht.. De sociale verzekering heeft volgens Veldkamp daarentegen een socialee doelstelling, dat wil zeggen dat de sociale verzekering is gericht op inkomensvergoedingg en bescherming van de werknemer.10 Bij de sociale verzekeringg is vrijwilligheid niet regel. Mensen zijn verplicht verzekerd, omdat
zee behoren tot een bepaalde (sociaal- economische) categorie (de gehele
bevolking,, de loonarbeiders, de zelfstandigen of de economisch zwakken).
Mett het oog op het welzijn van de hele categorie is de verzekering ingesteld
omwillee van het algemeen belang. De sociale verzekering wordt beheerst
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Veldkamp 1978b, p. I 1-14, Veldkamp 1984. p. 27-28. De Kam. Sterks & Veldkamp 1986,
p.. 24 en Berghman 1986, p. 31-33.
188
Veldkamp 1978b, p. 9, Veldkamp 1984, p. 22-23.
Anderee doelstellingen, waarvan sommige van recenter datum, zijn preventie, reïntegratie,
bevorderingg van de mobiliteit van werknemers en werkgevers, bevordering van de activiteit en
dee bestrijding van economische inactiviteit en maatschappelijke uitsluiting.
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doorr het publiekrecht." Kortom, volgens Veldkamp heeft de verzekering die
vrijwilligg wordt afgesloten en die individuele belangen behartigt een privaat
karakterr en heeft de verzekering die verplicht is en in het teken van het algemeenn belang staat een publiek karakter.
Tegenn de onderscheidingen die Veldkamp aanbrengt tussen de particuliere
enn de sociale verzekering valt anno 2001 wel het een en ander in te brengen.
Tenn eerste is het onderscheid tussen de particuliere en de sociale verzekering
niett (langer) dat de één individueel en de ander collectief is. Er bestaan immerss in deze tijd particuliere collectieve verzekeringen. Wanneer een werkgeverr een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit met een verzekeraar,, is de werknemer verzekerd op basis van het verzekeringscontract
vann zijn werkgever, omdat hij behoort tot de groep werknemers, werkzaam
bijj die werkgever, en niet omdat hij zelf een individueel contract gesloten
heeftt met de verzekeraar.
Tenn tweede is bij de sociale verzekering de grens tussen privaat en publiekk niet altijd gemakkelijk te bepalen, omdat de sociale verzekering eigenlijkk een juridische verzameling van verschillende elementen is. Onderdelen
vann de verzekering kunnen privaat of publiek zijn. Per verzekering kan de
mixx van private en publieke elementen variëren. Om te kunnen bepalen in
hoeverrehoeverre een sociale verzekering privaat dan wel publiek is, kan worden
gelett op verschillende aspecten: of deelname verplicht is of niet (1), of de
polisvoorwaardenn door de overheid of door private organisaties worden vastgesteldd (2), of de financiering geheel of gedeeltelijk privaat (uit verzekeringspremies)) of geheel of gedeeltelijk uit overheidsbijdragen geschiedt (3) en of de
uitvoeringg van de verzekering een overheidsverantwoordelijkheid is of een
verantwoordelijkheidd van een of meer private partijen (4)."1 Met andere woorden: :
11 wie bepaalt op wie de bescherming van het arrangement van toepassing is'?
22 wie bepaalt de voorwaarden waaronder met succes een beroep kan worden
gedaann op de beschermende voorziening?
33 wie is gehouden wat bij te dragen aan de financiering van het arrangement? ?
44 wie is gehouden de regeling van het arrangement uit te voeren?

"" Veldkamp maakt een onderscheid tussen verzekeringsplicht (gekoppeld aan individuele
verzekering;; de plicht tot aanmelding) en verplichte verzekering (gekoppeld aan collectieve
verzekering;; de verplichting ontstaat doordat een persoon een bepaalde status verkrijgt). Veldkampp 1949, p. 11-13.
211
In een SER-studie uit 1994 wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten verantwoordelijkheden:: verantwoordelijkheid voor de beslissing over de inhoud van het stelsel, verantwoordelijkheidd voor de financiering en verantwoordelijkheid voor de uitvoering: SER 1994.
Ziee ook Geleijnse 1996 en Fluit & Knegt 1999.
Err zij ook andere schema's denkbaar. Jaspers onderscheidt bijvoorbeeld de volgende aspecten:
producten,, personenkring, risico en prestatie, financiering, regelgeving, uitvoering/organisatie
enn controle/toezicht: Jaspers 1996, p. 96.
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Schematischh weergegeven:

toepasselijkheidd
voorwaarden n
polisvoorwaarden n
financiering g
uitvoering g

Privaat t
polis- vrijee toetreding
doorr private organisatie
vastgesteld d
premies s
privatee organisaties

publiek k
verplichtee deelname
doorr de overheid vastgesteld d
overheidsbijdragen n
overheidsorganisaties s

Opp basis van het bovenstaande schema kan worden aangeven welk onderdeell van de verzekering privaat dan wel publiek is. Zo kunnen bijvoorbeeld
toetredingg en polisvoorwaarden van een verzekering wettelijk verplicht zijn,
duss publiek en de financiering en uitvoering privaat.
Dee conclusie is dat niet zonder meer gesteld kan worden dat de sociale
verzekeringg publiek is. Duidelijk zal moeten zijn op welke aspecten van de
verzekeringg de begrippen publiek en privaat betrekking hebben: op deelname,, polisvoorwaarden, financiering of uitvoering. Wel juist is de stelling dat
bijj de sociale verzekering sprake is van verplichte deelname. De sociale
verzekeringg is verplicht en de particuliere verzekering is in beginsel vrijwillig.. Met deze constatering is nog niet duidelijk waarom een verzekeringsplichtt noodzakelijk wordt geacht. Op deze vraag wordt in de volgende paragraaff ingegaan.
2.3.22.3.2

De verzekeringsplicht

Dee beslissing om een verzekeringsplicht in te voeren wordt gedeeltelijk
bepaaldd door verzekeringstechnische wetmatigheden en gedeeltelijk door
politiek-socialee opvattingen over verzekerbaarheid van een risico. Volgens
hett SER-advies Onverzekerbare risico 's uit 1999 wordt het antwoord op de
vraagg of een risico verzekerbaar is en of een verzekeringsplicht moet wordenn ingevoerd niet alleen bepaald door technische en economische restricties,, maar eveneens door maatschappelijke criteria.22 Voordat deze stelling
wordtt toegelicht, zal eerst worden aangeven wat is bedoeld met verzekeringstechnischeringstechnische wetmatigheden die gelden op de particuliere verzeker
markt.23 3
Eenn verzekering is een wilsovereenkomst gericht op risico-overdracht, dat
will zeggen dat de verzekeraar in ruil voor betaling van een premie het risico
overneemtt van een verzekerde. Een verzekering is een methode van afwentelingg van individuele risico's op een groep. Door een schadeverzekering
kann een enkeling zich in beginsel op relatief goedkope wijze beveiligen
2222
233

SER 1999/02, p. 24,29.
De Jong 1993, p. 5-8 en Teulings, Van der Veen & Trommel 1997. p. 203-217.
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tegenn de kans op schade waaraan een ieder van de groep verzekerden is
blootgesteld.. Een verzekeraar zal niet bereid zijn tot risico-overneming, als
hijhij het risico niet kan spreiden over een verzekenngsgemeenschap van enige
omvang.. Door de werking van de wet van de grote getallen is het voor een
verzekeraarr mogelijk om het risico over te nemen van de verzekerde.24 Door
gebruikk te maken van statistische gegevens stelt de verzekeraar vast wat de
gemiddeldee kans is dat een bepaald risico zal intreden. Wanneer het verzekeringscollectieff groot genoeg is, zal het gemiddelde risico van de groep
overeenkomenn met het statistische gemiddelde. Op basis van het gemiddelde
risicoo kan de verzekeraar vervolgens bepalen hoe hoog de premie moet zijn,
will de verzekering rendabel zijn voor hem.
Eenn vereiste is dat bij het sluiten van de overeenkomst sprake moet zijn
vann een 'kans' op schade. Voor partijen mag geen zekerheid bestaan over
hett intreden van de schade: de (schade)verzekering is afhankelijk van het
bestaann van een onzekere (schadejgebeurtenis.2* Dit houdt onder meer in dat
dee onzekere gebeurtenis nog niet mag zijn ingetreden: brandende huizen zijn
niett meer te verzekeren. De vereiste van een onzekere gebeurtenis brengt
ookk mee dat een verzekerde niet het intreden van deze gebeurtenis zelf mag
kunnenn beïnvloeden. Om deze reden is in het Wetboek van Koophandel
(WvK)) ten aanzien van verzekeringen opgenomen dat de verzekeraar niet
uitkeertt als de schade te wijten is aan de schuld van verzekerde (art. 276 en
2944 WvK). In de praktijk is het soms lastig om te bewijzen dat verzekerde
eigenn schuld heeft, bijvoorbeeld in het geval iemand door roekeloos gedrag
arbeidsongeschiktt is geworden en een beroep doet op zijn particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.. Is de onzorgvuldigheid aan te merken als
eigenn schuld? Hoe groot moet de onzorgvuldigheid zijn, wil sprake zijn van
eigenn schuld? Een ander voorbeeld is de werknemer die een baaldag heeft,
zichh ziek meldt en een beroep doet op de ziekengeldverzekering. Hoe zal de
verzekeraarr bewijzen dat de verzekerde niet ziek is (geweest)?
Ditt zijn twee voorbeelden van een probleem waar elke verzekeraar in
beginsell mee te maken heeft: het probleem van het moreel risico of moral
hazard.hazard. Moreel risico ontstaat als verzekerde de omvang van de schade of
dee kans dat een schade optreedt ten eigen bate kan beïnvloeden.26 Bij de
verzekeraarr is er met andere woorden onzekerheid over hoe de verzekering
hett gedrag van verzekerde zal beïnvloeden. Het feit dat een risico verzekerd
iss kan leiden tot onachtzaamheid of 'oneigenlijk gebruik1 bij verzekerde. De
omvangg van het moreel risico verschilt per risico: het moreel risico bij een
ziekengeld-- of ziektekostenverzekering is in beginsel groter dan bijvoorbeeldd bij een brandverzekering. Bij een ziekengeld- of ziektekostenverzekeringring zijn immers het intreden van de onzekere gebeurtenis en de omvang van
dee schade sterker afhankelijk van het gedrag van verzekerde dan bij een
244
255
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De Kam, Sterks & Veldkamp 1989, p. 31.
Wery 1995, p. 8, 69-77.
De Jong 1993, p. 7.
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brandverzekering.. Het verschil tussen enerzijds het ziekengeld- of ziekterisicoo en anderzijds het risico van brand wordt wel aangeduid als een verschil
inn elasticiteit, de mate waarin het intreden van het risico door verzekerde is
tee beïnvloeden.
Nuu staat een verzekeraar niet geheel machteloos wanneer het gaat om de
bestrijdingg van roekeloos gedrag van verzekerden. Door het bedingen van
eenn eigen risico kan verzekerde worden aangespoord om voorzichtig te zijn.
Off een eigen risico in dit geval zin heeft, hangt mede af van de elasticiteit
vann het risico. In beginsel heeft een eigen risico meer zin bij een verkeersongevallen-,, ziekengeld- of ziekteverzekering dan bij bijvoorbeeld een
brand-- of levensverzekering." Wanneer de verzekering door het probleem
vann moral hazard (ondanks wellicht het instellen van een eigen risico) voor
dee particuliere verzekeraar niet genoeg rendement oplevert en verzekering
vann het risico van algemeen belang wordt geacht, kan de overheid de instellingg van een verzekeringsplicht overwegen.
Eenn ander vereiste in het particuliere schadebedrijf is dat een verzekeraar
moett kunnen beschikken over betrouwbare informatie over de factoren die
hett intreden van de te verzekeren onzekere gebeurtenis (kunnen) beïnvloeden.. Zonder goede en betrouwbare informatie kan hij moeilijk de hoogte van
dee schadekans en een adequate premie vaststellen. Mede om deze reden is
eenn verzekeringsovereenkomst vernietigbaar indien verzekerde wezenlijke
gegevenss heeft verzwegen of een onwaarachtige opgave van gegevens heeft
gedaann (art. 251 WvK).Indien een verzekeraar niet en een verzekerde wel
overr informatie beschikt ten aanzien van de schadekans is sprake van informatieasymmetrie.. Informatieasymmetrie tussen verzekeraar en verzekerde
kann leiden tot een proces van anti-selectie en uiteindelijke tot onverzekerbaarheidd van een risico." Anti-selectie houdt het volgende in. Als een verzekeraarr niet beschikt over belangrijke informatie, terwijl verzekerde deze
informatiee wel heeft - bijvoorbeeld medische informatie ten behoeve van
eenn bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering - zal de verzekeraar
rekeningg houden met de mogelijkheid dat een relatief groot aantal mensen
mett een verhoogd medisch risico een arbeidsongeschiktheidsverzekering
afsluit,, omdat deze groep met name behoefte heeft aan extra zekerheid.
Dientengevolgee zal de verzekeraar de premie hoger vaststellen dan wanneer
hijhij over volledige informatie beschikt. Het gevolg hiervan is dat verzekerden
mett een laag risico (de zogenaamde 'goede risico's 1 ) uittreden uit de verzekeringg omdat de premie voor deze groep relatief te hoog is. Als eenmaal een
groepp goede risico's uittreedt moet de verzekeraar de premies verhogen - de
kanss dat iemand een verhoogd risico heeft is toegenomen - en treedt een
nieuwee groep relatief goede risico's uit. Een kettingreactie ontstaat en uiteindelijkk blijven alleen de slechtste risico's over die worden geconfronteerd
Teulings,, Van der Veen & Trommel 1997. p. 279-285.
Teulings,, Van der Veen & Trommel 1997, p. 274-279.
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mett een torenhoge premie. Anti-selectie heeft dus niets te maken met het
gedragg van de verzekeraar (die bepaalde risico's weigert), maar met het
gedragg van verzekerden met een laag risico die uittreden.
Alss noch verzekeraar, noch verzekerde inzicht kan hebben in de hoogte
vann het medisch risico is er geen gevaar van anti-selectie. Dan hoeft de verzekeraarr geen rekening te houden met de mogelijklieid dat een relatief groot
aantall slechte risico's zich zal aanmelden omdat een verzekering voor hen
profijtelijkk is. In dat geval kan de verzekeraar bij premiestelling uitgaan van
hett statistisch gemiddelde.
Hett probleem van anti-selectie kan bij bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekeringg worden opgelost door de verzekeraar het recht te
verschaffenn om de aspirant-verzekerde te onderwerpen aan een onderzoek of
test.299 Een ander oplossing is de invoering van een verplichte (sociale) verzekeringg met een uniforme premie. De goede risico's hebben dan niet de
gelegenheidd om uit te treden en de premie heeft een gemiddeld niveau.
Hett is niet zo dat het onderscheid tussen de particuliere en sociale verzekeringring geheel door deze verzekeringstechnische overwegingen wordt bepaald
enn dat de sociale verzekering die risico's dekt die onverzekerbaar worden
geachtt vanwege het moreel risico of het gevaar van anti-selectie en dat de
particulieree verzekering de verzekerbare risico's dekt. Er spelen in de afwegingg over de al dan niet verzekerbaarheid van een risico meer dan alleen
verzekeringstechnischee overwegingen een rol. Ook allerlei sociale, politieke,
economische,, juridische en beleidsmatige overwegingen zijn van belang in
dee politieke weging. In het reeds aangehaalde SER-advies staat:
Dee verzekerbaarheid van een risico wordt niet alleen bepaald door technische en
economischee restricties, maar eveneens door maatschappelijke criteria. Van belangg daarbij is de visie ten aanzien van de vraag welke risico's in welke mate
dienenn te (kunnen) worden verzekerd op de particuliere markt en - in het verlengdee daarvan - de vraag wanneer onverzekerbaarheid en verzekeringsbelemmeringenn een maatschappelijk dan wel een individucel probleem zijn. De beantwoordingg van deze vragen wordt mede bepaald door tijd-, plaats-, cultuur- en
persoonsgebondenn aspecten. °
Inn het politieke debat tussen kabinet, parlement en sociale partners wordt
beslotenn of en in hoeverre een risico (particulier) verzekerbaar is en in hoeverree invoering of handhaving van een sociale verzekering maatschappelijk
wenselijkk is. Daar wordt bepaald of de particuliere verzekering betaalbaar en
toegankelijkk is en of een verzekeringsplicht noodzakelijk wordt geacht. Daar
299

Echter dit kan om diverse redenen weer maatschappelijk ongewenst zijn. Zo verbiedt de in
19988 in werking getreden Wet medische keuringen onder andere verzekeraars medische onderzoekenn af te nemen ten behoeve van onder meer aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringenn die aan de arbeidsovereenkomst zijn verbonden.
300
SER 1999/02, p. 30-31.
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wordtt besloten in hoeverre er een maatschappelijke behoefte is aan dekking
vann een bepaald risico; een behoefte die door de overheid al dan niet moet
wordenn gehonoreerd. Uiteenlopende factoren zijn bij die politieke weging
vann belang. De SER noemt onder andere de aard van het risico, de omvang
vann het risico, de persoonlijke situatie van betrokkene (wat is de maatschappelijkee positie van betrokkene, zijn financiële positie, zijn gezondheidstoestand,, zijn leeftijd, etc.) en de aanwezigheid van alternatieven.31 Al deze
vragenn hebben in meerdere of mindere mate betrekking op solidariteit: wie
iss solidair met wie, hoe ver strekt de solidariteit en hoe kan solidariteit het
bestee worden georganiseerd? Een verzekeringsplicht kan worden ingevoerd,
omdatt daardoor meer solidariteit of omdat solidariteit dan op efficiëntere
wijzee kan worden georganiseerd dan door een particuliere verzekering.
Dee voorlopige conclusie is dat het onderscheid tussen de sociale en particulieree verzekering, net als het onderscheid tussen de sociale verzekering en
socialee voorziening niet een gegeven is, maar in belangrijke mate afhankelijkk is van politieke overwegingen. In de volgende paragrafen zal worden
betoogdd dat de mate van doorwerking van het solidariteitsbeginsel bepalend
iss voor het onderscheid tussen de particuliere en sociale verzekering en medee verklaart waarom een verzekeringsplicht wordt ingevoerd.
2.44

Solidariteit en verzekering

Veldkampp brengt het onderscheid tussen de sociale en particuliere verzekeringring in verband met solidariteit: zijns inziens is de particuliere verzekering
(meer)) gebaseerd op het equivalentiebeginsel en de sociale verzekering
(meer)) op het solidariteitsbeginsel. Hij plaatst twee beginselen, equivalentie
enn solidariteit, tegenover elkaar wanneer hij het onderscheid tussen de particulieree en de sociale verzekering aan de orde stelt.32 Hij merkt op: 'Het verschill tussen sociale en private verzekeringen is gelegen in de doelstelling en
dee uitwerking van de doelstelling in het stelsel, namelijk het equivalentiebeginsell versus het solidariteitsbeginsel1.33
Dee particuliere verzekering heeft, zo stelt hij, een individualistisch karakterr en is gebaseerd op het equivalentiebeginsel, ofwel het beginsel van de
ruilrechtvaardigheid.. De ruilrechtvaardigheid eist dat de maatschappelijke
waarderingg van de prestaties van de twee partijen gelijk is.34 Dat wil zeggen
datt er een evenwicht moet zijn tussen premieopbrengsten en uitkeringen en
datt de premie afgestemd dient te zijn op het risico van de verzekering. Bij de
particulieree verzekering behoort dus een nauwe relatie aanwezig te zijn tussenn risico, premie en prestatie.
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SER 1999/02, p. 31.
Veldkamp 1949, p. 12-13.
"Veldkampp 1984, p. 23.
>44
Veldkamp 1949, p. 12.
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Dee sociale verzekering heeft, zijns inziens, een solidair karakter en is gebaseerdd op het solidariteitsbeginsel ofwel het beginsel dat 'de gemeenschappelijkee belangen gemeenschappelijk moeten worden gedragen'.33 Het beginsell houdt in dat het niet gaat om ruilevenwicht, maar om 'op zo toereikend
mogelijkee wijze dekken van de behoefte op een bepaald bestaansniveau'.
Ditt betekent onder meer dat bij de sociale verzekering in tegenstelling tot de
particulieree verzekering het recht op uitkering van rechtswege is vastgelegd
enn niet afhangt van de premiebetaling, dat een causaal verband tussen premiee en risico ontbreekt en dat het weren van slechte risico's ongebruikelijk
is. .
Hett equivalentiebeginsel, volgens Veldkamp de kern van de (particuliere)) verzekeringsgedachte, brengt hij dus in verband met causaliteit. Het
equivalentiebeginsell is zijns inziens gestoeld op drie 'causaliteitsbetrekkingen': :
11 de causaliteit tussen risico en uitkering;
22 de causaliteit tussen risico en premie;
33 de causaliteit tussen premie en prestatie
Aann de hand van deze drie causaliteitsbetrekkingen geeft hij aan in welke
opzichtenn de sociale verzekering 'die tot ontwikkeling is gekomen op de
grondslagenn van de particuliere verzekering, zich steeds verder verwijderd
heeftt van het verzekeringsverleden' en waarom de sociale verzekering afscheidd dient te nemen van de verzekeringsgedachte. (> De genoemde drie
(causaliteits)betrekkingenn worden hieronder achtereenvolgens aan de orde
gesteld. .
Dee eerste causaliteitsbetrekking, die tussen risico en uitkering, houdt in
datt recht op uitkering alleen kan ontstaan als het risico zich voordoet. Veldkampp geeft aan dat bij de sociale verzekeringen het verband tussen risico en
uitkeringg vaag is geworden. Er is een relatie tussen risico en uitkering indien
iemandd alleen aanspraak kan maken op een uitkering wanneer hij voldoet
aann de in de wet omschreven voorwaarden: iemand moet verzekerd zijn, het
verzekerdd risico moet zijn ingetreden en er moet zijn voldaan aan eventuele
uitkeringseisen.. Wanneer het verzekerd risico heel ruim is omschreven, is de
relatiee tussen risico en uitkering zwak. Veldkamp laat zien hoe in de eerste
socialee verzekeringswet, de Ongevallenwet 1901, het arbeidsongeschiktheidsrisicoo strikt was omschreven en hoe na verloop van tijd het risico
steedss ruimer is gedefinieerd. De ontwikkeling zou kunnen uitlopen op de
totstandkomingg van één geïntegreerde inkomensdervingsverzekering. In de
355
In Karakter van de sociale zekerheid uit 1978 hanteert Veldkamp bij de behandeling van het
onderscheidd tussen de private en sociale verzekering hetzelfde onderscheid tussen het beginsel
vann de ruilrechtvaardigheid en het beginsel dat gemeenschappelijke belangen gemeenschappelijkk moeten worden gedragen en noemt dit laatste beginsel ook het beginsel van de solidariteit:: Veldkamp 1978b, p. 31.
' 66 In zijn oratie uit 1978, maar ook later in zijn Schets van de leer van de sociale zekerheid
(Veldkampp 1984, p. 22) geeft hij een aantal voorbeelden.
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tijdd van het uitspreken van zijn rede zijn er plannen om de werkloosheids-,
ziekengeld-- en arbeidsongeschiktheidsverzekering te laten opgaan in één
inkomensdervingsverzekering.. Het verband tussen risico en uitkering zou
dann minimaal zijn.
Dee tweede causaliteitsbetrekking, die tussen risico en premie, houdt in
datdat er een nauwe relatie is tussen risico en premie. De sociale verzekering
voldoett volgens Veldkamp ook niet aan deze eis. In een minderheid van de
socialee verzekeringen is de hoogte van de premie afhankelijk gesteld van de
hoogtee van het risico. In 1978 is er alleen bij de wachtgeldverzekering en de
ziekengeldverzekeringg sprake van enige premiedifferentiatie. Andere dan
verzekeringstechnischee overwegingen bepalen de hoogte van de premie en
dee hoogte van de uitkeringen. Overwegingen van solidariteit en inkomensbeleidd spelen hier een belangrijke rol, zo stelt hij."™
Dee derde causaliteitsbetrekking, die tussen premie en prestatie, betekent
datdat de uitkeringen in beginsel op individueel niveau moeten worden gedekt
doorr de premieopbrengsten." Bij de sociale verzekering bestaat deze betrekkingg niet of nauwelijks meer. Er is een recht op uitkering, ook als er
geenn premie betaald is. Premiebetaling is in beginsel geen voorwaarde voor
hett recht op uitkering. Bovendien worden de uitkeringen van de volksverzekeringenn vastgesteld in vaste bedragen {flat-rate) en houden zij geen verbandd met de (hoogte van de) betaalde premie. Voorts wijst Veldkamp er in
19788 op dat een belangrijk deel van de uitkeringen niet wordt gefinancierd
uitt premie-, maar uit overheidsbijdragen. De WW-uitkeringen worden in die
tijdd bijvoorbeeld nog voor de helft gefinancierd uit de algemene middelen.
Tenn slotte geldt bij sommige sociale verzekeringen dat burgers premie betalenn voor voorzieningen waar ze nooit aanspraak op kunnen maken. Mensen
zonderr kinderen zijn wel premie verschuldigd voor de AKW en verstokte
vrijgezellenn betalen toch AWW- (nu Anw-) premie.40
Veldkampp geeft aan dat bij de werknemersverzekeringen het verband
tussenn premie en uitkering groter is dan bij de volksverzekeringen - de
grondslagg voor de premieheffing en de grondslag voor de uitkering zijn
afgezienn van de minimumgaranties gelijk -, maar ook de werknemersverzekeringenn zijn zijns inziens 'nog ver af van het zuivere equivalentiebeginsel'. 41 1

Veldkampp (1978a, p. 13) verwijst naar het plan dat eerst is neergelegd in de Nota collectieve
voorzieningenvoorzieningen en werkgelegenheid van het kabinet-Den Uyl (1973-1977) uit juni 1976 e
laterr wordt genoemd in de nota Bestek '81 uit 1977 van het kabinet-Van Agt I.
,88
Veldkamp 1978a, p. 13-14; Zie ook Noordam 2000. p. 31-34.
'"" Veldkamp 1978a, p. 11-12; zie ook Veldkamp 1984. p. 24-27.
400
Zoals al is betoogd is deze stelling sinds 1989 niet meer juist. Inmiddels wordt de AKW niet
meerr uit premies, maar uit algemene middelden gefinancierd.
411
Veldkamp 1978a, p. 12.
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2.55

Solidariteit: een continuüm

Naarr aanleiding van de uiteenzetting in de vorige paragraaf over de drie
verbandenn tussen risico, premie en uitkering wil ik nu twee benaderingen
vann elkaar onderscheiden.
Inn de eerst benadering wordt een verband (causaliteit) vastgesteld tussen
risico,, premie en uitkering. Er wordt bepaald of
11 er een verband is tussen prestatie en risico: is het intreden van een risico
noodzakelijkk voor het recht op uitkering?
22 er een verband is tussen risico en premie: hangt de hoogte van de premiee samen met de hoogte van het risico?
33 er een verband is tussen premie en uitkering: is betaling van premie
vereistt voor het recht op uitkering?
Err is sprake van een dichotomie: er is een verband tussen risico, premie of
uitkeringg of niet: het risico is ingetreden (en dus is er recht op een prestatie)
off niet; er is premie betaald (en dus is er recht op een prestatie) of niet; de
premiee is gebaseerd op de hoogte van het risico of niet.
Inn de tweede benadering wordt de aard van het verband tussen risico,
premiee en prestatie gemeten. Er wordt gemeten in hoeverre:
11 er een verband is russen risico en prestatie: is het risico als voorwaarde
voorr uitkering strikt gedefinieerd?
22 er een verband is tussen premie en risico: leidt een hoger risico tot een
evenredigg hogere premie?
33 er een verband is tussen premie en prestatie: leidt betaling van meer
premiee tot een evenredig hogere of langere uitkering?
InIn deze benadering is sprake van een continuüm: de ene pool wordt gevormd
doorr sterke equivalentie en de andere pool door zwakke equivalentie. In
dezee studie wordt niet uitgegaan van een dichotomie, maar van een continuumm tussen de particuliere en sociale verzekering. Het (dichotomische) uitgangspuntt dat de particuliere verzekering is gebaseerd op het equivalentiebeginsell en de sociale verzekering op het solidariteitsbeginsel, wil ik nuanceren.. De sociale en particuliere verzekering bevinden zich tussen deze twee
extremen.. De sociale verzekering zit dichter bij de pool van zwakke equivalentiee en de particuliere verzekering bij de pool van sterke equivalentie.
Hierr wordt solidariteit niet tegenover equivalentie geplaatst, zoals Veldkamp
enn anderen dat wel doen, maar wordt sterke tegenover zwakke equivalentie
gezet.. In de literatuur wordt de verhouding tussen equivalentie en solidariteit
menigmaall beschreven als de verhouding tussen twee communicerende
vaten:: 'Naarmate het solidariteitsbeginsel aan betekenis wint in reikwijdte
enn richting verliest het equivalentiebeginsel aan betekenis en distantieert de
socialee verzekering zich van het equivalentiebeginsel dat in de particuliere
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verzekeringssfeerr is ontwikkeld'.42 Het begrip solidariteit wordt niet exact
gedefinieerd,, maar aangeduid door vergelijking met de definitie voor equivalentie,, en wel als een afwijking daarvan.43
Hett bezwaarlijke van deze benadering is dat equivalentie en solidariteit
moeilijkk kunnen worden aangemerkt als begrippen van gelijke orde. Equivalentiee is - in het kader van deze studie - een tamelijk technische begrip en
heeftt betrekking op de drie verhoudingen tussen risico, premie en prestatie.
Hett is lastig in gelijke zin te spreken over 'de solidariteit tussen risico, premiee en prestatie'. Daarom worden beide begrippen in de volgende zin gebruikt:: wanneer de equivalentie tussen risico, premie en prestatie sterk is,
wordtt de verzekering in geringe mate door solidariteit gekenmerkt en wanneerr de band tussen risico, premie en prestatie zwak is, heeft de verzekering
eenn solidair karakter.
Doorr deze 'meer of minder' begripshantering is het mogelijk een genuanceerdd onderscheid te maken tussen de verschillende soorten verzekeringen,, niet alleen tussen particuliere en sociale verzekeringen, maar ook tussen
bijvoorbeeldd werknemers- en volksverzekeringen.44 Door het solidariteitsenn equivalentiebegrip aldus te operationaliseren, kunnen uitspraken worden
gedaann over het relatieve solidariteitsgehalte van verschillende typen verzekeringen.. Zonder daar verder dieper op in te gaan - de volksverzekeringen
enn sociale voorzieningen blijven hierna veelal buiten beschouwing - kan het
onderscheidd tussen de verschillende soorten verzekeringen en de sociale
voorzieningenn aldus worden weergegeven:
Verhoudingg

1 Sociale
Volksverze-\ Voorziening kering g
Somss vaag
Ja a

Risico-uitkering g
Premie-risico o Nee e
Uitkering-Nee e
premie e
Solidariteits-- Hoog g
gehaltee —>

422

Geen n
Zwak k

Socialee wns- Particuliere e
verzekering g verzekering g
Ja a
Sterk k
Soms s
Ja a

Sterk k
Sterk k
Laag g

De Jong 1986, p. 74-75. Zie bijvoorbeeld ook Van Vliet 1992, p. 97-98.
Pierik 1985,p. 55.
444
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld De Kam, Sterks & Veldkamp 1989, p. 22-23 die betogenn dat de volksverzekeringen zijn gebaseerd op het solidariteitsbeginsel en de werknemerverzekeringenn op het equivalentiebeginsel: De Kam, Sterks & Veldkamp, p. 22. De Jong gaat
juistt wel uit van een continuüm: hij stelt vast dat de volksverzekeringen hun grondslag vinden
inn het solidariteitsbeginsel, maar dat er elementen in deze verzekeringen worden aangetroffen
diee verwijzen naar het equivalentiebeginsel. Voor de werknemersverzekeringen geldt het
omgekeerde:: ze zijn gebaseerd op het equivalentiebeginsel, maar ze bevatten elementen die
verklaardd worden door het solidariteitsbeginsel: De Jong 1986, p. 75.
455
Van Oorschot 1991, p. 462.
411
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Zoo ziet het model er uit, maar in werkelijkheid is het onderscheid tussen de
socialee en particuliere verzekeringen niet zo duidelijk als uit dit model volgt.
Hett is mogelijk dat de particuliere verzekering meer en de werknemersverzekeringg minder solidair is dan in dit mode! wordt gesuggereerd.
2.66

Equivalentie in drievoud

Hett solidariteitsgehalte van een verzekering wordt afgeleid uit de drie 'betrekkingen'' tussen risico, premie en uitkering. In het navolgende worden
dezee betrekkingen afzonderlijk toegelicht en worden bovendien de begrippenn risico en uitkering nader uitgewerkt. De begrippen risico en uitkering
kunnenn namelijk verschillende betekenissen hebben: 'risico' kan worden
opgevatt als onzekere schadegebeurtenis of als schadekans en bij 'uitkering1
kann het gaan om de verwachte of de gerealiseerde omvang van de schadegevolgen. .
2.6.12.6.1

De verhouding tussen verzekerde schadegebeurtenis en
uitkering uitkering

Hett begrip risico heeft afhankelijk van de context verschillende betekenissen.. Daar waar het gaat over de verhouding tussen risico en uitkering betekentt risico 'een onzekere gebeurtenis door het intreden waarvan schade
wordtt veroorzaakt1 (verder: onzekere schadegebeurtenis). Bij verzekeringen
diee primair zijn gericht op risico-overdracht is 'de onzekere gebeurtenis', zo
iss reeds opgemerkt, een essentieel onderdeel van de verzekering. Het intredenn van de verzekerde schadegebeurtenis vormt voor de verzekeraar een
voorwaardee voor hij tot vergoeding van de verzekerde schade overgaat. De
hoogtee van de vergoeding is, afhankelijk van de afspraken daaromtrent,
gelijkk aan de gehele of een deel van de schade die het gevolg is van de onzekeree gebeurtenis. In de sociale loondervingsverzekering vormt de loonschadee die het gevolg is van het intreden van de onzekere gebeurtenis de
verzekerdee schade. Ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid vormen
dee onzekere gebeurtenissen die loondervingsschade kunnen veroorzaken.
Sterkee equivalentie tussen de verzekerde onzekere schadegebeurtenis en
dee uitkering houdt in dat er alleen recht is op een uitkering indien een nauwkeurigg omschreven schadegebeurtenis is ingetreden. Naarmate de schadegebeurteniss ruimer dan wel enger is omschreven is sprake van zwakkere respectievelijkk sterkere equivalentie en van meer respectievelijk minder solidariteit.riteit. Het gebruik van het begrip 'equivalentie' ofwel 'evenredigheid' met
betrekkingg tot de verhouding tussen risico en uitkering ligt wellicht niet zo
voorr de hand. De begrippen 'ruim' en 'eng' passen (taalkundig) beter als het
dee definitie van de verzekerde onzekere schadegebeurtenis in relatie tot het
rechtt op uitkering betreft. Toch wordt het begrip ook betrokken op de verhoudingg tussen de verzekerde onzekere schadegebeurtenis en de uitkering.
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Eenn verhandeling over solidariteit en verzekering dient zich immers niet te
beperkenn tot de mate van premie- en uitkeringsdifferentiatie, maar moet ook
betrekkingg hebben op de toegang tot de verzekering.46
2.6.22.6.2

De verhouding tussen premie en schadekans

Eenn verzekeraar bepaalt de hoogte van de premie in beginsel aan de hand
vann twee gegevens. Ten eerste is de hoogte van de premie afhankelijk van
dee omvang van de schade die wordt verwacht bij het intreden van de schadegebeurtenis.. De omvang van de verwachte schade hangt in beginsel weer
samenn met de verzekerde waarde van het object: bij een brandverzekering is
datt de waarde van de onroerende zaken, bij een loondervingsverzekering
wordtt de verwachte schadeomvang bepaald door (1) de hoogte van het loon
enn (2) de verwachte uitkeringsduur. Ten tweede is de premie gerelateerd aan
hett risico. Het begrip risico wordt in deze context in andere zin gebruikt dan
inn de vorige paragraaf. Wanneer het gaat om de verhouding tussen risico en
premiee betekent het begrip niet verzekerde schadegebeurtenis, maar schadekans,, dat is de kans dat de onzekere schadegebeurtenis zich voordoet.
Watt het eerste element betreft - dit element blijft in deze studie verder
buitenn beschouwing- : bij de loondervingsverzekering is de premie van een
particulieree loondervingsverzekering gerelateerd aan de verwachte periodiekee schade-uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid: de
premiee is in beginsel loongerelateerd, dat wil zeggen een percentage van het
premieplichtigee loon (premieloon). Er is equivalentie in zoverre dat de premiee en de hoogte van de periodieke uitkering onderling afhankelijk zijn.47
Echter,, deze equivalentie ontbreekt in de relatie tussen premie en de verwachtee uitkeringsduur.48
Watt het tweede element betreft: de premie van een verzekering is in beginsell gerelateerd aan de schadekans; bij de loondervingsverzekering is dat
dee kans dat er loondervingsschade ontstaat (ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheidd of werkloosheid) en dat deze aanhoudt. De hoogte van de
schadekanss wordt dus niet alleen bepaald door de mogelijkheid dat iemand
arbeidsongeschiktt of werkloos wordt (de loondervingsschade ontstaat) maar
ookk door de mogelijkheid deze persoon in een andere betrekking te plaatsen
466

Van Rijn 1985, p. 73.
Err zijn nog allerlei andere verhoudingen tussen premie, inkomen en uitkering mogelijk. De
verhoudingg tussen de verschuldigde premie en de prestatie kan gemeten worden bij verschillendee inkomens. Premie en uitkering kunnen ten opzichte van het verloop van het inkomen een
degressief,, proportioneel en progressief verloop hebben. Zie verder: Pierik 1985, p. 57-58.
Inn ons stelsel van sociale loondervingsverzekeringen word! het inkomen boven een bepaalde
grenss niet verzekerd, omdat betrokkene in staat wordt geacht deze top zelf te verzekeren. Het
loonn dat verzekerd is, en dus ook het loon waarover premie moet worden betaald, is aan een
maximumm gebonden. Over het loon boven deze grens, hoeft geen premie te worden betaald. Er
iss sprake van equivalentie tussen premie en schade-uitkering, omdat niet alleen de maximumpremie,, maar ook de uitkering aan een maximum is gebonden. De maximumpremie correspondeertt met de maximumuitkering.
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(dee loondervingsschade houdt aan). Equivalentie tussen schadekans en premiee houdt in dat de premie in een evenredige verhouding staat tot de schadekans.. Een hogere schadekans leidt tot een evenredig hogere premie. De
equivalentiee tussen schadekans en premie is sterk als de hoogte van de premiee in hoge mate wordt gedifferentieerd en afgestemd op de hoogte van de
schadekans.. Naarmate de premie nauwkeuriger wordt afgestemd op de
hoogtee van de individuele schadekans - wanneer de equivalentie tussen premiee en schadekans groter is - wordt de verzekering minder gekenmerkt door
solidariteit.. Aan de ene kant van het continuüm is sprake van minimale classificatiee en differentiatie, dan is de solidariteit het grootst, en aan de andere
kantt is sprake van maximale classificatie en differentiatie, dan is de solidariteitt het kleinst. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen micro en
macro-equivalentie.. Micro-equivalentie houdt in dat binnen een verzekeringscollectiefringscollectief de premie wordt afgestemd op een individueel risico en macro-equivalentiee dat het totaal van premies gelijk is aan het totale risico van
hett collectief.51 Macro-equivalentie sluit niet uit dat er een middeling plaatsvindtt tussen goede en slechte risico's.
Dee particuliere verzekeraar heeft in tegenstelling tot de sociale verzekeraar
tee maken met concurrentie. Eén belangrijk terrein waarop de verzekeraars
elkaarr kunnen beconcurreren is de mate van risicoclassificatie en premiedifferentiatie.. Indien de concurrentie tussen verzekeraars toeneemt, worden de
risicoclassificatiee en de daarop gebaseerde premiedifferentiatie in beginsel
verfijnder.. Risicoclassificatie houdt in dat de verzekeraar de kandidaatverzekerdenn aan de hand van een aantal risicofactoren indeelt in groepen
mett een min of meer homogeen risico. Welke risicofactoren worden gebruiktt is afhankelijk van het soort verzekering. De geschiktheid van de risicofactorenn wordt (mede) bepaald door de statistische relevantie van de risicofactoren,, de maatschappelijke acceptatie van de risicofactoren, de kosten
verbondenn aan de risicoclassificatie en de controleerbaarheid van de risicofactoren.. Bij levensverzekeringen zijn bijvoorbeeld leeftijd, beroep, geslacht
enn regio van belang. Bij autoverzekeringen hebben de risicofactoren betrekkingg op het schadeverleden, de verzekerde (leeftijd, postcode, etc), de auto
(merk,, gewicht, bouwjaar, etc) en gebruik van de auto (privé of beroep).52
Somss is het wettelijk verboden om bepaalde risicofactoren te hanteren bij
hett afsluiten van een verzekering, omdat hantering van de risicofactor direct
off indirect discriminerend is of om een andere reden maatschappelijk niet
wordtt geaccepteerd. Zo mag bij het afsluiten van een autoverzekering niet
gelett worden op iemands ras, godsdienst of geaardheid. Op basis van de Wet
medischee keuringen mag bij het afsluiten van een individuele particuliere
Dee begrippen 'schadekans' en 'risico' worden hier door elkaar heen gebruikt.
Wolthuiss 1996, p. 50-52.
511
Posthuma 1985. p. 39.
"Wolthuiss 1996, p. 42.
50
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arbeidsongeschiktheidsverzekeringg alleen boven een bepaalde inkomensgrenss en bij een collectieve verzekering helemaal geen medische keuring
wordenn uitgevoerd voorafgaande aan het sluiten van een verzekeringscontract. .
Dee particuliere verzekeringslogica die erin bestaat om risico's en op basiss daarvan premies scherp te differentiëren kan op twee manieren worden
doorkruist.. Een eerste manier is om de premie niet af te stemmen op een
verwacht,, maar op een van te voren (e* ante) toegeschreven risico. De premiee die men betaalt is dan hoger of lager dan de zogenaamde risicopremie.
Zoo kan van te voren de schadekans van een ieder gelijk worden gesteld aan
hett gemiddelde risico van de groep, ook al verschillen de risico's van de
afzonderlijkee leden van de groep. Wanneer in de bouwsector eenzelfde premiee voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt betaald als in de detailhandel,, is er sprake van solidariteit. In de bouw is het arbeidsongeschiktheidsrisicoo immers aanmerkelijk hoger dan in de detailhandel. Er wordt in
ditt geval wel gesproken van risicosolidariteit of horizontale solidariteit.53
Hett is een vorm van subsidiërende solidariteit, omdat de goede de slechte
risico'ss of- omgekeerd - de slechte de goede risico's subsidiëren.3
Dezee vorm van subsidiërende solidariteit (ex ante) tussen heterogene of
ongelijksoortigee risico's moet duidelijk worden onderscheiden van wat wel
kans-- of verzekeringssolidariteit wordt genoemd. Wanneer gelijksoortige
risico'ss een gelijke premie betalen zal achteraf blijken dat bij enkele deelnemerss de schadegebeurtenis is ingetreden en bij de meeste deelnemers niet.
Diegenenn bij wie de schadegebeurtenis niet is ingetreden blijken achteraf (ex
post)post) betaald te hebben aan de verzekerden bij wie de schadegebeurtenis wel
iss ingetreden. Deze vorm van risico-overdracht (ex post) is inherent aan het
principee van verzekeren waardoor risico's worden gecollectiveerd en wordt
inn deze studie niet aangemerkt als een vorm van solidariteit. De premie is
immerss gebaseerd op het verwachte risico.
Eenn tweede manier waarop wordt afgeweken van de regel 'hoe hoger het
risico,, hoe hoger de premie' is wanneer de hoogte van de premie (mede)
wordtt bepaald door het inkomen. Er wordt dan wel gesproken over premiesolidariteitt of verticale solidariteit.3 De hogere inkomens subsidiëren de
lageree inkomens of vice versa. In de situatie dat de lagere inkomens de hogeree inkomens subsidiëren wordt wel gesproken over 'perverse solidariteit'. 566 De vraag of premies draagkrachtafhankelijk zijn, staat los van de
vraagg of de premie is afgestemd op het verwachte risico. Risico- en premiesolidariteitt gaan vaak samen. Dat betekent dat de hoogte van de premie
wordtt afgestemd op het gemiddelde risico van de groep verzekerden met een
v

'' Van Oorschot, Boos & Geleijnse 19%, p. 16.
Zie ook Van Rijn 1985, p. 38-39.
"" Van Oorschot, Boos & Geleijnse 1996, p. 17.
566
Van Oorschot, Boos & Geleijnse 1996. p. 19. Dit komt bijvoorbeeld voorbij pensioenregelingenn die op basis van eindloon zijn ingericht.
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uiteenlopendd individueel risico en op de hoogte van het inkomen van de
individueell verzekerde.
2.6.32.6.3

De verhouding tussen uitkering en premie

Voorr dit onderdeel is het onderscheid tussen de risico- en opbouwverzekeringg van belang. Bij de risicoverzekering draait het primair om risicooverdracht:: de kans dat de schadegebeurtenis intreedt wordt verzekerd. De
hoogtee van de uitkering bij een risicoverzekering is afhankelijk van de omvangg van de gerealiseerde schadegevolgen als de onzekere gebeurtenis
daadwerkelijkk intreedt. De opbouwverzekering, zoals een pensioenverzekering,, is meer bedoeld als spaarsysteem. De hoogte van de uitkering is afhankelijkk gesteld van de 'gespaarde' dat wil zeggen in de loop der jaren betaaldee premie. Een verzekering kan kenmerken hebben van beide typen verzekeringen. .
Bijj de opbouwverzekering houdt equivalentie tussen uitkering en premie
inn dat de omvang van de uitkering in een evenredige verhouding staat tot de
omvangg van de premie. Hoe meer premie is betaald, hoe 'omvangrijker' de
uitkering.. Bij de vaststelling van de omvang van de premiebetalingen gaat
hett om de hoogte en duur van de premiebetalingen; bij de vaststelling van de
omvangg van de uitkering gaat het om het recht op - en de hoogte en duur van
dee uitkering. Het recht op een uitkering kan gerelateerd zijn aan een bepaald
premiebetalingsverleden.. De equivalentie tussen uitkering en premie kan
ookk alleen betrekking hebben op de duur van premie en uitkering, dat wil
zeggenn dat langduriger premiebetaling leidt tot een evenredig langere uitkeringsduur.ringsduur. Een combinatie van het duur- en hoogteaspect is ook mogelijk:
eenn hogere premie of een langduriger premiebetaling leidt tot een evenredig
langeree of hogere uitkering.
Kortom,, het kan gaan om de verhouding tussen:
11 het recht op uitkering en de hoogte/duur van de premiebetaling;
22 de duur van de uitkering en de hoogte/duur van de premiebetaling;
33 de hoogte van de uitkering en de hoogte/duur van de premiebetaling.
Dezee verzekeringslogica wordt doorbroken wanneer de omvang van de
prestatiee niet evenredig stijgt met een stijging van de premiebetaling. Deze
vormm van solidariteit wordt wel prestatiesolidariteit genoemd.57 Een voorbeeldd van prestatiesolidariteit is een regeling waarin iemand die een jaar
heeftt gewerkt en premie betaald, recht heeft op een uitkering van gelijke
hoogtee en duur als iemand met een arbeidsverleden van twintig jaar.
Bijj de risicoverzekering staat de uitkering in een vaste verhouding tot de
omvangg van de inkomensgevolgen als de onzekere schadegebeurtenis (de
ziekte,, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid) ook daadwerkelijk intreedt.

Vann Oorschot, Boos & Geleijnse 1996. p. 18-20.
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Wanneerr de loondervingsuitkering in een vaste verhouding staat tot het
loon,, is (dus) sprake van een risicoverzekering/
2.77

Samenvatting en plan van aanpak

InIn deze studie worden solidariteit en equivalentie niet als begrippenpaar
tegenoverr elkaar gesteld, maar is het solidariteitsbegrip gerelateerd aan de
matee van equivalentie. Is de equivalentie tussen risico, premie en uitkering
sterk,, dan wordt de verzekering gekenmerkt door weinig solidariteit, is de
equivalentiee zwak, dan wordt de verzekering gekenmerkt door veel solidariteit.. Wanneer de equivalentie tussen risico, premie en uitkering toe- dan
well afneemt, spreken we respectievelijk van desolidarisering en solidarisenng. .
Hett is niet zo dat de particuliere verzekering niet en de sociale verzekeringg wel wordt gekenmerkt door solidariteit. Beide soorten verzekeringen
wordenn in meerdere of mindere mate door solidariteit gekenmerkt. Er is
sprakee van een continuüm. Wel kan dit inhoudelijk verschil tussen de socialee en particuliere verzekering verklaren waarom voor bepaalde risico's een
verplichtee verzekering wordt ingevoerd. De mogelijkheid om door verzekeringsplichtt meer solidariteit of op efficiëntere wijze solidariteit te organiserenn kan een reden zijn voor invoering van een wettelijke verzekeringsplicht.
Dee solidariteit van een verzekering wordt in deze studie afgeleid uit de
driee 'equivalentieverhoudingen'. Aan de hand van dit solidariteitsbegrip
wordenn (a) de sociale loondervingsverzekeringen anno 1980 en anno 2000
(deelvragenn 1 en 4), (b) de herstructureringsmaatregelen van de laatste
twintigg jaar gekwalificeerd (deelvraag 2) en (c) de ten grondslagliggende
overwegingenn benoemd (deelvraag 3). Er is niet gekozen voor een puur
chronologischee behandeling van de maatregelen, maar voor één waarbij is
aangeslotenn bij de drie aspecten van solidariteit (dat zijn de equivalentieverhoudingenn tussen risico, premie en uitkering). Binnen één hoofdstuk worden
dee maatregelen overigens wel in chronologische volgorde behandeld. In
hoofdstukk 4 worden de herstructureringsmaatregelen besproken die betrekkingg hebben op de relatie tussen schadegebeurtenis en uitkering. In hoofdstukk 5 komen de maatregelen aan de orde die van invloed zijn geweest op de
verhoudingg tussen schadekans en premie. De maatregelen met betrekking tot
dee verhouding tussen premie en prestatie worden in hoofdstuk 6 besproken.
Bijj de behandeling van de herstructureringsmaatregelen in deze hoofdstukkenn wordt steeds eerst een kwalificatie gegeven van de beginsituatie in 1980
(deelvraagg 1), vervolgens worden de afzonderlijke maatregelen behandeld
' 88 Ook met betrekking tot de verhouding tussen uitkering en schadeomvang (in casu loon) zou
kunnenn worden gesproken in termen van equivalentie. Wanneer echter een hoger loon niet
leidtt tot een evenredig hogere uitkering heeft de verzekering op dat punt een solidair karakter.
Omdatt in deze studie niet in het bijzonder wordt gelet op de relatie tussen uitkering en schadeomvangg wordt afgezien van het gebruikt van equivalentie in dit kader.
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enn worden deze gekwalificeerd in termen van solidariteit (deelvraag 2).Ten
slottee worden de belangrijkste overwegingen benoemd die in de politieke
discussiee tussen regering, parlement en werkgevers- en werknemersvertegenwoordigerss naar voren zijn gekomen (deelvraag 3). Aan het einde van
elkk hoofdstuk wordt de balans opgemaakt en worden de vier deelvragen
beantwoord.. Echter, alvorens hiertoe over te gaan, zal eerst in hoofdstuk 3
eenn kort historisch overzicht worden gegeven van de diverse herstructureringsoperatiesringsoperaties waar de maatregelen deel van uitmaken.
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3.11

Inleiding

Inn de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden de diverse herstructureringsmaatregelenn afzonderlijk behandeld. In dit hoofdstuk wordt het wettelijk kader geschetst,, worden de wetten, waarop de herstructureringsmaatregelen zijn
gebaseerd,, in chronologische volgorde besproken en wordt tevens ingegaan
opp de totstandkomingsgeschiedenis van deze wetten.
Inn de periode die onderwerp van studie is, de periode 1980-2000, is sprakee van drie wetgevingsoperaties. Elke operatie bestaat uit een samenstel van
wettenn die een bepaalde onderlinge samenhang vertonen en gelijktijdig of in
eenzelfdee periode zijn totstandgekomen. De Stelselherziening uit 1987 die in
dee periode 1980-1987 wordt voorbereid door met name de kabinettenLubberss I (1982-1986) en -Lubbers II (1986-1989) is de eerste operatie die
wordtt behandeld. In het kader van de Stelselherziening worden in diverse
sociale-zekerheidswettenn tegelijkertijd verschillende wijzigingen aangebracht.. In de periode 1989-1993 volgt op de Stelselherziening, tijdens het
kabinet-Lubberss III, een tweede operatie bestaande uit de invoering van drie
wettenn die allen het begrip 'terugdringing' in de titel voeren en wel worden
aangeduidd als 'de drie T-wetten': de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolumee (Stb. 1992, 82; Wet TAV), de Wet terugdringing beroep arbeidsongeschiktheidsregelingenn (Stb. 1993, 412; Wet TBA) en de Wet terugdringingg ziekteverzuim (Stb. 1993, 750; Wet TZ). Tijdens het eerste
Paarsee kabinet, in de periode 1994-1998, wordt de WW gewijzigd (Stb.
1995,, 691) en worden de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij
ziektee (Stb. 1996, 134; Wulbz) en de Wet Premiedifferentiatie en marktwerkingg bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Stb. 1997, 175; Wet Pemba)
ingevoerd.. De Wulbz en de Wet Pemba hangen nauw met elkaar samen. De
maatregelenn in deze wetten zijn tegelijkertijd aangekondigd en zouden volgenss plan ook tegelijkertijd zijn ingevoerd, maar uiteindelijk is de Wulbz
tochh om uitvoeringstechnische redenen eerder ingevoerd.
3.22

De periode 1980-1987: de Stelselherziening

PvdA-woordvoerderr Ter Veld maakt in 1986 tijdens de behandeling van de
wetswijzigingenn die tezamen worden aangeduid met 'Stelselherziening' de
11

De historische beschrijving is gebaseerd op Roebroek & Hertogh 1998, p. 378-396 en Hoffmanss 1989, p. 93-101.
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opmerkingg dat de voorstellen geen herziening van het stelsel van sociale
zekerheidd behelzen, maar dat zij de wijziging van een aantal wetten beogen.
Inderdaadd is met de Stelselherziening niet een geheel nieuw stelsel tot stand
gekomen.. Wel is een groot aantal wetten waaronder de WAO, ZW en WW
gewijzigd. .
Dee discussie over de Stelselherziening is begin jaren tachtig aangevangenn naar aanleiding van wijzigingen in de maatschappelijke en economische
omstandigheden.. De maatschappelijke opvattingen en ook internationale
regelgeving,, zoals de derde EG-richtlijn inzake de gelijkberechtiging van
mannenn en vrouwen in de sociale zekerheid", nopen tot aanpassingen in de
socialee wetgeving ten aanzien van de gelijkberechtiging van mannen en
vrouwenn en ten aanzien van gehuwden en ongehuwd samenwonenden.
Voortss worden wijzigingen in het stelsel noodzakelijk geacht vanwege verslechterdee economische omstandigheden. Mede door de economische krimp
aann het einde van de jaren zeventig en aan het begin van de jaren tachtig is
hett beroep op het stelsel van sociale zekerheid explosief toegenomen. Terugdringingg van de collectieve uitgaven - waaronder begrepen de premies
voorr de sociale verzekeringen - vormt samen met het streven naar rendementsherstell in het bedrijfsleven en het streven naar een bevordering van de
werkgelegenheidd het driesporenbeleid dat door het kabinet-Lubbers I in het
najaarr van 1982 is ingezet.
Hett in juni 1981 verschenen Rapport inzake Heroverweging van het stelselsel van Sociale Zekerheid markeert het begin van de discussie over de Stelselherziening.33 Het rapport is afkomstig van een ambtelijke werkgroep van
hett departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In het rapportt wordt het tweetrajectenstelsel (zie verder) voorgesteld als alternatief
voorr het bestaande stelsel. De invoering van dit stelsel zou een aanzienlijke
beperkingg van de overheidsverantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid
inhouden.. Bovendien wordt voorgesteld de uitkeringspercentages te bepalen
volgenss een glijdende schaal: bij een hoger inkomen worden de uitkeringspercentagess geleidelijk lager.
Tijdenss de behandeling van de begroting van SZW in het najaar van
19811 wordt naar aanleiding van dit rapport besloten een 'gestructureerde
discussie'' op gang te brengen over het doel en de uitgangspunten van een
toekomstigg stelsel van sociale verzekeringen. Minister van SZW, De Graaf,
leidtt de discussie in met de gespreksnota Herziening van het stelsel van
socialesociale zekerheid van 9 juni 1982. 4 In de nota worden twee alternatieve
stelselss naast elkaar gezet: 'het tweetrajectenstelsel' en 'het loondervingsstelsell met vangnet'. Het plan van de minister is om na een grondige discussiee een keuze uit een van beide stelsels te maken. In een later stadium volgt
"" Richtlijn nr. 79/7 van de Raad van ministers van de EEG van 19 december 1978, PbEG 1979
LL 6/24.
11
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eenn meer concrete uitwerking van het stelsel. Beide stelsels worden in het
onderstaandee toegelicht.
-- In het tweetrajectenstelsel wordt een basistraject op minimumloonniveauu en een aanvullend traject bij loonderving onderscheiden. In het basistrajectt wordt een basisuitkering verstrekt ter hoogte van 50 tot 70%
vann het netto minimumloon, met de mogelijkheid van een toeslag. De
toeslagg is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden (gezinssituatiee en draagkracht) en waarborgt 70% van het minimumloon voor een
alleenstaandee en 100% van het minimumloon voor een kostwinner met
dee zorg voor een gezin. In dit traject bestaat er geen relatie tussen premiee en uitkering, dat wil zeggen dat premiebetaling geen vereiste is om
aanspraakk te kunnen maken op deze uitkering. In het bovenminimale
trajectt wordt bovenop de basisuitkering een aanvullende uitkering van
500 tot 70% van het laatstverdiende loon verstrekt, voorzover dit boven
hett minimumloon uitkomt. Deze uitkering is geïndividualiseerd en
loongerelateerd.. Premiebetaling is een vereiste om aanspraak te kunnen
makenn op deze uitkering. De aanvullende uitkering is van beperkte duur
enn afhankelijk van leeftijd en arbeidsverleden.
-- In het loondervingsysteem met vangnet wordt het loondervingrisico niet
inn twee stukken geknipt, maar is de hele uitkering gerelateerd aan het
laatstverdiendee loon. Komt iemand met een loondervingsuitkering benedenn het sociaal minimum dan kan hij een beroep doen op het vangnet,
eenn overheidsvoorziening die wordt gefinancierd uit algemene middelen.. Door de vangnetvoorziening wordt de loondervingsuitkering aangevuldd tot het sociaal minimum. Deze vangnetuitkering is net als de bijstanduitkeringg afhankelijk van draagkracht en behoefte.
Uitt de brief van 28 juli 1982 van minister De Graaf aan de Tweede Kamer
blijktt dat het draagvlak voor een tweetrajectenstelsel niet erg groot is. Het
systeemm kan niet rekenen op de steun van de sociale partners, omdat zij in
ditt stelsel een aantasting van hun machtspositie zien. De verantwoordelijkheidd van de werkgevers en werknemers is immers in een tweetrajectensysteemm gereduceerd tot het bovenwettelijk traject. Het wettelijk deel wordt
gerekendd tot de verantwoordelijkheid van de overheid. In het loondervingssysteemm met vangnet daarentegen dragen de sociale partners medeverantwoordelijkheidd voor het hele traject. Ook de Emancipatieraad (ER), een (in
diee tijd belangrijk) adviesorgaan van de regering, heeft kritiek op het tweetrajectenstelsell met name op het punt dat de hoogte van de basisuitkering
afhankelijkk is van de leefeenheid, dat wil zeggen van het feit of iemand al
dann niet samenwoont met een partner. Dit is in strijd met het streven naar
economischee zelfstandigheid van de vrouw en naar individualisering. Tijdenss twee mondelinge overleggen over de discussienota in het najaar van
19822 blijkt ook een duidelijke meerderheid in het parlement een voorkeur te
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hebbenn voor het loondervingsstelsel met vangnet.3 De VVD-fractie is voorstanderr van dit stelsel, omdat het stelsel meer dan het tweetrajectenstelsel
wordtt gekenmerkt door het verzekerings- en het equivalentiebeginsel. Met
hett verzekeringsbeginsel wordt in deze context bedoeld dat de aanspraak op
eenn uitkering afhankelijk is van premiebetaling en met het equivalentiebeginsell dat er evenredigheid is tussen premie en uitkering: hoe meer/langer
premiee is betaald, des te hoger en of langer is de uitkering. Bovendien stelt
dee fractie dat het kostwinnersbeginsel dat mede ten grondslag ligt aan het
tweetrajectenstelsell zijn langste tijd heeft gehad. De PvdA, D66 en de kleine
linksee fracties hebben, mede op basis van emancipatorische overwegingen,
eenn voorkeur voor het loondervingsstelsel met vangnet, omdat de continuïteitt van het individuele inkomen het best gewaarborgd is. Alleen de kleine
confessionelee fracties zijn voorstander van het tweetrajectenstelsel vanwege
dee bijzondere bescherming van het gezin met één kostwinner. De CDAfractiee en de CDA-staatssecretaris De Graaf zijn tijdens de mondelinge debattenn in 1982 'omgegaan'. CDA-fractielid Weijers, lid van de vaste Commissiee SZW, en bij de behandeling van de Stelselherziening woordvoerder
namenss de fractie, vertelt de parlementaire enquêtecommissie tijdens een
verhoorr in 1993 dat de fractie rond 1982 moeite had met een keuze tussen de
tweee stelsels. De CDA-fractie ziet zich in die tijd geplaatst voor het probleemm dat het toenmalige stelsel en ook een tweetrajectenstelsel meer zijn
toegesnedenn op de 'wijkende generatie1. De groep boven de 35 jaar leeft nog
inn een cultuur van 'het inkomen van de man moet toereikend zijn om zich en
dee zijnen naar staat en stand te kunnen onderhouden'. Voor de groep onder
dee 35 jaar gelden andere maatschappelijke waarden. Voor deze groep zijn de
emancipatiee en de economische zelfstandigheid van de vrouw van belang.
Omdatt een keuze tussen beide stelsels noodzakelijk is, wordt door de CDAfractiee het meeste gewicht toegekend aan het moderne normen- en waardenpatroonn en wordt gekozen voor het loondervingssysteem met vangnet.6
Uitt de adviesaanvraag aan de SER van 25 mei 1983 blijkt dat de regering
definitieff heeft gekozen voor het loondervingsysteem met vangnet.7 De
keuzee wordt bevestigd door het SER-advies uit 1984 waarin de raad zich
unaniemm uitspreekt voor een loondervingsstelsel met vangnet.8 'De voornaamstee overweging van het kabinet bij zijn keuze voor het systeem van
loondervingsregelingenn is dat in dat systeem, beter dan in een tweetrajectenstelsel,, de beide functies van inkomensvervangende regelingen worden onderscheiden.. Tevens is er in het vangnetsysteem een duidelijker verdeling
vann verantwoordelijkheden voor de sociale zekerheid tussen overheid en
socialee partners'.9 Met de 'beide functies' heeft het kabinet het oog op de
55
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loondervings-- en minimumbehoeftefunctie. Een scherpe onderscheiding van
dee twee functies wordt noodzakelijk geacht, gezien het verschil in rechtsgrond.. De loondervingsfunctie heeft primair betrekking op de arbeid, het
arbeidsinkomenn en de arbeidsvoorwaarden. Loonderving wordt beschouwd
alss een verlengstuk van de arbeidsvoorwaarden. De verantwoordelijkheid
voorr de gevolgen van loonderving ligt dan ook in eerste instantie bij de socialee partners, omdat zij afspraken maken over arbeidsvoorwaarden.10 De
minimumbehoeftefunctiee bestrijkt een breder gebied dan dat van de arbeid
enn de arbeidsvoorwaarden en is gericht op vrijwaring van gebrek van de
ingezetenen.. Vrijwaring van gebrek is een verantwoordelijkheid van de
gemeenschapp als geheel. De overheid heeft hier dus een bijzondere taak. De
overheidd moet er zorg voor dragen dat geen van de leden van de gemeenschapp onder het sociaal minimum komt.
Dee invoering van de Toeslagenwet (TW; Stb. 1986, 562) is een uitvloeisell van dit streven om een goede scheiding aan te brengen tussen de loondervings-- en de minimumbehoeftefunctie. De loondervingsverzekeringen
verschaffenn vanuit de loondervingsfunctie compensatie voor inkomensverliess in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. De TW
komtt in plaats van de minimumdagloonbepalingen die vóór de Stelselherzieningg in de WAO, ZW en WW waren opgenomen op basis waarvan een
werknemerr aanspraak maakte op aanvulling tot het sociaal minimum wanneerr hij een loondervingsuitkering (70% van zijn laatstverdiende loon) ontvingg dat onder het voor hem geldende sociaal minimum kwam. De aanvullendee uitkering werd betaald uit de premie-inkomsten en de hoogte ervan
wass afhankelijk van de persoonlijke (gezins)situatie. Met de inwerkingtredingg van de Stelselherziening zijn de minimumdagloonbepalingen (regelingenn met een minimumbehoeftefunctie) uit de ZW, WAO en WW (regelingenn met een loondervingsfunctie) verdwenen en is door middel van de TW
eenn aparte regeling getroffen op basis waarvan een werknemer een uit algemenee middelen gefinancierde aanvulling tot het minimum wordt verstrekt.
Naastt de invoering van de TW zijn in het kader van de Stelselherziening
dee ABW en AOW gewijzigd. Ingevolge de reeds genoemde derde EGrichtlijnrichtlijn diende het beginsel van gelijkberechtiging van mannen en vrouwen
naa 23 december 1984 geïncorporeerd te zijn in de sociale zekerheid. Het is
dee regering niet gelukt om deze richtlijn tijdig te implementeren. Per 1 april
19855 is het premie- en uitkeringssysteem van de AOW in overeenstemming
gebrachtt met de richtlijn" en in 1987 is de ABW aangepast aan de richtlijn.
Bijj de voorbereiding van deze wetswijzigingen wordt door de SER en ER
aann de orde gesteld of de wetgeving niet direct ook kan worden aangepast
aann het beginsel van gelijkberechtiging van gehuwden en ongehuwd samenwonenden,, ook al vloeit deze eis niet voort uit de derde EG-richtlijn.
100

Kamerstukken II 1982/83, 17 475, nr. 6, p. 9, Kamerstukken II 1985/86. 19 261, nr. 3, p. 1617. .
"" Westerveld 1994, p. 415^42.

45 5

33

HISTORISCH KADER

Medee naar aanleiding van de notitie Leefvormen heeft het kabinet ook dit
beginsell doorgevoerd in de ABW en AOW met in ingang van 1 januari
1987.122 Ook zijn de AAW/WAO gewijzigd: de artikelen op basis waarvan
dee werkloosheid werd verdisconteerd in de WAO/ AAW-uitkering zijn geschraptt (zie par. 4.3).
Opp diezelfde datum treden ook drie nieuwe wetten in werking. Allereerst
treedtt een geïntegreerde werkloosheidswet in werking die in de plaats komt
vann de oude WW en de Wet Werkloosheidsvoorziening. Het gaat om een
nieuwee WW en niet om wijziging van de oude WW. Voorts worden ingevoerdd de Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschiktee werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening voor ouderee en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ), regelingen die
wordenn gefinancierd uit de algemene middelen en uitgevoerd door de gemeenten.. Deze wetten strekken ertoe te voorkomen dat oudere en gedeeltelijkk arbeidsongeschikte werknemers na zekere tijd geconfronteerd worden
mett de ABW en de daaraan verbonden vermogenstoets. Aanvankelijk had
dee regering een Wetsvoorstel inkomensvoorziening voor oudere werkloze
werknemerss (IOW) ingediend, bedoeld voor werknemers die werkloos wordenn als zij 50 jaar of ouder zijn. De wet zou dan in de plaats komen voor de
voorzieningg in de WWV voor de groep oudere werknemers. In de WWV is
voorzienn in een verlengde WWV-uitkering voor werknemers die bij het
bereikenn van de maximale uitkeringsduur van twee jaar zestig jaar of ouder
zijn:: zij kunnen hun WWV-uitkering behouden tot het 65e jaar. Echter, tijdenss de behandeling van het wetsvoorstel is besloten de regeling ook open te
stellenn voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Zo is de IOW omgevormd tot
dee IOAW. Ook is door het parlement afgedwongen dat er een regeling zou
komenn voor zelfstandigen: de IOAZ. Personen van 50 jaar of ouder of gedeeltelijkk arbeidsongeschikten van jongere leeftijd die de volledige uitkeringsduurr van de nieuwe WW hebben doorlopen kunnen een beroep doen op
dee IOAW en hoeven niet hun huis of spaargeld 'op te eten'. De uitkering is
well afhankelijk van een inkomenstoets (die overigens beperkter is dan die
vann de ABW). Ook vroeggehandicapten kunnen een beroep doen op de
regeling.. Voor deze groep geldt niet de eis dat het gehele WWuitkeringstrajectt moet zijn doorlopen. Ten slotte kunnen die personen een
beroepp op de regeling doen die na het bereiken van 57,5 jaar werkloos zijn
gewordenn en die, omdat ze niet kunnen voldoen aan de jareneis (zie verder),
alleenn recht hebben op een WW-uitkering van een halfjaar. "
Inn de hoofdstukken 4 en 6 komen de volgende twee onderdelen van de Stelselherzieningg aan de orde:
-- in hoofdstuk 4 wordt de afschaffing van de verdiscontering in de
AAW/WAOO (Stb. 1986, 567) en
122

Zie verder Westerveld 1994, p. 442-447.
'"** Duivenvoorden e.a. 1986, p. 9-11.
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--

in hoofdstuk 6 wordt de invoering van de nieuwe WW (Stb. 1986, 566)
behandeld. .

3.33
3.3.13.3.1

De periode 1989-1993: de drie T-wetten
De Wet TAV

Naa de ingrepen in de ZW en de WAO in het kader van de Stelselherziening
vallenn de cijfers met betrekking tot de omvang van het ziekteverzuim en de
arbeidsongeschiktheidd tegen. Omdat het beroep op beide regelingen blijft
toenemen,, besluit het kabinet in 1988 dat nieuwe maatregelen nodig zijn.14
Eenn reeks van wetswijzigingen wordt voorbereid. De Staatssecretaris van
Socialee Zaken, De Graaf, benadert begin 1989 de Stichting van de Arbeid
(STAR)) en na enig overleg wordt de Tripartiete Werkgroep Volumebeleid
Arbeidsongeschiktheidsregelingenn (TWVA) ingesteld. Deze werkgroep
bestaandee uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en overheid,
krijgtt de opdracht mee om met voorstellen te komen om het beroep op de
WAO,, ZW en de Wet arbeid gehandicapte werknemers (WAGW) uit 1986
tee beperken en de reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemerss in het arbeidsproces te bevorderen. Op 20 oktober 1989 publiceert de
werkgroepp haar rapport.15 Het betreft een interim-rapportage, omdat het de
bedoelingg is in een volgend rapport een langetermijnvisie te geven op de
fundamentelee wijziging in de opzet en inrichting van het stelsel. Een vervolg-- of eindrapportage is echter nooit verschenen. De voorstellen van de
TWVAA voor de korte termijn - waaronder de voorstellen voor de invoering
vann een bonus-malussysteem en premiedifferentiatie in de ZW (zie hoofdstukk 5) - hebben betrekking op maatregelen op het gebied van het preventie-,
hett arbo- en reïntegratiebeleid
Opp 6 maart 1990 reageert het kabinet op de voorstellen van de werkgroepp en op 6 mei 1990 vergadert de Vaste Commissie voor SZW over het
rapport.. Men kan instemmen met de gedachte achter de maatregelen en over
hett algemeen ook met de inhoud van de maatregelen. Tijdens het najaarsoverlegg in 1990 wordt een vervolg gegeven aan de beleidsvoorstellen van de
TWVA.. Werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid maken
bekendd zich samen verantwoordelijk te achten voor een verlaging van het
ziekteverzuimm en de arbeidsongeschiktheid. In een gemeenschappelijke
verklaringg van de drie partijen van 2 oktober 1990 staan afspraken over
preventiee (over de bedrijfsgezondheidszorg, het ontwerpen van een handleidingg preventie of het opzetten van een structureel verzuimbeleid op bedrijfstak-- en ondernemingsniveau), intensivering van de gevalsbehandeling
SZW,, brieven 7 juli en 29 september 1988. Zie bijlage interim-rapportage TWVA, Kamerstukkenstukken II1989/90, 21 300 XV, nr. 8.
Interim-rapportagee Tripartiete Werkgroep Volumebeleid, opgenomen als bijlage bij Kamerstukkenstukken II1989/90, 21 300 XV, nr. 8.
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(begeleidingg door de bedrijfsgezondheidszorg en bedrijfsvereniging, een
terugkeerplan)) en de invoering en verbetering van reïntegratieinstrumenten
(loonkostensubsidie,, aanpassing van de ontslagrichtlijnen, verruiming van
eenn eigen risico voor werkgevers).
Voorr de uitvoering van een deel van deze afspraken van het najaarsoverlegg uit 1990 is een wettelijke grondslag vereist. Met het oog daarop
volgtt op 3 september 1991 het Wetsvoorstel TAV. De andere afspraken
kunnenn worden uitgevoerd door de sociale partners en andere betrokkenen
zoalss de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) en de bedrijfsverenigingen.. Naar aanleiding van het interim-rapport van de TWVA dat mede
ingaatt op de invoering van arbeidsvoorwaardelijke stimulansen voor werknemerss - het gaat om financiële voor- of nadelen voor werknemers die zich
respectievelijkk relatief weinig of veel ziekmelden - wordt op 8 november
19911 een STAR-akkoord over dit onderwerp gesloten. Ook het SERadviess uit 1991 gaat in op arbeidsvoorwaardelijke stimulansen. Het bedingenn van wachtdagen en het inleveren van vakantiedagen bij ziekte (zie
hoofdstukk 5) worden genoemd als voorbeeld.
Hett Wetsvoorstel TAV bouwt niet alleen voort op voorstellen van de TWVAA en het najaarsoverleg, maar ook op de discussie over de 'overdracht van
werknemersverzekeringen'.. De nota Vakbeweging en werknemersverzekeringenringen van het CNV uit 1985 vormt het begin van deze discussie. In de nota
wordtt gepleit voor een overdracht van bevoegdheden op het gebied van de
werknemersverzekeringenn van de overheid naar de sociale partners. Aanleidingg voor de nota zijn de bezuinigingen die de overheid doorvoert in de
werknemersverzekeringen.. Het gaat om de verlaging van de WW-, WAO en
ZW-uitkeringenn van tachtig naar zeventig procent van het laatstverdiende
loonn halverwege de jaren tachtig.19 Het CNV beschouwt de overheid dientengevolgee als een onbetrouwbare verzekeraar en meent dat de sociale partnerss meer te zeggen moeten krijgen over de beleidsmatige invulling van de
verzekeringen.. Het CNV stelt zich op het standpunt dat werknemersverzekeringenn deel uitmaken van de arbeidsvoorwaarden waarvoor werknemers en
werkgeverss primair verantwoordelijk zijn." Bovendien voert het CNV het
argumentt aan dat 'wie betaalt ook bepaalt'. Omdat werkgevers en werknemerr de loondervingsverzekeringen financieren, is het logisch dat ook zij
beslissenn over de inhoud van de verzekeringen.

166

Gezamenlijke verklaring najaarsoverleg 1990, Kamerstukken II 1989/90. 21 300 XV, nr. 9.
Nadere aanbevelingen inzake bestrijding van het ziekteverzuim van 8 november 199!:
STARR 1991.
188
Met sociale partners kunnen in casu bedoeld zijn de bestuurders van de bedrijfsverenigingen,, de CAO-onderhandelaars of de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties.
199
CNV 1985,p. 8.
200
Arbeidsvoorwaarden worden gerekend tot de verantwoordelijkheid van werknemers en
werkgevers. .
177
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Naarr aanleiding van deze nota komt de STAR met een reeks voorstellen
betreffendee het overhevelen van voornamelijk bestuurlijke bevoegdheden in
dee ZW van de overheid naar de sociale partners. De discussie over overdrachtt van bevoegdheden wordt met opzet beperkt tot de ZW om de discussiee overzichtelijk te houden. Een andere reden is dat bij ziekte, in tegenstellingg tot arbeidsongeschiktheid en in beginsel werkloosheid,21 nog altijd
sprakee is van een dienstbetrekking.22 Ziekte is dus meer dan de andere twee
risico'ss aan te merken als een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden.
Dee Staatssecretaris van SZW reageert op 19 oktober 1987 op het akkoord
inn de STAR en nodigt de STAR uit voor overleg over dit onderwerp. Op 15
decemberr 1987 resulteren de samensprekingen tussen de STAR en SZW in
eenn Protokol aangaande overdracht van bevoegdheden}7. Het CNV-voorstel
uitt 1985 om de werknemersverzekeringen geheel over te dragen naar de
socialee partners wordt afgewezen, omdat het kabinet de rechtsgelijkheid en
rechtszekerheidd ten aanzien van deze verzekeringen wil waarborgen.24 Wel
will het kabinet binnen door de overheid gegarandeerde kaders met sociale
partnerss afspraken maken over de overdracht van bevoegdheden. In het
protocoll is een hele reeks concrete wijzigingen in de ZW opgenomen. Over
eenn aantal geschilpunten tussen de STAR en SZW wordt op 9 maart 1989
adviess gevraagd aan de SER. Op 16 juni 1989 komt de SER met het advies
waarinn de SER over het algemeen positief oordeelt over de voorstellen.25 De
afsprakenn uit het protocol die zijn omgezet in beleid hebben betrekking op
hett overhevelen van de zeggenschap over bovenwettelijke uitkeringen naar
dee sociale partners, een globalere wettelijke omschrijving van regelingen en
bevoegdhedenn (zodat meer ruimte wordt gelaten aan de bevoegdheden van
dee sociale partners) en overdracht van ministeriële bevoegdheden tot nadere
regelgevingg aan sociale partners. In de Wet TAV is uiteindelijk een aantal
regelingenn getroffen waardoor bevoegdheden van de minister vervallen of
overgaann op de Sociale Verzekeringsraad (SVr) of de sociale partners.
Inn de Wet TAV is ook een regeling opgenomen die eigenlijk thuishoort in
hett beleidstraject van de Wet TZ (zie par. 3.3). Het betreft het voorstel om
arbeidsvoorwaardelijkee bedingen mogelijk te maken die inhouden dat werknemerss bij ziekte vakantiedagen inleveren. Het voorstel vloeit voort uit de
interim-rapportagee van de TWVA en het akkoord in de STAR over arbeidsvoorwaardelijkee stimulansen van 8 november 1991 en is opgenomen in het
Wetsvoorstell TZ. Tijdens de behandeling van het Wetsvoorstel TAV komen
Inn sommige gevallen van werkloosheid is nog wel sprake van een dienstbetrekking, denk
aann werktijdverkorting of aan de het geval van onwerkbaar weer.
222
Op basis van het ontslagverbod van art. 7A:l639h lid 3 BW blijft bij arbeidsongeschiktheid
dee dienstbetrekking gedurende minimaal twee jaar bestaan.
HetHet Protokol aangaande overdracht van bevoegdheden is als bijlage 3 opgenomen in SER
1989/13,, p. 39-46.
244
SER-adviesaanvraag 9 maart 1989, bijlage 2 in: SER 1989/1 3 p 26-7
2,
SERR 1989/13.
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verzoekenn vanuit de Tweede Kamer om de regeling met betrekking tot het
inleverenn van vakantiedagen die op basis van de Wet TZ in 1993 of 1994 in
werkingg zou treden, met het oog op veel nieuw te sluiten CAO's naar voren
tee halen, zodat de sociale partners met de nieuwe wetgeving rekening kunnenn houden. Omdat het gaat om een betrekkelijk kleine wijziging in het
Burgerlijkk Wetboek waarover de Kamerfracties het snel eens worden, is
dezee maatregel door het aanvaarden van het amendement van het PvdAKamerlidd Beijlen-Geerts uit het Wetsvoorstel TZ gehaald en ingevoegd in
hett Wetsvoorstel TAV.-6
Zoo komen in de Wet TAV verschillende beleidslijnen samen: de wet bouwt
voortt op voorstellen van de TWVA en het CNV en loopt vooruit op de Wet
TZ.. Het Wetsvoorstel TAV is op 5 december 1991 aangenomen door de
Tweedee Kamer met bijna algemene stemmen. Alleen de fractie van de CD
stemtt tegen. Op 1 maart 1992 treedt de wet in werking. De maatregelen die
opp basis van de Wet TAV zijn ingevoerd en die in deze studie in hoofdstuk
55 worden behandeld zijn:
-- het bonus-malussysteem in de AAW/WAO;
-- premiedifferentiatie in de ZW;
-- het wegnemen van wettelijke belemmeringen in het Burgerlijks Wetboekk om wachtdagen te bedingen;
-- de opheffing van het wettelijke verbod om vakantiedagen in te leveren
voorr ziektedagen.
3.3.23.3.2

De Wet TB A

Inn de periode na de totstandkoming van het najaarsakkoord van 2 oktober
19900 blijft het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen stijgen. Het
beleidd dat is ingezet naar aanleiding van het TWVA-rapport en is uitgewerkt
inn het najaarsoverleg en de Wet TAV kan volgens SER-prognoses uit 1991
opp de middellange termijn geen keer brengen in de groei van het volume."
Dee prognoses maken duidelijk dat zonder additionele maatregelen een belangrijkee doelstelling in het regeerakkoord uit 1989, namelijk stabilisatie van
hett arbeidsongeschiktheidsvolume, niet zal worden bereikt. De stabilisatiedoelstellingg uit het regeerakkoord van het kabinet-Lubbers III uit 1989
wordtt in de Tussenbalans uit 1991 nader geconcretiseerd: het arbeidsongeschiktheidsvolumee mag in 1994 niet hoger zijn dan het niveau in 1989 van
758.0000 uitkeringsjaren. Deze cijfers vormen de aanzet tot nieuwe herstructureringsmaatregelen.. Hardere maatregelen - waaronder ingrepen in de
arbeidsongeschiktheidsregelingenn - worden nodig geacht, omdat het beroep
opp de arbeidsongeschiktheidsregelingen niet omlaag gaat. Een deel van de
maatregelenn wordt neergelegd in de Wet TBA.
KamerstukkenKamerstukken II1991/92, 22 228, nr. 26.
SERR 1991/02.
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Opp weg naar de invoering van de Wet TBA op 1 augustus 1993 zijn de volgendee hoofdmomenten te onderscheiden:
dee adviesaanvrage SER van 19 februari 1991;
-- het SER-advies Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van 12 juli
1991; ;
inn reactie op het SER-advies het kabinetsbesluit op hoofdlijnen van 16
julii 1991;
-- een verzachting van de kabinetsvoorstellen van 27 augustus 1991;
-- een nieuwe verzachting van de kabinetsvoorstellen op 11 september
1991; ;
-- de indiening van het Wetsvoorstel TBA bij de Tweede Kamer op 22
septemberr 1992;
-- het akkoord van Bergschenhoek van 23 januari 1993.
Dee SER wordt op 19 februari 1991 naar aanleiding van de prognoses voor
dee middellange termijn advies gevraagd over mogelijke 'structuurmaatregelen',, dat zijn maatregelen die de polisvoorwaarden van de WAO betreffen.. De adviesaanvraag is tamelijk ongericht. Ten aanzien van de structuur
vann de WAO/AAW wordt geopperd om opbouwelementen te introduceren
waardoor,, zoals bij de WW, de duur van de (loondervings)uitkering afhankelijkk wordt gesteld van leeftijd/arbeidsverleden van de werknemer. Nog
voorr publicatie van het SER-advies blijkt uit cijfers van onder andere het
CPBB dat de ramingen voor het arbeidsongeschiktheidsvolume opwaarts
moetenn worden bijgesteld. Door deze cijfers is het voor het kabinet duidelijk
datt ingrijpende maatregelen onontkoombaar zijn. Het SER-advies Ziekteverzuimzuim en arbeidsongeschiktheid van 12 juli 1991 bevestigt dit beeld. De SER
adviseertt nieuwe maatregelen te nemen, maar is verdeeld over de vraag
welkee herstructureringsmaatregelen moeten worden genomen. Een meerderheidd in de SER adviseert (1) het arbeidsongeschiktheidscriterium te wijzigen,, (2) de uitkeringen tijdelijk toe te kennen en afhankelijk te stellen van
(her)beoordelingg van de mate van arbeidsongeschiktheid en (3) de hoogte
vann de uitkering afhankelijk te stellen van leeftijd.
Bijj brief van 16 juli 1991 maakt het kabinet de Tweede Kamer en de
SERR zijn reactie op het SER-advies bekend." De eerste twee adviezen van
dee SER betreffende het arbeidsongeschiktheidscriterium en de tijdelijkheid
vann de uitkeringen worden rechtstreeks overgenomen. In afwijking van de
meerderheidd in de SER kiest het kabinet niet voor een ingreep in de hoogte
vann de uitkering maar voor een beperking van de duur. De WW-duur dient
volgenss de plannen een soort ondergrens te vormen voor de WAO-uitkering.
Mensenn ouder dan vijftig jaar zouden niet onder het nieuwe regime vallen.
Bestaandee gevallen zouden volgens het overgangsrecht na een bepaalde
overgangsperiodee ook onder de nieuwe regeling moeten vallen. De duur van
KamerstukkenKamerstukken II1990/91, 21 998, nr.. 2, bijlage 6.
KamerstukkenKamerstukken II1990/91, 22 187, nr. 1.
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dee overgangsperiode is afhankelijk gesteld van de leeftijd van de uitkeringsgerechtigde. .
Dee kabinetsvoorstellen slaan in als een bom en ontketenen groot maatschappelijkk verzet, in het bijzonder bij de vakbeweging. De voorstellen zaaienn verdeeldheid in de PvdA en in het PvdA/CDA-kabinet. De bezwaren
richtenn zich hoofdzakelijk tegen de voorstellen voor de beperking van de
duurr van de uitkering en het overgangsrecht. Op deze twee punten brengt
hett kabinet in augustus 1991 dan ook wijzigingen aan in de voorstellen.
Volgenss deze plannen wordt de uitkering gesplitst in een loondervingsuitkeringring die in duur afhankelijk is van leeftijd en een vervolguitkering die in
duurr niet is beperkt en waarvan de hoogte gerelateerd is aan leeftijd en het
sociaall minimum. Het overgangsrecht wordt versoepeld, in die zin dat de
uitkeringenn van bestaande gevallen worden bevroren. De uitkeringen van
bestaandee gevallen blijven in guldens gelijk, maar worden niet gekoppeld
aann de prijsindex. Na verloop van tijd komt in dit uitkeringssysteem de uitkeringg van bestaande gevallen vanwege de inflatie op het uitkeringsniveau
vann de nieuwe gevallen. Vanaf dat moment zijn de uitkeringen weer 'gekoppeld'. .
Ditt voorstel voor versoepeling is mogelijk, omdat het kabinet de oorspronkelijkee doelstelling uit het regeerakkoord en de Tussenbalans bijstelt.
Dee doelstelling om in 1994 het niveau van 1989 te bereiken van 758.000
uitkeringsjarenn (een bezuiniging van ƒ4,4 miljard.) wordt niet haalbaar geacht,, omdat er volgens het kabinet niet genoeg draagvlak in de samenleving
iss om de juli-voorstellen door te voeren. De nieuwe doelstelling is om in
19944 niet boven de 825.000 uitkeringsjaren te komen (ƒ725 miljoen minder
aann bezuinigingen). In september 1991 verzacht het kabinet zijn voorstellen
opnieuw.. Naar aanleiding van een gesprek tussen een kabinetsdelegatie en
eenn delegatie van FNV, CNV en MHP over de kabinetsvoorstellen wordt het
overgangsrechtt enigszins gewijzigd. Afgesproken wordt dat indien de herstructureringsmaatregelenn leiden tot een reductie van het arbeidsongeschiktheidsvolumee tot het niveau van 1989, de 'oude' uitkeringen weer te koppelenn aan de prijsindex. De oude uitkeringen worden in dat geval niet pas gekoppeldd op het moment dat het niveau van de nieuwe uitkeringen is bereikt,
maarr al eerder. Het gevolg is dat de oude uitkeringen dan structureel hoger
blijvenn dan de nieuwe uitkeringen. Dit compromis bevredigt de PvdA-fractie
uiteindelijkk niet. In mei 1992 geeft de fractie aan toch niet te kunnen leven
mett de aanpak van bestaande gevallen. Vervolgens hebben CDA en PvdA
verschillendee pogingen gedaan om tot overeenstemming te komen. Omdat
dezee pogingen steeds mislukken probeert de CDA-fractie in de week van 18
januarii 1993 tot overeenstemming te komen met de VVD. De fracties komenn aan het einde van de week tot een principeakkoord, maar dit akkoord
wordtt niet geheel overgenomen door het kabinet. Op 23 januari 1993 wordt
inn het kabinet 'het akkoord van Bergschenhoek' bereikt en komt het kabinet
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mett een eigen voorstel dat op een aantal punten minder ver in de nieuwe
uitkeringenn ingrijpt dan het CDA/VVD voorstel.30
Hett kabinet ziet af van een ingreep in de uitkeringen van bestaande gevallen,
maarr eist dat er voor het wegvallen van een deel van de bezuinigingen compensatiee wordt gezocht. Deze compensatie wordt gevonden door de WAOloondervingsuitkeringg voor de nieuwe gevallen over de hele linie met een
jaarr te bekorten en het niveau van de vervolguitkeringen te verlagen."1 De
Tweedee Kamer neemt in 1993 het aldus gewijzigde wetsvoorstel aan. Het
voorstell krijgt de steun van de regeringsfracties en de fracties van de RPF en
SGP.. De Eerste Kamer wil het Wetsvoorstel TBA alleen aannemen op
voorwaardee dat voor de werknemers die op dat moment chronisch ziek zijn
dee mogelijkheid wordt gecreëerd zich voor het ontstane WAO-gat bij te
verzekeren.. Pas nadat Staatssecretaris van SZW, Wallage, heeft toegezegd
datt chronisch zieken zich tot 1 oktober kunnen aanmelden voor een aanvullendee voorziening passeert het voorstel de Eerste Kamer. Deze voorziening
iss geregeld in de Wet Medefinanciering aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringg (Stb. 1993, 735; Wet MAAV).
Opp basis van de Wet TBA zijn niet alleen de WAO-uitkeringen verlaagd,
maarr is ook het arbeidsongeschiktheidscriterium aangescherpt. De wijziging
vann het arbeidsongeschiktheidscriterium wordt behandeld in hoofdstuk 4 en
dee ingreep in de WAO-uitkeringen en de overgangsregeling op basis van de
Wett MAAV worden beiden in hoofdstuk 6 behandeld.
3.3.33.3.3

De Wet Tl

Dee Wet TZ bouwt voort op het SER-advies van 12 juli 1991 waarin de SERledenn zich unaniem uitspreken voor verdergaande maatregelen dan die volgenn uit het najaarsoverleg en die onder meer zijn neergelegd in de Wet
TAV.. De belangrijkste maatregel in de Wet TZ is de zogenaamde 2/6wekenmaatregel:: de kleine werkgever wordt ten gevolge van de invoering
vann de Wet TZ verplicht het ziekengeldrisico gedurende de eerste twee wekenn zelf te dragen. Voor de grotere werkgever bedraagt de eigenrisicoperiodee zes weken.
Dee veranderingen ten gevolge van de Wet TZ zijn niet los te zien van de
veranderingenn in de Arbo-wet. Vanwege de nauwe samenhang wordt vaak
gesprokenn over de TZ/Arbo-operatie. De Wet TZ en de gewijzigde Arbowett (Stb. 1993, 757) worden gezamenlijk behandeld in het parlement en op
22 juni 1993 aangenomen in de Tweede Kamer. Alleen GroenLinks stemt
Err zitten drie saillante verschillen tussen het principe-akkoord en het uiteindelijke kabinetsvoorstel:: zie Handelingen II 1992/93, p. 3114.
311
Omdat de bevriezing van lopende WAO-uitkeringen achterwege bleef, zou de leeftijdsgrens
vann 50 jaar wegvallen. Besloten werd, nu de leeftijdsgrens van 50 jaar minder belangrijk was
geworden,, ook nieuwe 50+ gevallen onder de nieuwe regeling te brengen.
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tegen.. Beide wetten worden vervolgens tegelijkertijd ingevoerd op 1 januari
1994. .
Dee centrale gedachte achter de TZ/Arbo-operatie is dat de individuele
werkgeverr primair verantwoordelijk is voor de invulling van het verzuimbeleidd in het ZW-jaar. Had eerst de bedrijfsvereniging op het terrein van
preventie,, begeleiding en herplaatsing een taak, door de Wet TZ en de nieuw
Arbo-wett wordt deze taak op de schouders van de werkgever gelegd. Een
belangrijkee nieuwe verplichting voor de werkgever die is opgenomen in de
gewijzigdee Arbo-wet is de verplichting tot het voeren van een verzuimbeleid.. Onderdeel van deze verplichting is het houden van een schriftelijke
inventarisatiee en evaluatie van alle gevaren die de arbeid voor de veiligheid,
dee gezondheid en het welzijn van de werknemers met zich meebrengt en de
plichtt om de werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een arbeidsgezondheidskundigg onderzoek te ondergaan. " In een onderneming met meer
dann vijftien werknemers is de werkgever verplicht zich door een gecertificeerdee arbo-dienst te laten ondersteunen in het voeren van een verzuimbeleid.. De verplichte ondersteuning door een arbo-dienst geldt voor vier onderwerpen:: het uitvoeren van derisico-inventarisatie-en evaluatie, de ziekteverzuimbegeleiding,, het vrijwillig arbeidsgezondheidskundig onderzoek
enn het arbeidsgezondheidskundig spreekuur.
Dee strekking van de Wet TZ is dat de werkgever gedurende de eigen risicoperiodee van twee of zes weken verantwoordelijk is voor de begeleiding
enn controle. Toch heeft de bedrijfsvereniging nog wel invloed op het verzuimbeleidd van de werkgever in die periode, omdat de werkgever verplicht
iss te voldoen aan de criteria die de bedrijfsvereniging heeft gesteld aan controlee en begeleiding. Houdt een werkgever zich niet aan deze criteria, dan
looptt hij het risico dat de bedrijfsvereniging ex art. 39b ZW na afloop van de
2/66 weken de ziekengelduitkering van ten hoogste zes weken op hem verhaalt,, omdat hij onvoldoende verzuimbegeleiding heeft gegeven, 'de schade
duss niet genoeg heeft beperkt' en daardoor de bedrijfsvereniging heeft gedupeerd.. Na afloop van de eigen-risicoperiode blijft de werkgever in beginsell verantwoordelijk voor begeleiding en ook voor herplaatsing, zolang
herplaatsingg in het eigen bedrijf mogelijk is. Heeft de bedrijfsvereniging
vastgesteldd dat terugkeer naar de eigen werkgever niet (meer) mogelijk is,
dann is de werkgever ontslagen van zijn verantwoordelijkheden jegens de
werknemer.. De bedrijfsvereniging heeft als verzekeraar na 2/6 weken de
taakk en bevoegdheid om de claim op ziekengeld te beoordelen en om controlee uit te oefenen.
Naastt de invoering van de 2/6-wekenmaatregel zijn op basis van de Wet TZ
dee volgende maatregelen geïntroduceerd:
-- blokkering van bovenwettelijke verzekering door bedrijfsverenigingen;
nn

Voorheen gold de inventarisatie- en evaluatieplicht alleen met betrekking tot bijzondere
risico'ss zoals werken met lood of asbest.
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-verruiming van de mogelijkheden tot eigen-risicodragen in de ZW;
-beperking van de loondoorbetalingsplicht ex art. 7A: 1638c BW.
All deze maatregelen worden besproken in hoofdstuk 5.
3.44
3.4.13.4.1

De periode 1994-2000: Paarse maatregelen
De WW-aanpassing 1995

Dee geschiedenis van de aanpassingen in de WW in 1995 begint in 1993 bij
dee aankondiging van het kabinet-Lubbers III in de voorjaarsnota om in te
grijpenn in de WW. 33 Vanaf 1993 is er een sterke groei van het WW-volume
enn dus acht het kabinet ingrijpen in de WW noodzakelijk. Eerst wordt voorgesteldd de referte-eis aan te scherpen. De referte-eis houdt in dat iemand een
bepaaldee periode in dienstbetrekking moet hebben gewerkt en verzekerd
moett zijn geweest om voor het recht op een werkloosheidsuitkering in aanmerkingg te komen. In het najaar van 1993 voegt het kabinet aan dit voorstel
toee enerzijds hogere eisen te stellen aan de duur van de loongerelateerde
WW-uitkeringg en anderzijds de duur van de aan het minimumloon gerelateerdee WW-vervolguitkering (die volgt op de loongerelateerde uitkering) te
verlengenn met eenjaar. Uit berekeningen die de Federatie van Bedrijfsverenigingenn uitvoert in opdracht van de Sociale Verzekeringsraad blijkt dat
doorr deze voorstellen niet de gewenste volumereductie zal worden bereikt.
InIn 1994 worden daarop allerlei nieuwe varianten voorgesteld en nieuwe
berekeningenn uitgevoerd. Al deze voorstellen halen het Staatsblad uiteindelijkk niet. In 1994 komt er een nieuw kabinet dat voortvarender aan de slag
gaat.. Het voorstel van het Paarse kabinet voor een aanpassing van de toelatings-- en uitkeringseisen wordt ongewijzigd ingevoerd op 1 maart 1995 (Stb.
1995,691). .
3.4.23.4.2

De Wulbz en de Wet Pemba

Inn het regeerakkoord van het eerste Paarse kabinet uit 1994 staat dat 'Op
basiss van de indringende analyse van de parlementaire enquêtecommissie,
dee recente studie en rapportage van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleidringsbeleid en het SER-advies over de uitvoering van de werknemersverzekeringenn de conclusie gewettigd is dat de bakens verzet moeten worden in
dee richting van de privatisering van de ZW en de marktwerking en premiedifferentiatiee bij de uitvoering van de WAO'. Het kabinet verwijst onder
anderee naar de Parlementaire Enquête Uitvoeringsorganen Sociale Verzekeringenringen uit 1993.
Sindss de zomer van 1991 waarin zoveel rumoer is over 'de WAO' liggen
dee uitvoeringsorganisaties van de verzekeringen sterk onder vuur en worden
333
344

Het onderdeel over de WW 1995 is gebaseerd op Doodeman 1995, p. 215-221.
Stcrt. 1994, 166.
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zijj mede verantwoordelijk gesteld voor de grote volumetoename in de
WAO.. Op 3 september 1992 wordt daarom een parlementaire enquêtecommissiee benoemd die onderzoek moet doen naar het functioneren van de uitvoeringsorganenn van de sociale verzekeringen. De commissie onder leiding
vann PvdA-Kamerlid Buurmeijer presenteert op 7 september 1993 haar rapport.. In het rapport worden niet alleen aanbevelingen gedaan voor een geheell andere opzet van de uitvoering van de werknemersverzekeringen, maar
dee commissie concludeert in haar rapport ook dat veranderingen in het stelsell van werknemersverzekeringen noodzakelijk zijn. 'De verhoudingen
tussenn overheid, sociale partners en uitvoeringsorganen moeten zodanig
wordenn gewijzigd dat het passieve karakter wordt doorbroken en een activerendd stelsel ontstaat'. 3 Om dit te bereiken adviseert de commissie onder
meerr de ZW af te schaffen en werkgevers te verplichten gedurende de ziekte
vann de werknemer het loon ten minste tot het niveau van het wettelijk minimumloonn door te betalen. Deze verplichting dient volgens de commissie
gedurendee 78 weken te gelden.
Eenn tweede aanbeveling die in dit kader van belang is, betreft het voorstell om een geheel nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren
terr vervanging van de bestaande arbeidsongeschiktheidsregelingen. Op basis
vann de nieuwe arbeidsongeschiktheidsregeling (AR) heeft een werknemer
alleenn aanspraak op een AR-uitkering als hij volledig arbeidsongeschikt is
verklaard.. Het recht op een loongerelateerde uitkering ontstaat alleen voor
personenn die met 'algemeen geaccepteerde arbeid' ten hoogste een derde
vann het verzekerde loon kunnen verdienen. 6 Alleen deze personen krijgen
eenn uitkering en wel één ter hoogte van 70 procent van het verschil tussen
hett verzekerde loon en het loon dat zij ten hoogste kunnen verdienen met
algemeenn geaccepteerde arbeid. Ook adviseert de commissie de WW aan te
scherpenn en de TW af te schaffen en de aanvulling tot het relevante sociaal
minimumm te verstrekken op basis van de ABW. Ten slotte wordt ook bepleit
dee Minister van SZW de bevoegdheid te ontnemen CAO-regelingen algemeenn verbindend te verklaren waarin aanvullingen op ZW-, WAO- of WWuitkeringenn zijn opgenomen.
Bijj de behandeling van het rapport in de Tweede Kamer op 17 en 18 novemberr 1993 meent de meerderheid van het parlement dat na de recentelijk
ingevoerdee T-wetten moet worden afgezien van nieuwe ingrepen in het
stelsel.. Eerst moeten de effecten van deze wetten worden afgewacht. Daar
komtt bij dat vrijwel alle fracties grote bezwaren hebben tegen invoering van
eenn AR die alleen bestemd is voor werknemers die voor tweederde arbeidsongeschiktt zijn. Desondanks noemt het Paarse kabinet in het regeerakkoord
uitt 1994 het voornemen de ZW te 'privatiseren'. Het voorstel voor een AR
'' Parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen. Rapport enquêtecommissie.sie. Samenvatting, 1993, p. 109.
66
Dit voorste] lijkt sterk te zijn geïnspireerd door het arbeidsongeschiktheidscriterium van de
Invaliditeitswet:: zie par. 4.2.
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neemtt het kabinet niet over in het regeerakkoord. Ten aanzien van de WAO
heeftt de regering het voornemen geformuleerd om 'premiedifferentiatie en
marktwerking'' in de WAO te introduceren. Het kabinet richt zich op 6 februarii 1995 tot de SER voor advies over de nader uitgewerkte kabinetsvoornemens:: privatisering van de ZW met behoud van een vangnetvoorziening
voorr mensen die geen vast dienstverband hebben op basis waarvan zij aanspraakk maken op loondoorbetaling, invoering van premiedifferentiatie in de
WAOO en de mogelijkheid van eigen-risicodragen, opting out genoemd. Belangrijkee randvoorwaarden die in de adviesaanvraag worden gesteld zijn (1)
datt alle werknemers bij loonderving wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid
vann een inkomen verzekerd zijn, (2) dat alle werkgevers voor alle werknemerss (zonder selectie) een betaalbare verzekering kunnen afsluiten, (3) dat
inn het bijzonder wordt gelet op de positie van chronisch zieken en van kleine
bedrijven,, (4) dat de rechten van de werknemers ook bij faillissement zijn
gewaarborgdd en (5) dat de hoogte en duur van de uitkeringsrechten en anderee polisvoorwaarden gehandhaafd blijven.
Dee SER is in zijn advies Kabinetsvoornemens ZW, AAW en WAO van 21
aprill 1995 positief over de verlenging van het verplichte eigen risico voor
dee werkgever, maar dan niet van 2/6- naar 52 maar naar 26 weken (onder
overeenkomstigee verlenging van de loondoorbetalingsplicht van art.
7A:: 1638c BW). De raad is ook positief over premiedifferentiatie in de
WAO,, maar is kritisch over opting out.
Ondankss het negatieve oordeel van de SER over het kabinetsplan om het
ziekengeldrisicoo van de werkgever uit te breiden van de 2/6 naar 52 weken
wordtt dit voorstel toch neergelegd in het Wetsvoorstel uitbreiding loondoorbetalingsplichtt bij ziekte. Het wetsvoorstel is aangenomen door steun van de
regeringsfractiess minus PvdA-Kamerlid Vreeman plus de GPV-fractie. De
wett is in werking getreden op 1 maart 1996. Voorts besluit het kabinet na
positieff advies van de SER differentiatie van de WAO-premie voor te stellen.. Het ziet af van het plan voor opting-out en kiest voor een minder vergaandee variant van eigen-risico-dragen (ERD). Beide voorstellen worden
neergelegdd in het Wetsvoorstel Pemba. Het systeem van premiedifferentiatie,, zoals uiteindelijk opgenomen in de Wet Pemba, is sterk gewijzigd ten
opzichtee van het oorspronkelijke kabinetsvoorstel. De wijziging houdt in dat
diversee solidariteitselementen uit het systeem van premiedifferentiatie zijn
gehaaldd (zie bijlage 1 van hoofdstuk 5) teneinde een beter evenwicht tussen
hett private en publieke deel te creëren. Ook is het tijdstip van invoering
gewijzigd.. Het aanvankelijke voornemen is om de Wet Pemba en de Wulbz
gelijktijdigg in werking te laten treden, maar in augustus 1995 stapt het kabinett van dit voornemen af en stelt het tijdstip op 1 januari 1997. Later is de
inwerkingtredingg nog eenmaal verschoven naar 1 januari 1998. In de Eerste
enn Tweede Kamer stemmen de coalitiefracties voor en de oppositiefracties
tegenn het Wetsvoorstel Pemba. Op 22 april 1997 heeft de Eerste Kamer het
SERR 1995/05. In hoofdstuk 5 zal hier nader aandacht aan worden besteed.
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wetsvoorstell aangenomen. Uiteindelijk treedt de Wet Pemba op 1 juli 1998
inn werking. Met de inwerkingtreding van de Wet Pemba is de volksverzekeringring AAW verdwenen en zijn daarvoor twee categoriale arbeidsongeschiktheidsregelingen,, een voor zelfstandigen (WAZ) en een voor jonggehandicaptenn en studenten (Wajong) in de plaats getreden. De intrekking van de
AAWW en de totstandkoming van de WAZ en de Wajong hangen ten nauwste
samenn met de invoering in de Wet Pemba. Op basis van deze wet is de
WAO-premiee een werkgeverspremie geworden en zijn de AAW- en WAOpremiee geïntegreerd in één premie, waardoor premiedifferentiatie en de
mogelijkheidd van eigen-riscodragen optimaal worden ingezet. Doordat de
WAOO ook het AA W-deel dekt verliest de AAW als volksverzekering haar
bestaansrecht.. Een bijkomend voordeel voor het opknippen van de AAW
naarr afzonderlijke regelingen voor werknemers, zelfstandigen en vroeggehandicaptenn is dat de kosten van arbeidsongeschiktheid zo adequaat mogelijkk kunnen worden toegerekend: de WAO wordt gefinancierd uit werkgeverspremiess en de WAZ-uitkeringen worden door zelfstandigen betaald en
dee Wajong voor vroeggehandicapten uit de algemene middelen."*
Omm de mogelijk negatieve neveneffecten van de Wulbz en de Wet Pembaa tegen te gaan - met name het gevaar dat werkgevers wegens de grotere
financiëlee gevolgen die aan arbeidsongeschiktheid zijn verbonden mensen
mett een verhoogd gezondheidsrisico uit de organisatie weren - en de positie
tee versterken van mensen met een tot arbeidsongeschiktheid terug te voeren
beperking,, zijn de Wet medische keuringen (WMK; Stb. 1997, 770) en de
Wett op de (re)ïntegratie arbeidsgehandicapten (Wet REA; Stb. 1998, 742)
ingevoerdd op respectievelijk 1 januari en 1 juli 1998. De Wet REA is bedoeldd ter bevordering van evenredige deelname van arbeidsgehandicapten.
Vóórr de totstandkoming van de Wet REA bestond een scala aan reïntegratievoorzieningenn - waaronder die voorzieningen, opgenomen in de uit 1986
stammendee Wet Arbeid Gehandicapte Werknemer (WAGW) - bedoeld om
werkgeverss te stimuleren om meer gehandicapten in dienst te nemen of te
houden.. De verschillende instrumenten zijn opgenomen in één wet en de wet
bevatt bovendien een aantal nieuwe instrumenten. De wet is, zo blijkt uit de
wetsgeschiedenis,, bedoeld om een tegenwicht te bieden aan de mogelijk
sterkeree neiging van de werkgever om ten gevolge van de invoering van de
Wulbzz en de Wet Pemba mensen met een verhoogd risico te weren bij aanstellingg en ontslag.
Dee geschiedenis van de WMK gaat terug tot de indiening van een D66initiatiefwetss voorstel in 1993. Het doel van het voorstel is de rechtspositie
vann verzekerden en aspirant-verzekerden te versterken. Dit naar aanleiding
vann berichten over een forse toename van het aantal aanstellingskeuringen.40
Hett wetsvoorstel wordt op dat moment niet gesteund door een parlementaire
Bangert,, Kronenburg-Willems & Van de Wel 1997. p. 7-8.
Hendrikss 2000, p. 190-191.
KamerstukkenKamerstukken II 1992/93, 23 259. nrs. 1-2.
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meerderheid.. De regering stelt ten aanzien van het voorstel dat het normeren
vann aanstellingskeuringen overgelaten moet worden aan 'het veld'. Zij wijst
onderr andere op de gedragscode, het Protokol Aanstellingskeuringen opgesteldd door de artsenorganisatie KNMG. Echter, na invoering van de Wet TZ
blijktt uit onderzoek dat het aantal aanstellingskeuringen blijft stijgen ondankss de (vermeende) zelfregulering.41 Wanneer het kabinet na de Wet TZ
mett de indiening van het wetsvoorstel Wulbz besluit tot verdere 'privatisering'ring' van de ZW wordt het D66-initiatief alsnog gesteund. ~
Opp basis van de WMK zijn aanstellingskeuringen door de werkgever of
zijnn arbodienst niet toegestaan bij het aangaan of wijzigen van een dienstverband,, tenzij 'aan de vervulling van de functie bijzondere eisen van medischee geschiktheid worden gesteld'(art. 4 lid 1 WMK). Deze norm moet naderr worden ingevuld door organisaties van werknemers, werkgevers en
artsen.. Wanneer dit niet gebeurt binnen drie jaar, kan de overheid hiertoe
overgaan.. Ook mag geen keuring worden verricht door een (pensioenverzekeraarr voor deelneming aan een pensioenvoorziening als bedoeld
inn art. 2 Pensioen en Spaarfondsenwet (art. 4 lid 3 WMK) of voor deelnemingg aan een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering die aan de
arbeidsovereenkomstt is verbonden (art. 4 lid 4 WMK).
Err zijn de laatste jaren niet alleen grote veranderingen doorgevoerd in het
stelsell van de sociale loondervingsverzekeringen, ook in de uitvoering van
dee sociale zekerheid zijn in de tweede helft van de jaren negentig grote wijzigingenn aangebracht. Dit veranderingsproces is nog niet ten einde. Ondankss het feit dat de uitvoering van de sociale zekerheid geen onderwerp
vann deze studie is, zal toch enige aandacht moeten worden besteed aan deze
wijzigingen.. Van belang voor deze studie is het feit dat de uitvoerder van de
werknemers-- verzekeringen is gewijzigd, zowel in samenstelling als benoeming.. Werden deze regelingen voor 1 maart 1997 nog uitgevoerd door achttienn door werkgevers en werknemers bestuurde bedrijfsverenigingen. Vanaf
dezee datum waarop een geheel vernieuwde Organisatiewet sociale verzekeringenringen (Osv97) in werking treedt, zijn de bedrijfsverenigingen opgeheven en
iss het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) daarvoor in de plaats
gekomen.. 44 Het bestuur van het Lisv bestaat uit werkgevers-, werknemersenn onafhankelijke leden die allen worden benoemd door de Minister van
SZW.. Het Lisv is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen.. Voor het laten uitvoeren van de werknemersverzekeringen
sluitt het instituut contracten met de uitvoeringsinstellingen (verder: uvi's),
dee voormalige administratiekantoren van de bedrijfsverenigingen, (GAK,
411

Onder andere: Vijgen 1995 en Adriessen. Veerman & Vijgen 1995.
Hendriks 2000, p. 196-199.
433
Zie voor een beschrijving van de actuele en beoogde stand van zaken: Noordam 2000, p. 7475. .
444
Zie verder: Kronenbrug-Willems 1997, p. 280-299.
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USZO,, GUO, Cadans en SFB). De feitelijke uitvoering (onder andere premie-inning,, uitkeringsverstrekking, keuring en arbeidsbemiddeling) is in
hunn handen. Ook het toezicht op de uitvoering van de sociale verzekeringen
iss veranderd. De tripartiet samengestelde Sociale Verzekeringsraad (Svr)
wordtt vervangen door een onafhankelijk toezichthouder, het College van
toezichtt sociale verzekeringen (Ctsv).45
Hett wettelijk kader is nu geschetst. In de hoofdstukken 4,5 en 6 worden de
afzonderlijkee herstructuringsmaatregelen behandeld.

Hett Ctsv bestond al voor de Osv97 op basis van de als tijdelijke bedoelde Osv95 (Stb. 1995,
691). .
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4.11

DE VERHOUDING TUSSEN
VERZEKERDEE SCHADEGEBEURTENIS
ENN UITKERING
Inleiding

Inn dit hoofdstuk staat de verhouding tussen verzekerde schadegebeurtenis en
uitkeringg centraal. In hoofdstuk 2 is uiteengezet dat deze relatie tussen schadegebeurteniss (soms wordt de term 'verzekerd risico' gebruikt) en uitkering,
eenn van de drie elementen is die het solidariteitsgehalte van de verzekering
bepalen.. Hoe ruimer de schadegebeurtenis is geformuleerd, des te zwakker
iss de equivalentie tussen schadegebeurtenis en uitkering en hoe meer de
regelingg wordt gekenmerkt door solidariteit. En omgekeerd, hoe scherper de
schadegebeurteniss is geformuleerd en afgebakend, des te sterker is de equivalentiee en hoe minder de regeling wordt gekenmerkt door solidariteit. Immers,, door de verenging van de toegang tot de verzekering worden bepaalde
mensenn uitgesloten van verzekering.
Inn de afgelopen twintig jaar zijn er enkele wijzigingen aangebracht in de
omschrijvingg van de schadegebeurtenis van de sociale verzekering. Het gaat
omm de volgende maatregelen:
-- wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium in 1987 in het kader
vann de Stelselherziening;
-- wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium in 1993 op basis van
dee Wet TBA.
Dee wijzigingen hebben alleen betrekking op de WAO en daarom zal in dit
hoofdstukk daar de aandacht naar uitgaan. In par. 4.2 wordt de eerste deelvraagg beantwoord: 'In hoeverre worden anno 1980 de sociale loondervingsverzekeringen,, daar waar het de verhouding tussen de verzekerde schadegebeurteniss en de uitkering betreft, gekenmerkt door solidariteit?' Aan de hand
vann twee vragen wordt dit vertrekpunt vanuit historisch perspectief geschetst.. Ten eerste wordt bezien hoe de schadegebeurtenis is geformuleerd.
Inn het kader van dit hoofdstuk wordt er in het bijzonder op gelet of het onzekerr voorval ruim of eng is geformuleerd. Ten tweede wordt de vraag beantwoordd aan wie de verantwoordelijkheid voor het dragen van schade ten
gevolgee van risico wordt toebedeeld. Wordt het risico beschouwd als een
risicorisico van de werknemer, de werkgever of de overheid?
Inn de paragrafen 4.3 en 4.4 worden de twee wijzigingsmaatregelen besproken.. In deze paragrafen komt eerst de inhoud van de wijziging aan de
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ordee en wordt vervolgens een kwalificatie gegeven van de maatregel. Aldus
wordtt ingegaan op deelvraag 2 in deze studie: 'Welke herstructureringsmaatregelenn zijn genomen in de periode tussen 1980 en 2000 en hoe kunnen
dezee worden gekwalificeerd in termen van solidariteit?' Na de beschrijving
vann de inhoud en de kwalificatie van de maatregel worden de belangrijkste
overwegingenn die in het debat tussen regering, parlement en sociale partners
eenn rol hebben gespeeld afzonderlijk of in samenhang besproken. Aldus
wordtt ingegaan op deelvraag 3: 'Welke overwegingen worden in het politiekee toedelingsproces ten grondslag gelegd aan de herstructureringsmaatregelenn en in hoeverre hebben de overwegingen een relatie met solidariteit dan
well in hoeverre is solidariteit zelf een van de overwegingen?1 In par. 4.5
volgenn de samenvatting en conclusies en worden de vier deelvragen beantwoord. .
4.22
4.2.14.2.1
4.2.1.11

Het vertrekpunt anno 1980 in historisch perspectief
De Ongevallen wet
De verzekerde schadegebeurtenis

Doorr de Ongevallenwet 1901 (OW 1901) wordt het ongevalsrisico verzekerd,, meer specifiek de schade die het gevolg is van een ongeval dat een
werknemerr is overkomen 'in verband met de uitoefening van het bedrijf.
Dee OW 1901 dekt dus alleen bedrijfsgebonden schade. Van arbeidsongeschiktheidd is sprake als 'de arbeider geheel of gedeeltelijk ongeschikt is
gewordenn om arbeid te verrichten die voor zijn krachten of bekwaamheden
iss berekend'. Met de inwerkingtreding van de OW 1921 is aan de definitie
toegevoegdd 'en die hem met het oog op zijn opleiding en vroeger beroep in
billijkheidd kan worden opgedragen, ter plaatse waar hij arbeid verricht of
laatstelijkk heeft verricht of op een naburige soortgelijke plaats'.
Verzekerdd is het verlies aan arbeidscapaciteit en niet het verlies aan verdiencapaciteit.. Aan de hand van invaliditeitstabellen waarin de meest voorkomendee functiestoornissen zijn opgenomen (arm-, hoofdletsel, et cetera)
wordtt een bepaald percentage invaliditeit vastgesteld. Het verlies van een
handd betekent bijvoorbeeld een invaliditeit van 65 procent; het verlies van
eenn duim een invaliditeit van twintig procent. De schade die wordt vergoed
betreftt met andere woorden de fysieke schade.
Dee OW 1901 is tamelijk beperkt van opzet. De wet richt zich alleen op
dee gevaarlijke bedrijfstakken. In de wet is aangegeven welke bedrijven als
gevaarlijkk worden beschouwd: onder andere die bedrijven die met krachtwerktuigen,, stoom, gassen of ontplofbare of ontvlambare stoffen werken. Na
dee invoering van de OW 1901 zijn, gelet op de eigen aard van de bedrijfstakken,, aparte ongevallenregelingen ontstaan voor de land- en tuinbouw, het
zeevaart-- en vissersbedrij f en de mijnbouw: de Zeeongevallenwet 1919, de
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Land-- en tuinbouwongevallenwet 1922 en Mijnwerkersinvaliditeitswet.
Doorr een wetsherziening in 1921 is de werkingssfeer van de OW aanzienlijk
uitgebreid.. Ten eerste zijn voortaan alle bedrijven ingevolge deze wet verzekeringsplichtig,, behalve die al verzekerd zijn op basis van de bijzondere
ongevallenwetttenn voor de land- en tuinbouw, zeevaart, visserij en mijnbouw.. Ten tweede wordt door de OW 1921 het begrip ongeval verruimd:
ongevallenn die 'verband houdt met de dienstbetrekking, vallen onder de
werkingssfeerr (was voorheen: 'in verband met de uitoefening van het bedrijf).. Bepaalde ongevallen die buiten de werkplek voorvallen, maar wel
verbandd houden met het werk, bijvoorbeeld verkeersongelukken op weg
naarr het werk of ongevallen tijdens een dienstreis worden onder de werking
vann de wet gebracht. Ten derde is in 1921 aan de OW het zogenaamde verdisconteringsartikell toegevoegd. Op basis van dit artikel moet de uitvoerder
vann de verzekering bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheidd rekening houden met de verminderde arbeidskansen van de gedeeltelijk
arbeidsongeschikte.. In 1928 wordt de werkingssfeer van de Ongevallenwet
opnieuww uitgebreid: een aantal met name genoemde beroepsziekten wordt
gelijkgesteldd aan ongevallen. Nadien is dit aantal herhaaldelijk uitgebreid.
Opp basis van de OW wordt het kort- en langdurend arbeidsongeschiktheidsrisicoo verzekerd. Gedurende maximaal de eerste zes weken na het ongevall wordt een tijdelijke uitkering verstrekt van 70 procent van het laatstverdiendee loon. In 1930, met de inwerkingtreding van de ZW, is dit percentagee verhoogd naar 80 procent van het laatstverdiende dagloon (gelijk aan
hett percentage van de ZW-uitkering). De eerste zes weken zijn bedoeld om
tee onderzoeken in hoeverre de werknemer ongeschikt is tot werk. Na deze
onderzoeksperiodee wordt bij volledige arbeidsongeschiktheid een uitkering
vann 70 procent uitgekeerd. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt
eenn gedeeltelijke uitkering verstrekt die correspondeert met de verloren
arbeidscapaciteit. .
Omdatt ook na het 65 e jaar bij voortdurende arbeidsongeschiktheid een
OW-uitkeringg wordt verstrekt, wordt door de OW in feite ook een deel van
hett ouderdomsrisico gedekt.
Tenn slotte wordt ten behoeve van nabestaanden een deel van het overlijdensrisicoo gedekt in geval een werknemer door een bedrijfsongeval overlijdt.. Ten behoeve van de nagelaten betrekkingen wordt bij overlijden een
eenmaligee uitkering verstrekt.
4.2.1.22

De risicobeschouwing

Dee aanduiding door de OW 1901 van het bedrijfsongeval als een afzonderlijkee schadeoorzaak is bijzonder in die zin dat gedurende een groot deel van
dee negentiende eeuw het bedrijfsongeval (door werknemers) niet wordt
ervarenn als een afzonderlijke schadecategorie. De omstandigheden op de
11
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werkvloerr en het bedrijfsongeval worden aanvankelijk gezien als risico's die
bijj het leven horen. De werknemer verkeert in die tijd permanent in slechte
fysiekee omstandigheden. Hij staat 24 uur per dag bloot aan invloeden die
zijnn gezondheid bedreigen in huis, op straat en op de werkvloer. l Het bedrijfsongevall is één van de vele, uit de onontwarbare kluwen van oorzaken
vann lichamelijke ellende'. 2
Dee OW 1901 vormt ook een belangrijk moment in de ontwikkeling van
schadetoedelingg op basis van schuld naar toedeling op basis van risico. Tijdenss de behandeling van het wetsvoorstel wordt geconcludeerd dat bij arbeidsongevallenn het schuldbeginsel niet geschikt is als grondslag voor de
schadeverdeling.. Bij moderne gecompliceerde productieprocessen zijn ongevallenn vaak het gevolg van een samenstel van factoren. Het bedrijfsongevall wordt beschouwd als een vorm van noodlot waarbij geldt dat het denken
inn termen van schuld en verwijtbaarheid (en het beginsel van individuele
verantwoordelijkheid)) tekortschiet. Grote ongelukken kunnen in een klein
hoekjee zitten, terwijl deze ongelukken ook bij grote oplettendheid en nauwkeurigheidd soms onvermijdelijk zijn.3 Lely, de minister die het wetsvoorstel
inn het parlement verdedigt, zegt:
Dochh het is tevens een gemeenschappelijk belang der nijverheid, hetwelk regelingg eischt, want de ongelukken, die niettegenstaande alle voorzorgen, steeds
zullenn blijven voorkomen, moeten als practisch onvermijdelijk worden aangemerktt en de schade die daaruit voortvloeit, behoort tot de noodzakelijke kosten
derr productie. Met andere woorden dit risico was te beschouwen als een aan de
productiee inhaerent risico en moest dus door haar zelve worden gedragen.4
Hett ongevalsrisico wordt beschouwd als een productierisico, een risico dat
onderdeell uitmaakt van het totale bedrijfsrisico, het risque professionel. De
ondernemerr wordt geacht het bedrijfsrisico te dragen. In ruil voor het dragen
vann dit risico, komen hem de winsten toe die in het bedrijf worden gegenereerd.. Ondanks het feit dat wordt gesproken van een arbeidersverzekering en
datt 'het in strijd met het rechtsbewustzijn is dat de werkman, wien in zijn
bedrijff een ongeluk treft, hulpeloos en als een nutteloos werktuig op zijde
wordtt geschoven', 5 regelt de OW de verzekering van een werkgeversnsico.
Dee OW is in feite een publieke aansprakelijkheidsverzekering ten behoeve
vann de werkgever, waarbij de werknemer optreedt als derde-begunstigde.6
Hett is echter geen zuivere aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever,
omdatt de werknemer die een bedrijfsongeval is overkomen zonder tussenkomstt van de werkgever rechtstreeks een beroep kan doen op de RVB, de
22
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Rijksverzekeringsbank.. De RVB regelt voor de werknemer de claimbeoordelingg en verstrekt de uitkering.
Omdatt de gevolgen van een bedrijfsongeval worden beschouwd als bedrijj fsonkosten die moeten worden gedragen door de werkgever, is bepaald
datt de werkgever de premie betaalt. De werkgevers dienen premies te betalenn naar evenredigheid van het risico dat hun bedrijf voor de verzekering
oplevert,, hetgeen in gevarenklassen tot uitdrukking wordt gebracht. Een
anderee aanwijzing dat de OW is te beschouwen als een werkgeversverzekeringring is dat de wet niet, zoals de meeste latere sociale verzekeringen, een
welstands-- of inkomensgrens kent. 'De aard van verzekering, een aansprakelijkheidsverzekeringg van de werkgever, verzet zich daar tegen'.
4.2.24.2.2
4.2.2.11

De Invaliditeitswet
De verzekerde schadegebeurtenis

Dee Invaliditeitswet 1919 (IW 1919) verzekert de schade ten gevolge van
arbeidsongeschiktheidd die veroorzaakt is door ouderdom of invaliditeit.
Invalidee in de zin van de wet is de werknemer die door een handicap niet in
staatt is om met passende arbeid een derde te verdienen van hetgeen een
vergelijkbaree gezonde persoon verdient. Ouderdom wordt beschouwd als
eenn vorm van invaliditeit. De verzekerde, die de 65-jarige leeftijd heeft
bereikt,, mist, aldus wordt aangenomen, grotendeels zijn arbeidskracht en
wordtt daarom geacht invalide te zijn.
Hett verzekerd risico verschilt in een aantal opzichten van dat van de OW
1901.. Ten eerste hoeft de invaliditeit geen verband te houden met het werk
enn wordt dus ook niet-bedrijfsgebonden schade gedekt. Ten tweede vormt
niett de fysieke, maar de economische schade uitgangspunt van de wet. Niet
dee arbeidscapaciteit, zoals in de OW, maar het verlies aan verdiencapaciteit
wordtt gemeten. Om als invalide te worden aangemerkt, moet er een verlies
zijnn van 2/3 van de verdiencapaciteit van voor de invaliditeit. De OW neemt
hett verlies aan fysieke arbeidscapaciteit als uitgangspunt en leidt daar de
schadeloosstellingg ofwel het verlies aan verdiencapaciteit uit af. In de IW
geldtt precies het omgekeerde: het verlies aan verdiencapaciteit vormt het
uitgangspuntt en daaruit wordt afgeleid of iemand invalide is. Ten derde kent
dee IW geen gedeeltelijke invaliditeit, zoals op basis van de OW wordt onderscheidenn in de mate van arbeidsongeschiktheid.
Dee IW dekt alleen het langdurend arbeidsongeschiktheidsrisico. Er wordt
geenn rente uitgekeerd bij tijdelijke invaliditeit. Als niet (voldoende) vaststaat
77

Heeft de werkgever van de gekwetste werknemer zijn risico niet bij de RVB verzekerd dan
brengtt de RVB de uitkeringskosten bij de eigen risicodrager of risicodragende maatschappij in
rekening. .
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datt de invaliditeit blijvend is, dient een werknemer te onderzoeken of hij
gedurendee het eerste halfjaar aanspraak heeft op een ZW-uitkering.
4.2.2.22

De risicobeschouwing

Dee rechtsgrond die aan de wet te gronde is gelegd is de leer van het uitgesteldee loon. De progressief antirevolutionaire minister Talma die verantwoordelijkk is voor het wetsvoorstel, beschouwt 'de arbeid' ofwel de loondienstverhoudingg als rechtsgrond voor de verplichte verzekering. Het loon
vann de werknemer behoort op basis van deze leer ook toereikend te zijn in
tijdenn dat iemand ten gevolge van ouderdom en invaliditeit niet meer kan
werken.. Voor dit doel moet een deel van het loon worden gereserveerd.
Onzee geheele arbeidsverzekering is eigenlijk niets anders dan een poging om den
loonn vorm zoodanig te maken, dat wanneer iemand gearbeid heeft, dat loon bestaatt uit twee delen: in de eerste plaats dat in geld dat hij mee naar huis krijgt en
waarmeee hij zijn huishouden kan onderhouden, en in de tweede plaats het geld,
dat,, omgezet in premie hem in staat stelt om, wanneer hij invalide wordt, wanneerr hij, hetzij bij ziekte, hetzij bij invaliditeit, hetzij bij ouderdom, niet meer in
staatt is te werken, hem te geven een inkomen uit zijn loon."1
Talma'ss coristructie houdt geen verzorging in van de armlastige, invalide
mens,, maar is een regeling van de arbeidsovereenkomst die van invloed is
opp de loonvorming.De onderbouwing van de IW, die ondanks enig verzet
uiteindelijkk is geaccepteerd door een meerderheid van het parlement, geeft
aann dat de IW kan worden beschouwd als een verzekering ten behoeve van
dee werknemer. Het invaliditeitsrisico wordt niet, zoals het ongevalsrisico,
gezienn als een onderdeel van het totale bedrijfsrisico, het risque professionel
datt de werkgever dient te dragen, maar als een maatschappelijk risico dat
wordtt gerekend tot de sfeer van de werknemer: de werknemer wordt door de
IWW in feite verplicht geld te reserveren voor tijden van invaliditeit en ouderdom.. Op basis van praktische overwegingen, onder meer om loonstijgingen
tee voorkomen, is er voor gekozen om de werkgever deze reserveringen af te
latenn dragen. De premie is dus een werkgeverspremie, maar in feite gaat het
omm een deel van het loon dat via de werkgever wordt afgedragen."
Datt het invaliditeitsrisico wordt gerekend tot de sfeer van de werknemer
kann voorts worden afgeleid uit het gegeven dat voor de verzekering een
inkomens-- en welstandsgrens geldt. De IW hanteert een loongrens van
ƒ12000 per jaar. In 1929 is de grens opgetrokken van ƒ1200 tot ƒ2000 per
jaar.. Arbeiders met een hoger inkomen worden geacht hun eigen risico te
kunnenn dragen. Hetzelfde geldt voor de werknemers die zelf of wier echtgenoott is aangeslagen voor de vermogens- of inkomensbelasting van meer dan

°Amelinkk 1939, p. 53.
11
Klosse 1989,p. 94.
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ƒ30000 per jaar. Een tweede aanwijzing is dat de hoogte van de premie varieertt met de leeftijd, het geslacht en het beroep van de verzekerde. De hoogte
vann de premie is dus afhankelijk van kenmerken van de werknemer en niet,
zoalss bij de OW 1901, van kenmerken van het bedrijf.
Err rijst in het parlement, zoals opgemerkt, verzet tegen Talma's wetsvoorstel.. Ten eerste heeft een deel van confessionele parlementariërs een
voorkeurr voor een vrijwillige in plaats van een verplichte verzekering. Ten
tweedee zijn de SDAP, de vrijzinnig democraten en de unie-liberalen voor
eenn staatspensioen voor behoeftige ouderen. Volgens dit deel van het parlementt dienen alle ouderen met een inkomen beneden een bepaalde grens,
ongeachtt de verhouding waarin de inkomenstrekker tot een werkgever staat,
eenn uitkering uit de staatskas te ontvangen.1" Als rechtsgrond voor een
staatspensioenn wordt aangevoerd de behoeftigheid van de ouderen en niet
'dee arbeid1, ofwel de loondienstverhouding. Desondanks is de IW door de
Tweedee en Eerste Kamer aangenomen: de confessionele meerderheid stemt
voorr en het overige deel stemt tegen het wetsvoorstel.
4.2.34.2.3
4.2.3.11

De Ziektewet
De verzekerde schadegebeurtenis

Dee ZW 1913 die pas in 1930 in werking is getreden verzekert het risico van
arbeidsongeschiktheidd wegens ziekte. Het gaat in tegenstelling tot de OW en
dee IW om ongeschiktheid tot het verrichten van de bedongen arbeid, dat wil
zeggenn de werkzaamheden die worden verricht op het moment van intreden
vann de arbeidsongeschiktheid. Het moet gaan om volledige arbeidsongeschiktheid.. De wet kent dus, net als de IW, geen onderscheid in mate van
arbeidsongeschiktheid. .
Hett arbeidsongeschiktheidsbegrip sluit aan bij dat van de OW in de zin
datdat niet het (economische) verlies van verdiencapaciteit (volgens het systeemm van de IW), maar de (fysieke) ongeschiktheid uitgangspunt is bij de
vaststellingg of iemand arbeidsongeschiktheid c.q. ziek is. Het begrip ziekte,
datdat niet omschreven staat in de ZW 1913, is later in de jurisprudentie begrip
uitgewerkt.. Ziekte wordt beschouwd als een vorm van arbeidsongeschiktheidd die van voorbijgaande aard is. Daarom heeft de geldelijke uitkering ook
eenn tijdelijk karakter en duurt de uitkering niet langer dan zes maanden. In
19477 is de uitkeringsduur uitgebreid tot 52 weken.
Inn de ZW 1913 is bepaald dat de werknemer die arbeidsongeschikt is
vanwegee een bedrijfsongeval of beroepsziekte en een beroep kan doen op de
OW,, geen aanspraak maakt op een ZW-uitkering. Arbeidsongeschiktheid
diee niet van tijdelijke aard is en niet in verband staat met een bedrijfsongeval
off beroepsziekte, wordt aangemerkt als invaliditeit, indien wordt voldaan
aann de gestelde eisen van de IW. De ZW-uitkering gaat in de periode voor
122
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(dee WAO) 1967 dus niet vooraf aan de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen,
maarr staat in beginsel naast de IW en OW. In 1967 is de ZW ten gevolge
vann de inwerkingtreding van de WAO (zie par. 4.2.4) het voorportaal voor
dee WAO geworden.
4.2.3.22

De risicobeschouwing

Opp basis van argumenten, die ik ook bij de IW genoemd heb en ook hier
gelden,, wordt het ZW-risico beschouwd als een maatschappelijk risico dat
wordtt gerekend tot de sfeer van de werknemer. Ten eerste kent de ZW 1913
dezelfdee rechtsgrond als de IW: de door Talma geformuleerde leer van het
uitgesteldee loon. Ten tweede geldt er op basis van de ZW 1913 een loongrens.. De loongrens is aanvankelijk op ƒ3000 gesteld, maar deze grens is in
dee loop van de tijd diverse malen verhoogd en in 1967 afgeschaft.
4.2.44.2.4
4.2.4A4.2.4A

De Wet op de

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De verzekerde schadegebeurtenis

Inn de WAO, ingevoerd in 1967, zijn de ongevallenwetten en de IW geïntegreerd.. De verzekering dekt het algemene arbeidsongeschiktheidsrisico.
Doorr de invoering van de WAO is ook de ZW gewijzigd. De ZW en WAO
hebbenn sindsdien eenzelfde arbeidsongeschiktheidsformule: 'de arbeidsongeschiktheidd dient een gevolg te zijn van ziekte of gebreken'. De ZW verzekertt de kortdurende- en de WAO de langdurende arbeidsongeschiktheid. Is
iemandd na een jaar nog arbeidsongeschikt, dan wordt iemand gekeurd en
treedtt het WAO-regime in werking.
Dee WAO heeft kenmerken van de OW en de IW. Net als bij de IW is bij
dee WAO sprake van een economische schadebegrip: verzekerd is het verlies
aann verdiencapaciteit dat een gevolg is van ziekte of gebreken. Bovendien
wordtt in de WAO evenals in de IW geen onderscheid gemaakt tussen arbeidsgebondenn en niet-arbeidsgebonden schade: de ziekte of gebreken kunnenn een gevolg zijn van factoren in de privé- of in de werksfeer. Het risque
socialsocial vormt de grondslag van de WAO. De WAO draagt ook kenmerken
vann de OW: de uitkeringen zijn loongerelateerd, er is een differentiatie in de
matee van arbeidsongeschiktheid en het verdisconteringsartikel uit de OW
19211 wordt in de WAO overgenomen.
4.2.4.22

De risicobeschouwing

Inn de memorie van toelichting van de WAO staat dat de algemene opinie in
diee tijd is dat een oneigenlijke tweedeling is ontstaan tussen enerzijds mensenn die wel loondervingsschade lijden door een bedrijfsongeval of beroepsziektee en dientengevolge een beroep kunnen doen op de tamelijk royale
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OO W-uitkering en anderzijds degenen die op een andere manier arbeidsongeschiktt zijn geworden en aanspraak hebben op de veel minder royale schadeloosstellingg van de IW.'~ Ten aanzien van deze tweedeling wordt in de
memoriee van toelichting opgemerkt:
Inn het sociaal politieke denken is het steeds meer naar voren gekomen, dat niet
beslissendd dient te zijn, hoe iemand arbeidsongeschikt is geworden, maar de omstandigheid,, dat men arbeidsongeschikt is en dat dit maatschappelijke consequentiess heeft.14
Dee gehele Tweede Kamer ondersteunt dit uitgangspunt, zo blijkt uit de
wetsgeschiedenis.155 De Kamer verdedigt het laten vervallen van het onderscheidd tussen beroeps- en niet beroepsgebonden schade door te verwijzen
naarr de rechtsgrond van de WAO, de leer van het gerechtvaardigde of uitgesteldee loon. Deze leer wordt aangemerkt als een beginsel dat is afgeleid van
tweee andere beginselen: het recht van ieder mens op zelfontplooiing en het
rechtt op gelijke kansen. Het recht van ieder mens op zelfontplooiing wijst,
zoo staat in de memorie van toelichting, op de noodzaak van een sociale verzekeringg die aan de arbeidsongeschikte mens de materiële mogelijkheid
biedtt om zich te ontplooien. Het recht op gelijke kansen wijst op de noodzaakk dat het risque social uitgangspunt is van de sociale verzekering. Niet
alleenn dient een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte zoveel mogelijk gelijke
kansenn te hebben als een gezond iemand, maar ook dient de ene arbeidsongeschiktee zoveel mogelijk gelijke kansen te hebben als de andere arbeidsongeschikte.. Het gelijkheidsbeginsel is dus, afgaande op de wetsgeschiedenis,
dee voornaamste reden dat het risque social grondslag is geworden van de
WAO.. Het verschil in uitkeringsrechten en kansen tussen de IW en de ongevallenwettenn wordt niet langer aanvaardbaar geacht.
Mett het begrip risque social wordt in eerste instantie aangegeven dat er
geenn onderscheid wordt gemaakt tussen beroepsgebonden- en nietberoepsgebondenn schade, maar tevens dat het arbeidsongeschiktheidsrisico
niett wordt beschouwd als 'een privaatrisico', maar (letterlijk) als een sociaal
risico.risico. In de wetsgeschiedenis wordt het arbeidsongeschiktheidsrisico een
sociaall risico genoemd, een risico dat geen 'privaatrisico' is. De vooroorlogsee sociale-verzekeringswetgeving staat in belangrijke mate onder invloed
vann 'een individualistische aan het private verzekeringsrecht ontleende
denkwijzee en wordt daardoor in menig opzicht door individualistische karaktertrekkenn gekenmerkt'. 17 Dit blijkt volgens de memorie van toelichting
Medee daarom is vooruitlopend op de invoering van de WAO, op I januari 1963 de InterimWett Invaliditeitstrekkers (IWI) in werking getreden, op basis waarvan de IW-uitkeringen
aanzienlijkk zijn verhoogd en een onderscheid is aangebracht in de mate van invaliditeit.
144
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onderr meer uit het gegeven dat in de vooroorlogse verzekeringen wordt
gestreefdd naar een individueel ruilevenwicht tussen betaalde premie en betalingg van uitkering. De sociale verzekering heeft zich geleidelijk gedistantieerdd van deze individualistische benadering en is een zelfstandig bestaan
gaann leiden. Maatschappelijke solidariteit is kenmerkend voor de zelfstandigee sociale verzekering. Het arbeidsongeschiktheidsrisico, ook het ongevalsrisico,, kan geen privaatrisico zijn:
Indienn het winststreven der onderneming het enige doel van het bedrijf was, dan
zouu het ongevalsrisico een privaatbedrijfsrisico zijn. In onze maatschappij evenwel,, welke voor de maatschappelijke behoeftevoorziening een uitgebreid productiesysteemm met daaraan verbonden ongevalsrisico's noodzakelijk maakt, kan
hett ongevalsrisico geen privaatrisico zijn. Het ongevalsrisico is een sociaal risico,, dat op alle bedrijven even zwaar moet drukken.18
Gesteldd wordt dat het ongevalsrisico onderdeel is van het 'het productiesysteem'' en daarom geen privaatrisico kan zijn. Uit de totstandkomingsgeschiedeniss van de OW 1901 blijkt echter dat ook toen is opgemerkt dat arbeidsongeschiktheidd een maatschappelijk noodlot is, inherent aan het modernee productieproces. Alleen wordt aan dezelfde constatering een ander
gevolgg verbonden. In de visie die te gronde ligt aan de OW wordt het risico
opgevatt als een risque professionel en toegedeeld aan de individuele werkgever.. In de totstandkomingsgeschiedenis van de WAO wordt, anders dan
bijj de OW, gewezen op de maatschappelijke functie van het bedrij f(sleven).
Inn deze visie is een bedrijf niet louter een onderneming die op winst is gericht.richt. Een bedrijf voorziet ook in een deel van de maatschappelijke behoeftenn en heeft daarom ook een belangrijke maatschappelijk functie. Als maatschappijj kiezen we voor een bepaald productiesysteem, zo wordt geredeneerd,, en dus kiezen we ook voor de risico's die daarmee samenhangen. De
maatschappijj dient dan ook collectief de ongevalsrisico's te dragen die
voortvloeienn uit het productiesysteem.
Dezee risicobeschouwing houdt in dat het WAO-risico niet als een individueell werknemers- of werkgeversrisico, maar als een maatschappelijk risico
wordtt gekwalificeerd. Bovendien wordt in de risicobeschouwing uitgegaan
vann een maatschappelijke toedeling van het (maatschappelijk) risico. De
maatschappelijkee toedeling blijkt uit de WAO-premie die een collectieve
premiee is, een landelijk uniforme premie die voor elke werkgever of werknemer,, ongeacht bedrijfssoort of bedrijfstak, even hoog is.' g

188

Kamerstukken II1962/63, 7171, nr. 3, p. 2-3.
Het is interessant om deze ontwikkeling in risicobeschouwing te vergelijking met de ontwikkelingg in de jurisprudentie ten aanzien van art. 7: 658 BW (art. 7A: I638x BW (oud)). Zie
hiervoorr onder meer: Bier 1988, Bier 1995, Faure & Hartlief 1995. Fluit 2000 en Lindenbergh
2000. .
199
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4.2.54.2.5
4.2.5.11

De Werkloosheidswet
De verzekerde schadegebeurtenis

Inn 1949 komt de eerste wettelijke werkloosheidsverzekering tot stand: de
werkloosheidswett (WW). De wet voorziet in twee soorten verzekeringen:
hett eerste deel (de eerste acht weken), valt onder de wachtgeldverzekering
enn wordt gefinancierd uit de wachtgeldfondsen die worden beheerd door de
bedrijfsverenigingenn (nu door het Lisv), het tweede deel valt onder de
werkloosheidsverzekeringg en wordt gefinancierd uit het Algemene Werkloosheidsfondss (Awf), een publiekrechtelijk tripartiet samengesteld bestuursorgaann dat onder toezicht van de Sociale Verzekeringsraad (nu onder
beheerr van het Lisv) staats De voorwaarden voor beide verzekeringen zijn
dezelfde.. Het verzekerd risico is omschreven als inkomensverlies dat wordt
geledenn bij het intreden van 'onvrijwillige werkloosheid'. Bij gebrek aan
eenn nadere aanduiding van het begrip 'onvrijwillig werkloos' ontstond een
langee reeks jurisprudentie over dit begrip. De bedrijfsvereniging, de uitvoerderr van de verzekering, heeft bij de invulling van het begrip weinig discretionairee ruimte en moet bij vrijwillige werkloosheid geheel geen en bij onvrijwilligee werkloosheid een volledige uitkering toekennen. Er is geen tussenweg. .
Tegelijkk met de inwerkingtreding van de ABW in 1965 treedt een aantal
wettenn in werking die in relatie staat tot de WW. Ten eerste treedt een bijzonderee bijstandsregeling, de Rijksgroepsregeling voor werkloze werknemerss (RWW), in werking en ten tweede wordt aan de bestaande WW de
Wett Werkloosheidsvoorziening (WWV) toegevoegd op basis waarvan een
werklozee werknemer na een half jaar WW nog gedurende twee jaar aanspraakk kan maken op een loongerelateerde uitkering. In tegenstelling tot de
premiegefinancierdee WW is de WWV een uit de algemene middelen gefinancierdee voorziening die wordt uitgevoerd door de Gemeentelijke Sociale
Diensten.. Het werkloosheidsbegrip in de WWV wijkt af van het begrip uit
dee WW. In de WWV wordt de eis gesteld dat de werknemer geheel of gedeeltelijkk werkloos is, maar onvrijwilligheid wordt niet genoemd. Dit betekentt in beginsel dat de werknemer, wanneer hij ontslag neemt of niets onderneemtt als hem ontslag wordt aangezegd, geen aanspraak kan maken op
eenn WW-, maar wel op een WWV-uitkering. In de jurisprudentie is echter
hett criterium 'verwijtbare werkloosheid' ontwikkeld. Door middel van
strafkortingenn kan - ook al wordt voldaan aan het werkloosheidscriterium dee uitkering worden gekort wanneer werkloosheid ten dele aan de werknemerr kan worden verweten of wanneer een werknemer niet aan de gestelde
Inn de WW 1987 is het onderscheid tussen de twee soorten verzekeringen vervallen en is er
éénn werkloosheidsverzekering gekomen. Wel is gehandhaafd dat het eerste deel van de verzekeringg wordt gefinancierd door de wachtgeldfondsen (art. 90 WW) en het tweede deel uit het
Awff (art. 93 WW).
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verplichtingenn voldoet. De uitvoerder van de WWV heeft op dit punt redelijkk veel discretionaire ruimte.
Opp 1 januari 1987 zijn de WW en de WWV opgegaan in de nieuwe WW.
Doorr deze integratie is de uit algemene middelen gefinancierde WWV (een
voorziening)) vervangen door een verzekering en is sindsdien sprake van één
werkloosheidsbegrip.. In de nieuwe WW is wel een omschrijving van het
werkloosheidsbegripp opgenomen. Het werkloosheidsbegrip is gebaseerd op
dee jurisprudentie die is ontstaan naar aanleiding van de WW en WWV. Het
werkloosheidsbegripp bestaat uit drie elementen. Er moet sprake zijn van (1)
eenn bepaald arbeidsuren verlies, (2)van loonverlies en (3) betrokkene moet
beschikbaarr zijn om arbeid te aanvaarden.21 Bij de vaststelling van het arbeidsurenverliess wordt gekeken of het aantal uren dat iemand nog aan het
arbeidsprocess deelneemt kleiner is dan het gemiddeld aantal uren dat hij in
dee laatste 26 weken heeft gewerkt. Voor de berekening van het gemiddeld
aantall uren tellen in beginsel slechts die uren die betrokkene in dienstbetrekkingg heeft verricht. Er zijn enkele uitzonderingen op de hoofdregel. Ten
tweedee moet er sprake zijn van loonverlies. De verplichting van de werkgeverr om loon door te betalen heeft dan ook voorrang boven de uitkeringsverplichtingg van het uitvoeringsorgaan. Het derde onderdeel van het werkloosheidsbegrip,, het beschikbaarheidsvereiste, is niet nader omschreven in de
wet.. Het begrip is in de jurisprudentie nader ingevuld. Duidelijk is wel dat
hett beschikbaarheidsvereiste moet worden onderscheiden van de verplichtingg dat iemand niet verwijtbaar werkloos mag worden, zijn of blijven. Deze
verplichtingg vormt geen onderdeel van het werkloosheidsbegrip, maar is een
uitkeringseis,, een van de verplichtingen van de uitkeringsgerechtigde. Als
iemandd zijn verplichting om niet verwijtbaar werkloos te worden, zijn of
blijvenn schendt, kan of moet hem een sanctie worden opgelegd: gehele of
gedeeltelijkee of tijdelijke weigering van de uitkering. Indien 'afwezigheid
vann verwijtbare werkloosheid' onderdeel zou zijn geweest van het werkloosheidsbegrip,, dan was het gevolg van verwijtbare werkloosheid dat iemandd van rechtswege niet meer werkloos zou zijn en dus automatisch geen
rechtt zou hebben op een uitkering."
4.2.5.22

De risicobeschouwing""

Inn het wetsontwerp WW wordt een onderscheid gemaakt tussen een wachtgeld-- en een werkloosheidsverzekering.24 De regering wil deze tweedeling

Opgenomenn in art. 16 WW. Zie verder over dit onderwerp onder andere Kooijman 1990, p.
36-45,, Kooijman 1991, p. 425-434 en Noordam 1986. p. 103-112.
222
De vraag of een werknemer beschikbaar is om arbeid te aanvaarden heeft dan ook niets te
makenn met de vraag of de werknemer iets verweten kan worden, hoewel het in de praktijk
somss moeilijk is om beide aspecten te scheiden. Zie verder: Kooijman 1990, p. 40.
Informatiee voor deze paragraaf is gedeeltelijk ontleent aan de dissertatie in concept van
W.A.. Zondag. Zijn dissertatie zal in de loop van 2001 verschijnen.
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aanvankelijkk baseren op het onderscheid tussen twee typen werkloosheid, te
wetenn normale (bedrij fs-) werkloosheid en structurele werkloosheid enerzijds
enn conjuncturele werkloosheid anderzijds.25 Het eerste type werkloosheid
heeftt betrekking op 'normale of bedrijfswerkloosheid', waaronder wordt verstaann de werkloosheid die eigen is aan het bedrijf, zoals werkloosheid veroorzaaktt door weersinvloeden, weersomstandigheden, campagnebedrijven, maar
ookk werkloosheid die het gevolg is van grondstoffengebrek. Het tweede type
werkloosheidd heeft betrekking op 'structuurwerkloosheid', waarbij het gaat
omm werkloosheid die kan ontstaan door veranderingen in de structuur van het
bedrijff tengevolge van mechanisatie, rationalisatie, verandering van arbeidsmethoden,, vraag naar andere producten en dergelijke. Het derde type werkloosheidd heeft betrekking op 'abnormale of conjunctuurwerkloosheid', waarvann kan worden gesproken zodra de grenzen van de bedrij fs- of structuurwerkloosheidd worden overschreden, ofwel wanneer niet langer van tijdelijke
spanningenn binnen de bedrijfstak kan worden gesproken. De werknemers die
tengevolgee van normale werkloosheid (type 1) of structuurwerkloosheid (type
2)) tijdelijk niet in de bedrijfstak kunnen worden tewerkgesteld, dienen volgens
hett advies voor de bedrijfstak behouden te worden, totdat die spanningen zijn
opgeheven.. Deze werknemers moeten gedurende een zekere periode worden
beschouwdd als behorend tot de arbeidsreserve van de bedrijfstak. Dit geldt
daarentegenn niet voor werkloosheid die tot het derde type moet worden gerekend,, te weten abnormale of conjunctuurwerkloosheid. In dat geval dienen de
doorr die werkloosheid getroffen werknemers, omdat het niet langer tijdelijke
spanningenn binnen de bedrijfstak zou betreffen, over te gaan naar de algemene
arbeidsreserve. .
Aangezienn een differentiatie naar werkloosheidsoorzaken echter in de
praktijkk onwerkbaar wordt geacht door de regering, omdat dan per individuele
werklozee moet worden nagegaan welke vorm van werkloosheid zich voordoet,, kiest de regering voor een ander, criterium, namelijk het onderscheid
tussenn een bedrij fsreserve en een algemene reserve aan arbeidskrachten. Volgenss dit criterium is de wachtgeldverzekering van toepassing ten aanzien van
diee werknemers waarvan geldt dat de band tussen deze werknemer en het
onderdeell van het bedrij fs- of beroepsleven nog zo sterk is dat het gerechtvaardigdd is om de financiële lasten van de werkloosheid door die bedrij fs- of
beroepstakk te laten dragen. Of deze band tussen werknemer en bedrijf in concretoo aanwezig is, moet worden bepaald door een minimum aantal te werken
dagenn in de bedrij fs- of beroepstak gedurende de aan de werkloosheid voorafgaandee twaalf maanden.26 Wanneer een werknemer aan het minimum voldoet,
wordtt hij geacht te behoren tot de arbeidsreserve van de betrokken bedrij fs- of
beroepstak. .
244

Handelingen II1948/49, p. 1555. Zie ook uitvoerig: Kamerstukken II1947/48, 704, nr. 3, p.
13-15. .
255
Zie Velthuisen 1948, p. 85-86, De Wildt 1986 en Van de Woude 1958.
266
Zie art 39 WW 1949.
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Eenn ander argument voor een gedeeltelijke bedrij fstakge wij ze financiering
iss de bedrijfstakgewijze uitvoering van de WW en de mogelijkheid om met
betrekkingg tot de wachtgeldverzekering premiedifferentiatie aan te brengen
waardoorr de bedrijfstak wordt gestimuleerd om het werkloosheidsrisicio zoveel
mogelijkk te beperken.De werkloosheidsverzekering daarentegen, is bedoeld
voorr werknemers met een losse band met de bedrij fs- of beroepstak en die
dientengevolgee tot de algemene arbeidsreserve moeten worden gerekend.
Inn de Eerste Kamer wordt het onderscheid tussen de twee verzekeringen
enn de twee arbeidsreserves bekritiseerd. Volgens het Kamerlid Van Lieshout
iss het 'geprojecteerde' onderscheid zowel principieel als feitelijk van geringee betekenis. Hij meent dat de gemaakte differentiatie door werknemers niet
zall worden gevoeld." Ook het Kamerlid Molenaar plaatst vraagtekens bij de
'bindingg aan de bedrijfstak': 'Wanneer de minister een scherp onderscheid
tussenn de bedrijfstak en het algemene bedrijfsleven wil maken, vraag ik:
meentt iemand dat een arbeider die wachtgeld ontvangt, gebonden aan zijn
bedrijfstak,, zou weigeren uit die bedrijfstak te treden als hij in een andere
bedrijfstakk werk zou kunnen vinden?'
Inn reactie op het door bovengenoemde Kamerleden gemaakte bezwaar
tegenn het kunstmatige onderscheid tussen de wachtgeld- en de werkloosheidsverzekeringg gaat de minister niet in op de vraag wat nu precies onder
eenn arbeidersreserve voor de bedrijfstak en een algemene arbeidersreserve
moett worden verstaan. Hij volstaat met een verwijzing naar het fmancieringsaspect:: 'Nu men streeft naar een bedrij fsge wij ze wachtgeldregeling,
zodatt een arbeider die werkloos wordt een uitkering krijgt uit een fonds,
beheerdd door de bedrijfsvereniging en gevoed door bijdragen van werkgeverss en werknemers, is het gevolg daarvan dat gedurende de eerste acht
wekenn de betrokken werknemer als het ware in reserve blijft voor de bedrijfstak'.. In de tweede plaats wijst de minister op de mogelijkheid voor
bedrijfsverenigingenn om met betrekking tot de wachtgeldverzekering premiedifferentiatiee aan te brengen. 'Naargelang in een bedrijf het werkloosheidsrisicoo groter is dan in een ander bedrijf, kan de premie verschillend
zijn'. .
Ondankk de bezwaren tegen de onderscheiding is de conclusie gerechtvaardigdd dat het werkloosheidsrisico deels als een maatschappelijk en deels
alss een sectoraal risico wordt beschouwd.
4.2.64.2.6

Conclusie

Inn hoeverre worden de sociale loondervingsverzekeringen anno 1980 gekenmerktt door solidariteit? Tot 1980 wordt de geschiedenis van de sociale
verzekeringg gekenmerkt door solidarisering: een proces van een steeds meer
uniformee behandeling van verschillende risico's, als gevolg waarvan de
HandelingenHandelingen 11948/49, p. 820.
HandelingenHandelingen 11948/49, p. 831.
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equivalentiee tussen de verzekerde schadegebeurtenis en de uitkering is afgenomen.. Met uniformiteit wordt in dit kader bedoeld een gelijke behandeling
vann verschillende risico's. In dit uniformeringsproces zijn verschillende
momentenn te onderscheiden.
Tenn eerste is er sprake geweest van een uniformering van de diverse arbeidsongeschiktheidsrisico's,, te weten het ongevalsrisico, het invaliditeitsrisicoo en het ziekterisico: het ongevals- en invaliditeitsrisico zijn in 1967 geïntegreerdd in een arbeidsongeschiktheidsbegrip en het ZW- en WAO-risico
zijnn toen op elkaar afgestemd. Door de integratie van de ÏW en de OW is het
onderscheidd tussen het ongevalsrisico en het invaliditeitsrisico als oorzaak
vann arbeidsongeschiktheid vervallen. Bovendien is sinds de inwerkingtredingg van de WAO voor de hele arbeidsongeschiktheidswetgeving het onderscheidd tussen bedrijfsgebonden- en niet- bedrijfsgebonden risico's niet langerr relevant. Een belangrijke overweging die aan de afschaffing van de onderscheidingenn ten grondslag ligt is dat de loonschade van de slachtoffers
vann arbeidsongeschiktheid moet worden vergoed, ongeacht de oorzaak van
dee arbeidsongeschiktheid (ongeval, ziekte, gebrek, bedrijfsgebonden of
niet).. Met de inwerkingtreding van de WAO is ook het onderscheid tussen
ziektee en gebreken niet langer relevant. De causaliteitsomschrijving van de
ZWW is afgestemd op die van het WAO-risico: arbeidsongeschiktheid dient
eenn gevolg te zijn van ziekte of een gebrek.
Eenn tweede moment in het uniformeringsproces is de integratie van de
WWW en WWV waardoor er één werkloosheidsrisico ontstaat. Een derde
momentt is de vervaging van het onderscheid tussen het arbeidsongeschiktheids-- en het werkloosheidsrisico. Door de verdisconteringsmogelijkheid,
maarr met name het ruime verdisconteringsbeleid in de jaren zeventig (zie
verder)) is het onderscheid tussen het werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsrisicoo minder duidelijk geworden. In deze periode - dit zou de laatste
stapp zijn in het uniformeringsproces - zijn er ook gedachten over één loondervingsverzekeringg en één Algemene Loondervingswet. De achterliggende
gedachtee is dat de loonschade moet worden vergoed, ongeacht de oorzaak
(arbeidsongeschiktheid/werkloosheid)) die aan de loonschade ten grondslag
ligt. .
Kortom:: anno 1980 is de equivalentie tussen schadegebeurtenis en uitkeringring zwakker dan ooit tevoren. Dit houdt in dat de verzekeringen worden
gekenmerktt door veel solidariteit op dit punt. Deze hoge mate van solidariteitt in de sociale verzekering staat in verband met een risicobeschouwing
waarinn het loondervingsrisico wordt aangemerkt voornamelijk als een maatschappelijkk risico.
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4.33
4.3.14.3.1

Wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium in 1987
Inleiding

Dee in 1987 doorgevoerde wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium,, geregeld in art. 18 en art. 21 WAO, beoogt de zogenaamde verdisconteringg van werkloosheid in de arbeidsongeschiktheid af te schaffen. Al ten
tijdee van de behandeling van het Wetsvoorstel Algemene Arbeidsongeschiktheidswett (AAW) in 1975 wordt er aandacht gevraagd voor dit punt.
Dee afschaffingsmaatregel wordt uiteindelijk pas eind jaren tachtig doorgevoerd,, omdat er aanvankelijk te weinig maatschappelijk draagvlak voor is en
dee meeste aandacht uitgaat naar het werkloosheids- en niet naar het arbeidsongeschiktheidscijj fer."
Dee leden van de fracties van CDA, VVD en de kleine christelijke partijenn (kl. chr.) kunnen instemmen met het voorstel om de verdisconteringsbepalingenn af te schaffen. De fracties van de PvdA en D66 zijn onder de gesteldee voorwaarden tegen de maatregelen en de kleine linkse fracties (PSP,
PP,, CPN, EVP) zijn zonder meer tegen de voorgestelde maatregelen.
4.3.24.3.2
4.3.2.11

Inhoud van de maatregel
Het arbeidsongeschiktheidscriterium van voor 1987

Arbeidsongeschiktheidd ingevolge de WAO is, zoals reeds opgemerkt, een
economischh begrip: de loonschade ofwel het verlies van verdiencapaciteit en
niett de ernst van de handicap bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.
Alss iemand ernstig gehandicapt is, maar in staat is zijn huidige werkzaamhedenn te doen, is hij niet arbeidsongeschikt in de zin van de WAO.
Dee omvang van de loonschade wordt vastgesteld aan de hand van een
inkomensvergelijking.. Het verlies aan verdiencapaciteit wordt vastgesteld
doorr het verschil te bepalen tussen het loon dat betrokkene had kunnen verdienenn indien hij gezond was geweest, het zogenaamde maatmaninkomen,
enn het loon dat hij als gedeeltelijk arbeidsongeschikte feitelijk kan verdienen
mett passende arbeid, het restinkomen. De mate van arbeidsongeschiktheid
wordtt gerelateerd aan de volgende formule: (maatmanloon- restloon):
maatmanloonn x 100 = het arbeidsongeschiktheidspercentage. Op basis van
ditt percentage wordt de betrokkene ingedeeld in een arbeidsongeschiktheidsklasse.. Er zijn zeven arbeidsongeschiktheidsklassen in de WAO.30 Aan
dee hand van de klasse die de mate van arbeidsongeschiktheid weergeeft, kan
dee hoogte van de uitkering worden vastgesteld.
Ditt is althans de observatie van De Graaf, toenmalig Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheidd tijdens de parlementaire enquête 'uitvoering sociale werknemersverzekeringen'' onder leiding van Buurmeijer: Kamerstukken II 1992/93. 22 730. nr. 9, p. 348-349.
Inn de AAW is er een klasse minder: de onderste klasse (15-25 procent) bestaat niet.
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Vóórr 1967 is het arbeidsongeschiktheidscriterium geregeld in art. 18 lid 1
WAOO en in art. 21 WAO.31 Sinds de invoering van de WAO in 1967 zijn er
inn art. 18 WAO tot de Stelselherziening geen veranderingen aangebracht.32
Inn het arbeidsongeschiktheidscriterium zijn drie onderdelen te onderscheiden:: (1) de loonschade moet het gevolg zijn van ziekte of gebreken; (2) de
loonschadee wordt berekend door het restinkomen uit passende arbeid af te
zettenn (3) tegen het maatmaninkomen. In het navolgende wordt kort aangegevenn hoe vóór de Stelselherziening in de uitvoeringspraktijk invulling is
gegevenn aan de drie genoemde elementen.
adad 1
Arbeidsongeschiktheid 'ten gevolge van ziekte of gebreken'
Hett artikelonderdeel 'ten gevolge van ziekte of gebreken' houdt in dat er
sprakee moet zijn van lichamelijk of geestelijk onvermogen tot het verrichten
vann werk. Het onderscheid tussen ziekte en gebreken is daarbij niet van
belang.. Waar het om gaat is dat het verlies van verdiencapaciteit een gevolg
iss van ziekte of gebrek. De verzekeringsgeneeskundige (VG) moet vaststellenn of er een causaal verband is tussen de ziekte en het verlies aan verdiencapaciteit.. Ziekten die geen gevolgen hebben voor de verdiencapaciteit blijvenn buiten beschouwing. Ook moet worden uitgesloten dat het verlies aan
verdiencapaciteitt een andere oorzaak heeft dan een ziekte of een gebrek.
Inn de wet staat geen definitie van de begrippen ziekte en gebreken. De
invullingg van begrippen is overgelaten aan de uitvoeringspraktijk en de
rechtspraak.. In de jurisprudentie betreffende de ZW en de WAO is de eis
gesteldd dat arbeidsongeschiktheid 'het objectief-medisch vast te stellen gevolgg is van een ziekte of gebreken'. Een aantal factoren heeft bepaald dat het
ziektebegripp door de tijd heen is verruimd. Ten eerste kunnen door de voortschrijdendee medische wetenschap aandoeningen, die eerst niet medisch
gediagnosticeerdd worden, later wel als medisch-objectieve ziekteverschijnselenn worden aangemerkt. Ten tweede veranderen de maatschappelijke opvattingenn over ziekte. Een verbreding van het maatschappelijk ziektebegrip
heeftt bijgedragen aan een verruiming van het wettelijk ziektebegrip. De
jurisprudentiee betreffende het ziektegebrek die grotendeels gaat over psychischee klachten, pijnklachten en leeftijdsgebonden klachten laat dit zien.
adad 2
Restinkomen uit passende arbeid
Hett restinkomen wordt vastgesteld door te kijken wat de verzekerde, gegevenn de beperkingen die hebben geleid tot uitval uit zijn laatste functie, met
passendee arbeid in de regio waar betrokkene werkte of werkt zou kunnen
verdienen.. Een medisch oordeel van de VG is nodig om het beperkingen- en
belastbaarheidspatroonn van betrokkene vast te leggen. Een arbeidsdeskundigee (AD) moet vervolgens aan de hand van deze gegevens bepalen welke
Jll

Zie voor de letterlijke tekst van deze bepalingen bijlage 1 van dit hoofdstuk.
Inn 1976 is bij de invoering van de AAW gekozen voor een identieke formulering van het
arbeidsongeschiktheidscriterium.. Het criterium is geregeld in art. 5 AAW.
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functiess betrokkene kan vervullen en welk inkomen hij met een dergelijke
baann kan verdienen. Het 'duiden' van functies die de verzekerde in theorie
kann vervullen, gebeurt met behulp van de arbeidscomplexendocumentatie
(ACD),, waarin een groot aantal functies naar belastinggraad en werkniveau
iss opgenomen. De opvolger van de ACD is het Functie Informatie Systeem
(FIS),, een computerbestand waarin gegevens zijn opgeslagen met betrekkingg tot duizenden functies die alle ergens in Nederland concreet voorkomen. .
adad 3
Het maatmaninkomen
Hett maatmaninkomen wordt vastgesteld door te bepalen wat een gezond
persoonn met soortgelijke opleiding en ervaring op de plaats waar hij werkt
off werkte gewoonlijk verdient. Er wordt met andere woorden gekeken naar
hett loon dat een vergelijkbaar gezond persoon, de maatman, verdient. Net
alss bij de vaststelling van het restinkomen uit passende arbeid, wordt bij de
vaststellingg van het maatmaninkomen gekeken naar de regio. Het restinkomenn dat betrokkene met passende arbeid in de regio zou kunnen verdienen,
wordtt vergeleken met het inkomen dat de maatman in de regio verdient.
Sindss het begin van de jaren zeventig is de praktijk ontstaan dat in beginsel
hett inkomen dat betrokkene in de eigen functie zou hebben verdiend als
maatmaninkomenn wordt beschouwd. Betrokkene is dan dus zijn eigen
maatman.33 3
Naastt art. 18 WAO waarin de hoofdregel ten aanzien van het arbeidsongeschiktheidscriteriumm is opgenomen, is ook art. 21 WAO van belang voor
dee invulling van het arbeidsongeschiktheidscriterium. Op basis van art. 21
lidd 2 onder a WAO wordt een werkloosheidscomponent verdisconteerd in de
matee van arbeidsongeschiktheid, dat wil zeggen dat het arbeidsongeschiktheidspercentagee hoger wordt gesteld dan objectief-medisch is te rechtvaardigen,, omdat een causaal verband tussen verminderde arbeidsongeschiktheid
enn werkloosheid wordt aangenomen.
4.3.2.22

Het verdisconteringsbeleid tot 1987

Inn de uitvoeringspraktijk is, zoals reeds opgemerkt, een nadere invulling
gegevenn aan de wettelijke bepalingen die in het bovenstaande zijn genoemd.
Hett verdisconteringsbeleid is gestoeld op art. 21 lid 2 onder a WAO, maar
ookk op art. 18 WAO waarin de zinsnede 'buiten staat te verdienen' zo wordt
ingevuldd dat indien iemand geen werk in de geduide functies kan verkrijgen,
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Er zijn in de uitzonderingen op deze regel. Zie Noordam 2000. p. 153-153. Klosse 1989, p.
387. .
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hijj geacht wordt 'buiten staat te zijn om te verdienen'.34 Beginjaren zeventigg wordt het verdisconteringsbeleid in de uitvoering ter discussie gesteld.
Naa overleg russen de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD), de
Federatiee van Bedrijfsverenigingen (FBV) en de SVr wordt een nadere invullingg gegeven aan het verdisconteringsbeleid. De toepassing die wel wordt
aangeduidd met 'verdisconteren, tenzij1 is neergelegd in de Circulaire van de
FBVV van 25 mei 1973. Met 'verdisconteren, tenzij' wordt bedoeld dat de
arbeidsdeskundigee in principe ervan uitgaat dat de werkloosheid wordt veroorzaaktt door de handicap. Er is met andere woorden een vermoeden van
eenn causaal verband tussen de aanwezige werkloosheid en de arbeidsongeschiktheid.. 'Als een in zekere mate arbeidsongeschikte' werkloos is, moet
dezee werkloosheid steeds worden beschouwd als 'door de arbeidsongeschiktheidd verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid, waarmede
bijj de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid rekening moet wordenn gehouden, tenzij blijkt dat de werkloosheid andere oorzaken heeft'. In
dee circulaire wordt een aantal gevallen genoemd, de zogenaamde 'tenzijgevallen',, waarin op voorhand wordt aangenomen dat een causaal verband
ontbreekt.. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de gevallen waarin de ziekte waardoorr de betrokkene is uitgevallen volledig is genezen of waarin sprake is
vann een geringe handicap die de positie maar in geringe mate beïnvloedt of
waarr het arbeidsverleden van verzekerde wordt gekenmerkt door langdurige
werkloosheid.. Zolang het primaire vermoeden van causaliteit niet wordt
doorkruistt door één van de in de circulaire genoemde gevallen, wordt volledigee arbeidsongeschiktheid aangenomen.
Inn 1973, het jaar dat de circulaire tot stand is gekomen, is er nog voldoendee werkgelegenheid, maar na dit jaar treden er grote veranderingen op
inn de arbeidsmarktsituatie. Een periode van massawerkloosheid met een
somss langdurig en structureel karakter treedt in. Een belangrijke consequentiee van deze ontwikkeling op de arbeidsmarkt is dat aanvragers in het grootstee deel van de gevallen volledig arbeidsongeschikt worden verklaard. In
19766 bijvoorbeeld ontvangt ruim 84 procent van het totale bestand een arbeidsongeschiktheidsuitkeringg op basis van volledige arbeidsongeschiktheid.. De Staatssecretaris van Sociale Zaken heeft sinds circa 1976 diverse
pogingenn ondernomen om de toepassing van het verdisconteringsbeleid door
bedrijfsverenigingenn en de GMD te corrigeren. Tot 1987 is geen van deze
pogingenn effectief gebleken.
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In de memorie van antwoord van het Wetsvoorstel WAO (Kamerstukken II 1962/63, 7171,
nr.. 6) stelt het kabinet dat reeds uit de definitie van art. 18 WAO kan worden afgeleid dat bij
dee beoordeling van de arbeidsongeschiktheid rekening moet worden gehouden met arbeidsmarktfactoren.. Om elke twijfel hierover weg te nemen wordt het opnemen van art. 21 lid 2
onderr a WAO nodig geacht.
35
Klossee 1989, p. 394.
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4.3.2.33

Het arbeidsongeschiktheidscriterium van 1987

Hett arbeidsongeschiktheidscriterium uit 1987 bestaat uit dezelfde onderdelenn als het criterium uit 1967, te weten (1) 'ten gevolge van ziekte of gebreken',, (2) het restinkomen uit in billijkheid op te dragen arbeid en (3) het
maatmaninkomen.. Dit betekent dat het arbeidsongeschiktheidsrisico een
economischh begrip blijft en het verlies aan verdiencapaciteit aanduidt. Om
dee leesbaarheid van het artikel te verbeteren is het artikel taalkundig aangepastt en is de oude bepaling uit lid 1 verdeeld over de leden 1, 5 en 6. Belangrijkerr is dat de invulling van het begrip 'passende arbeid' inhoudelijk is
gewijzigd.. Inhoudelijk zijn de volgende wijzigingen in de definitie aangebracht: :
11 Het ter-plaatse-waar-criterium is geschrapt uit de omschrijving van het
restinkomenn uit passende arbeid. Niet langer wordt bij de duiding gekekenn of een passende functie voorkomt in de regio waar betrokkene laatstelijkk werkzaam was.
22 De verdisconteringsbepaling van art. 21 lid 2 onder a WAO is vervallen
enn daardoor ook de basis voor het terzake geformuleerde uitvoeringsbeleid,, zoals neergelegd in het Bestuursbesluit 1973 van de FBV.
33 Aan de omschrijving van het restinkomen uit arbeid is toegevoegd dat
bijj de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid buiten beschouwingg wordt gelaten of verzekerde feitelijk arbeid kan verkrijgen
(art.. 18 lid 6 WAO). Deze bepaling is toegevoegd om te voorkomen dat
arbeidsmarktfactorenn via het element 'verdienen' uit het arbeidsongeschiktheidscriteriumm uit art. 18 lid 1 WAO nog een rol spelen. Door dezee bepaling is de basis voor de in de rechtspraak gegroeide verdisconteringspraktijkk vervallen.
Doorr het schrappen van art. 21 lid 2 WAO en de gelijktijdige invoering van
art.. 18 lid 6 WAO wordt beoogd het arbeidsongeschiktheidscriterium te
zuiverenn van werkloosheidselementen. Bij de vaststelling van de mate van
arbeidsongeschiktheidd mag niet langer gekeken worden of er in de geduide
functiess ook daadwerkelijk werk is te vinden. Arbeidsmarktfactoren mogen
niett langer meespelen bij de functieduiding. Om te voorkomen dat de functieduidingg een puur theoretische schatting van de restcapaciteit wordt, die
niett of nauwelijks iets zegt over de reële verdiencapaciteit van betrokkene,
noemtt het kabinet vier criteria die de arbeidsdeskundige bij de functieduidingg in acht moet nemen." Deze vier regels zijn vervolgens neergelegd in
eenn circulaire van de FBV." De bedrijfsverenigingen hebben de circulaire,

Ziee voor wetstekst bijlage I van dit hoofdstuk.
Ziee uitleg: SER 1991/15, p. 127.
Ziee bijlage 2 van dit hoofdstuk.
FBV-circulairee van 16 april 1987, nr. C783.
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diee de status van een beleidsaanbeveling heeft, overgenomen in het beleid en
daarmeee hebben de vier regels de status van beleidsregels gekregen.
4.3.34.3.3

Kwalificatie van de maatregel

Dee WAO waarin de omschrijving van de verzekerde schadegebeurtenis is
aangescherptt heeft een minder solidair karakter gekregen door de wettelijke
maatregelen.. Door de maatregelen is immers de omschrijving van de schadegebeurteniss strenger geworden. Dit betekent dat de equivalentie tussen
schadegebeurteniss en uitkering sterker is en dientengevolgde de solidariteit
inn de verzekering minder. Door het verzekerd risico zo nauwkeurig mogelijk
tee omschrijven wordt beoogd de risicodekking te beperken tot 'echte' arbeidsongeschiktheidd en werkloosheid die het gevolg is van arbeidsongeschiktheidd van verzekering uit te sluiten. Het effect van deze maatregelen is
echterr in hoge mate afhankelijk van de uitvoerders. Arbeidsdeskundigen,
verzekeringsgeneeskundigenn en rechters die bij de beantwoording van de
vraagg of een geval wel of niet onder de dekking valt aanzienlijke beoordelingsruimtee hebben, bepalen in hoge mate of een maatregel (de)solidariserendd uitwerkt.
4.3.44.3.4

Overwegingen

Inn de discussie tussen betrokkenen spelen de volgende overwegingen een
rol: :
-- gelijkheid;
-- reïntegratie en activering.
-- desolidarisering en voorkoming van oneigenlijk gebruik.
Dezee overwegingen hangen, hoewel ze afzonderlijk worden behandeld,
nauww met elkaar samen.
4.3.4.11

Gelijkheid

4.3.4.1.11

Standpunt van het kabinet

Hett hoofdargument dat het kabinet aanvoert voor de afschaffing van de
verdisconteringsbepalingenn is dat het verschil in uitkeringspositie tussen
enerzijdss de gedeeltelijk arbeidsongeschikte en anderzijds de geheel arbeidsgeschiktee werkloze onevenredig groot is. Een gedeeltelijk arbeidsongeschiktee die nog bepaalde werkzaamheden kan verrichten heeft aanspraak op
eenn loongerelateerde WAO-uitkering tot zijn 65e jaar, maar de arbeidsgeschiktee langdurig werkloze heeft slechts recht op een in duur beperkte loongerelateerdee WW-uitkering, waarna hij in beginsel, bij voortdurende werkloosheid,, in de WWV en uiteindelijk in de bijstand terecht komt.
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Dee arbeidsmarktpositie van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte en de werklozee is in die zin vergelijkbaar dat (in een ruime arbeidsmarktsituatie) het
gebrekk aan arbeidsplaatsen een oorzaak is van werkloosheid, maar ook tot
gevolgg heeft dat de gedeeltelijk arbeidsongeschikte geen werk kan vinden.
Dee gedeeltelijk arbeidsongeschikte deelt wat dat betreft in het algemene
werkloosheidsrisico.. Het kabinet geeft toe dat de arbeidsmarktpositie van
beidee groepen 'niet volstrekt vergelijkbaar1 is: een werkgever zal in principe,, zeker zonder aanvullende maatregelen van de overheid, eerder een arbeidsgeschiktee dan een gedeeltelijk arbeidsongeschikte aannemen. Bovendienn zullen bij een verbetering van de arbeidsmarkt doorgaans de kansen
vann een werkloze arbeidsgehandicapte verder achterblijven bij die van een
gezondee werkloze. Het verschil in arbeidsmarktpositie tussen beide groepenn rechtvaardigt volgens het kabinet echter niet een dergelijk groot verschil
inn uitkeringspositie.41 Bovendien kondigt het kabinet maatregelen aan om de
positiee van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer te versterken.
Doorr intensieve begeleiding en door maatregelen neergelegd in de WAGW
diee wordt ingevoerd, moeten deze werknemers worden geholpen. De
WAGWW biedt in de ogen van het kabinet goede instrumenten om hun positie
aanzienlijkk te verbeteren. Zeker door de inwerkingtreding van deze reïntegratiemaatregelenn is een groot verschil in uitkeringspositie tussen de arbeidsongeschiktee en de arbeidsgeschikte werkloze niet langer gerechtvaardigdd en ligt de afschaffing van de verdiscontering voor de hand. In de memoriee van toelichting geeft het kabinet wel toe dat er rekening mee moet
wordenn gehouden dat ondanks invoering van de WAGW-maatregelen de
arbeidsmarktpositiee van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte niet geheel gelijk
wordtt aan die van een gezonde werknemer. " Ten slotte wijst het kabinet op
hett plan voor de lange termijn om de uitkeringstrajecten van de WAO en
WWW meer op elkaar af te stemmen door de WAO-uitkeringen in duur te
beperken.. Door deze uniformering wordt in de visie van het kabinet de concurrentiee tussen beide regelingen teruggedrongen.
middelentoetsmiddelentoets ABW
Indienn de afschaffing van de verdiscontering consequent wordt doorgevoerd,
iss het mogelijk dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte naast zijn gedeeltelijkee WAO-uitkering eerst een WW-uitkering ontvangt en na afloop van de
WW-uitkeringg geconfronteerd wordt met het bijstandsregime. Als een gedeeltelijkk arbeidsongeschikte in de bijstand komt, is ook zijn gedeeltelijke
WAO-uitkeringg en het inkomen van zijn partner onderworpen aan de inkomenstoetss van de bijstand en zal hij gedwongen worden zijn eventuele 'huis
opp te eten' ten gevolge van de vermogenstoets.
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Kamerstukken II 1985/86. 19 256, nr. 3, p. 14.
Kamerstukken II1985/86, 19 256, nr. 3, p. 10; zie ook nr. 6. p. 11-12.
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Kamerstukken II1985/86, 19 256. nr. 3. p. 15.
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Hett kabinet aanvaardt aanvankelijk op grond van het reeds gebruikte gelijkheidsargumentt deze mogelijke gevolgen van de afschaffing van de verdisconteringg en wil geen uitzondering maken voor de gedeeltelijk arbeidsongeschiktenn door deze groep geheel of gedeeltelijk uit te zonderen van de middelentoetss van de bijstand. Wanneer de arbeidsongeschiktheidsuitkering niet
inn aanmerking wordt genomen bij het bepalen van het recht op bijstand,
wordtt een niet te rechtvaardigen verschil gemaakt tussen gedeeltelijk arbeidsongeschiktenn en andere werklozen die wel geheel geconfronteerd wordenn met de inkomens- en vermogenstoets.43 Ter geruststelling wordt opgemerktt dat niet elke gedeeltelijk arbeidsongeschikte (direct) in de bijstand
terechtt komt. De categorie gedeeltelijk arbeidsongeschikt boven de vijftig
jaarr kan net als de werklozen boven de vijftig jaar een beroep doen op de
Wett Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW), een wet die ook in het
kaderr van de Stelselherziening wordt ingevoerd. Op basis van deze regeling
wordenn werklozen van vijftig jaar en ouder gevrijwaard van de vermogenstoetss van de bijstand; bovendien is de (partner)inkomenstoets van de IOW
enigszinss beperkter dan die van de bijstand.
Later,, na aanhoudende protesten uit het parlement waaronder de regeringsfracties,ringsfracties, heeft het kabinet tijdens de behandeling van het Wetsvoorstel
IOWW besloten de regeling uit te breiden tot gedeeltelijk arbeidsongeschikten
diee daarnaast werkloos zijn en jonger dan 50 jaar. Zo is de Wet IOW omgevormdd tot Wet IOAW: Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschiktee werknemers.
4.3.4.1.22

Standpunten van de sociale partners

Inn 1982 spreekt de SER in het advies Vermijdbaar verzuim wegens ziekte en
arbeidsongeschiktheidarbeidsongeschiktheid zich unaniem uit tegen afschaffing van de v
contering.. Er wordt erkend dat de arbeidsgehandicapten in de krappe arbeidsmarktsituatiee delen in het werkloosheidsrisico, maar dat doet volgens
dee raad niets af aan het feit dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten minder kans
opp werk hebben dan gezonde werknemers. Tevens worden in het advies uit
19822 vraagtekens gezet bij de veronderstelling van het kabinet dat de in het
Wetsvoorstell WAGW voorgestelde maatregelen de achterstandpositie van
dee arbeidsgehandicapten wegwerken. De WAGW-maatregelen kunnen volgenss de SER de afschaffing van de verdiscontering dan ook niet rechtvaardigen.. In 1982 draagt de SER als oplossing voor het verdisconteringsprobleemm aan de verschillen en de competitie tussen de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringg te verkleinen door de uitkeringstrajecten
vann de WAO en WW meer gelijk te trekken.4^
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Kamerstukken II1985/86, 19 256, nr. 3, p. 13-14.
SER 1982/01.
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SERI 982/0 l,p. 145.
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Eenn paar jaar later denkt een deel van de SER anders over dit onderwerp.
Eenn krappe meerderheid in de raad, bestaande uit de werknemersleden en
tweee kroonleden, is tegen afschaffing van de verdiscontering, omdat de
gedeeltelijkk arbeidsongeschikte werknemer ten opzichte van een gezonde
werknemerr in een niet vergelijkbare positie verkeert.46 In plaats van afschaffingfing van de verdiscontering moet het beleid gericht op reïntegratie van arbeidsgehandicaptenn worden geïntensiveerd. Een minderheid in de SER bestaandee uit de ondernemersleden en een kroonlid lijkt het gelijkheidsargumentt van het kabinet te onderschrijven wanneer gesteld wordt dat 'er sprake
moett zijn van een billijke onderlinge afweging van te verlenen bescherming
aann enerzijds gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers en anderzijds
werklozenn en vooral de oudere werklozen'.47
middelentoetsmiddelentoets AB W
Inn het advies van 23 augustus 1985 is de SER unaniem van oordeel dat gedeeltelijkk arbeidsongeschikten geen aanvullend beroep behoren te doen op
dee bijstand en dan dus ook niet dienen te worden geconfronteerd met de
(partner)inkomens-- en vermogenstoets van de bijstand.48
4.3.4.1.33

Standpunten in het parlement

Eenn aanzienlijk deel van het parlement (PvdA, D66, klein links) keert zich
tegenn de argumentatie van het kabinet. De kern van de kritiek is dezelfde als
diee van de werknemersleden in de SER: de gedeeltelijk arbeidsongeschikte
verkeertt niet in een met die van de werkloze vergelijkbare arbeidsmarktpositie.. Als werknemers concurreren om dezelfde arbeidsplaats, heeft een gedeeltelijkk arbeidsongeschikte een achterstand.40 Bovendien wordt aangevoerdd dat het niet logisch is om te werken aan een verbetering van de arbeidsmarktkansenn van gedeeltelijk arbeidsongeschikten en tegelijk de verdisconteringg af te schaffen. Eerst moeten de WAGW-maatregelen effectief
blijkenn en moet de arbeidsmarktsituatie zijn verbeterd, want dan pas kan
dezee groep de verdiencapaciteit benutten. Pas na een beoordeling van de
effectenn van de reïntegratie-inspanningen is een discussie over het handhavenn van de verdiscontering op zijn plaats.50 Ten slotte wordt betoogd dat het
egaliserenn van de uitkeringspositie van de twee groepen niet moet worden
gerealiseerdd door de afschaffing van de verdiscontering en dus door een
verslechteringg van de inkomenspositie van de arbeidsongeschikte, maar door
eenn verbetering van de inkomenspositie van de WW'er. Wanneer eveneens
dee WW-uitkering bij voortdurende werkloosheid doorloopt tot het 65e jaar
466

SER 1985/16, p. 16.
SER 1985/16, p. 16.
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SER 1985/16, p. 13-18.
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Kamerstukken II1985/86, 19 256, nr. 5, p. 15.
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Kamerstukken II1985/86, 19 256, nr. 5, p. 6-8. Kamerstukken II 1985/86. 19 256, nr. 8, p. 5.
zoo ook D66, Handelingen II 1985/86, p. 4432.
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enn de uitkeringstrajecten van de WW en de WAO gelijk zijn, is het probleemm van de verdiscontering opgelost.31 Met deze opvatting wordt ook
stellingg genomen tegen het kabinet dat op de lange termijn meer uniformiteit
will bereiken door juist de WAO-uitkeringen te beperken.
Dee confessionele fracties en de WD-fractie ondersteunen de afschaffing
vann de verdiscontering en onderschrijven het door het kabinet gebruikte
gelijkheidsargument.522 De WD-fractie plaatst daarbij de kanttekening dat
zijj niet voor een gelijke behandeling van het werkloosheidsrisico en het
arbeidsongeschiktheidsrisicoo is. Het uitgangspunt van de VVD is dat er,
gezienn het verschil in risico, een verschil in behandeling moet zijn tussen
werkloosheidd en arbeidsongeschiktheid. Een beperking van de uitkeringsduurr van de WAO, zoals het kabinet voor de lange termijn voorstelt, acht zij
dann ook niet aanvaardbaar.53
mm iddelentoets AB W
Ondankss het feit dat een meerderheid van het parlement het gelijkheidsargumentt gebruikt ter onderbouwing van de afschaffing van de verdiscontering,ring, is de Kamer unaniem tegen een geheel en onverkort toepassen van de
middelentoetss bij gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Er is wel verschil in de
matee van verzet tegen toepassing van de middelentoets (vermogens- en inkomenstoets).. Voor een deel van het parlement (klein links) is toepassing
vann de middelentoets onbespreekbaar; ten eerste omdat dit deel tegen de
afschaffingg van de verdiscontering is, zodat de vraag naar de toepassing van
dee middelentoets niet aan de orde is; ten tweede, omdat de toepassing van de
vermogens-- en partnerinkomenstoets de economische zelfstandigheid van
burgerss en met name vrouwen aantast.
Eenn ander deel van de Kamer (CDA, kl. chr., PvdA, VVD) gaat minder
verr en is niet tegen toepassing van de middelentoets in het algemeen, maar
well tegen toepassing van de vermogenstoets en tegen een onverkorte toepassingg van de (partner)inkomenstoets bij gedeeltelijk arbeidsongeschikten. In
iederr geval dient een deel van de WAO/AAW-uitkering te worden vrijgesteldd van de inkomenstoets van de bijstand."^4 Verschillende argumenten
wordenn aangevoerd ter verdediging van dit standpunt. Een eerste argument
iss dat hantering van het gelijkheidsargument niet terecht is, omdat de kansen
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Handelingen II1985/86, p. 4432.
CDA: Kamerstukken II 1985/86, 19 256, nr. 5 . p. 16; GPV: Handelingen II 1985/86, p.
4473;; SGP: Kamerstukken II1985/86, 19 256, nr. 5, p. 7.
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Handelingen II1985/86, p. 4345.
Gewezenn wordt op de vrijstellingsmogelijkheid die is ingebouwd in de ABW. Voor bejaardenn wonend in een verzorgingshuis is destijds een regeling ingevoerd waardoor wordt voorkomenn dat hun pensioen zou vallen onder de inkomenstoets van de ABW. In lijn met deze
regelingg zou in de WAO kunnen worden geregeld dat een deel van de WAO/AAW-uitkering
vrijgesteldd wordt van de inkomenstoets {Kamerstukken II 1985/86. 19 256, nr. 8, p. 10). Een
anderee mogelijkheid is de nevenverdienstenregeling {inmiddels ook afgeschaft) van de ABW
waardoorr een deel van de arbeidsongeschiktheidsuitkering permanent bij de aanvullende
bijstandd buiten beschouwing wordt gelaten.
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omm arbeid te verkrijgen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten veel kleiner
zijnn dan die voor gezonde werklozen. De voorstanders van afschaffing van
dee verdiscontering (waaronder de VVD) doen dus enerzijds een beroep op
hett gelijkheidsargument in hun pleidooi voor afschaffing van de verdiscontering,, terwijl ze anderzijds de toepassing van de middelentoets bij gedeeltelijkk arbeidsongeschikten onredelijk achten, omdat 'de arbeidsmarktpositie
vann de arbeidsongeschikt toch een andere is dan die van de werkloze, zeker
waarr het gaat om echte arbeidsongeschikten en zwaar gehandicapten'. Een
tweedee argument is dat de afstand tussen geheel en gedeeltelijk arbeidsongeschiktenn onaanvaardbaar groot wordt na afschaffing van de verdiscontering.
Volledigg arbeidsongeschikten worden niet geconfronteerd met de middelentoets,, maar na afschaffing van de verdiscontering wordt bij gedeeltelijk
arbeidsongeschiktenn wel hun hele WAO-uitkering onderworpen aan de middelentoets.566 Een derde tegenargument is dat de toepassing van de ABW, op
basiss waarvan slechts een beperkt gedeelte van het inkomen is vrijgesteld
vann de inkomenstoets, de reïntegratie voor deze groep frustreert.57 Een deel
vann de tegenstanders van de toepassing van de middelentoets (CDA, VVD,
kl.. chr.) heeft de tegemoetkoming van de kabinet geaccepteerd om de inkomenstoetss en de vermogenstoets niet te laten gelden voor de gedeeltelijk
arbeidsongeschiktenn door omvorming van de 10W tot de IOAW.
4.3.4.22
4.3.4.2.11

Activering en reïntegratie
Standpunt van het kabinet

Eenn belangrijke reden voor afschaffing van de verdiscontering is de zogenaamdee anti-revaliderende werking die ervan uitgaat. Wanneer iemand een
volledigee WAO-uitkering ontvangt ten gevolge van de verdiscontering,
terwijll betrokkene over een restcapaciteit beschikt, zal dit vaak tot onduidelijkheidd en onbegrip leiden bij betrokkene.58 Bovendien wordt een gedeeltelijkk arbeidsongeschikte door de verdisconteringspraktijk niet meer gestimuleerdd om zijn verdiencapaciteit te benutten. Wanneer de verdiscontering
wordtt afgeschaft, zal de gedeeltelijk arbeidsongeschikte zich ervan bewust
zijnn dat hij er alles aan moet doen om terug te keren op de arbeidsmarkt. Hij
zall in eerste instantie proberen de band met de werkgever te behouden. De
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Kamerstukken II 1985/86. 19 256. nr. 5, p. 28.
Om deze ongelijkheid te voorkomen, pleit de GPV-fractie ervoor het percentage van bijstandd dat betrokkene ontvangt te laten corresponderen met het arbeidsongeschiktheidspercentagee van betrokkene: Kamerstukken II1985/86. 19256. nr. 5, p. 28.
577
PvdA: Kamerstukken II 1985/86, 19 256. nr. 5. p. 26-27.
588
Kamerstukken II1985/86, 19 256, nr. 6, p. 13-14.
566
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arbeidsongeschiktee kan immers op basis van arbeidswetgeving vorderen dat
dee werkgever zich inspant om hem passend werk aan te bieden/
4.3.4.2.22

Standpunten van sociale partners

Inn het advies uit 1985 is de SER over dit punt verdeeld. De ondememersledenn en een kroonlid enerzijds, zijn voor afschaffing van de verdiscontering,
omdatt de verdiscontering, zo wordt gesteld, invaliderend werkt en de prikkel
ontbreektt om de restcapaciteit te benutten. De werknemersleden en twee
kroonledenn anderzijds, stellen dat reïntegratie moet worden bevorderd door
intensiveringg van de begeleiding en door de invoering van de voorgestelde
WAGW-maatregelen. .
4.3.4.2.33

Standpunten in het parlement

Eenn deel van het parlement bestrijdt het reïntegpatieargument. De CPN en
PSPP betogen dat de afschaffing geen revaliderende maar juist een antirevaliderendee werking heeft. De gedeeltelijk arbeidsongeschikten gaan er in
inkomenn fors op achteruit en daardoor worden volgens deze fracties de reintegratiemogelijkhedenn en hun perspectief op herintreden verkleind. 'De
afschaffingg van de verdiscontering zal leiden tot een irreëel arbeidsongeschiktheidsbegripp en betekent het einde van een praktijk waarin volgens
dezee fracties is geprobeerd arbeidsongeschikten te begeleiden naar reëel
bestaandd passend werk'.6
4.3.4.33

Desolidarisering en voorkoming van oneigenlijk gebruik

4.3.4.3.11

Standpunt van het kabinet

Eenn van de redenen voor afschaffing van de verdiscontering is het tegengaan
vann oneigenlijk gebruik van de WAO, dat is mogelijk gemaakt door de ruimee risico-omschrijving.'" Met andere woorden, de solidariteit moet worden
verminderdd door een scherpere omschrijving van de verzekerde schadegebeurtenis.. De WAO-uitkering moet alleen worden verstrekt als er sprake is
vann 'echte1 arbeidsongeschiktheid en niet als er sprake is van werkloosheid,
Hett gaat om de art. 7A: I638d en z BW (nu: art. 7: 628 en 611 BW). In de uitspraak van de
Hogee Raad van 8 november 1985 is bepaald dat de werkgever op straffe van loondoorbetaling
moett aantonen dat voor de werknemer die voor een bepaalde functie ongeschikt is geworden
enn die zich bereid ander passend werk te verrichten, geen andere passende arbeid binnen de
ondernemingg voor handen is. (HR 8 november 1985. RvdW 1985, 205; NJ 1986. 309). Na die
tijdd zijn arresten gewezen die deze werkgeversplicht verder hebben uitgebreid. Zie voor een
overzichtt van deze jurisprudentie: Bakels 1998. p. 85-86. noot 151 en Van der Heijden 1999.
p.. 46-53.
600
SER 1985/16, p. 16-17.
611
Kamerstukken II1985/86, 19 256, nr. 5, p. 7.
622
Kamerstukken II 1985/86, 19 256, nr. 3, p. 10.
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ouderdomm of een andere reden voor afvloeiing. De betere uitkeringsrechten,
eenn loongerelateerde uitkering tot het 65e jaar van de WAO, lokken oneigenlijkk gebruik (moral hazard) uit, zo luidt de diagnose. Ook voor de werkgeverr is de WAO een aantrekkelijke regeling om zijn werknemers te laten
afvloeien.. Ten opzichte van de vut is de WAO een relatief goedkope en
makkelijkee afvloeiingsregeling.63
4.3.4.3.22

Standpunten in het parlement

Eenn meerderheid van het parlement bestaande uit de regeringsfracties (CDA,
VVD)) deelt de argumentatie van het kabinet. Een deel van het parlement
(PvdA)) is het niet eens met deze argumentatie en verklaart het hoge WAOvolumee niet door te wijzen op de aanzuigende werking van de regeling en
hett oneigenlijk gebruik van de regeling, maar gelooft dat de groei van het
volumee het bewijs is van de onwil of onmacht van de arbeidsmarkt om de
gedeeltelijkk arbeidsongeschikten op te nemen.64 De PvdA-fractie sluit overigenss niet uit dat de toeloop naar de WAO gedeeltelijk is veroorzaakt doordat
werkgeverss misbruik of oneigenlijk gebruik maken van de WAO. Het wordt
dann echter onredelijk geacht om dit misbruik tegen te gaan door de uitkeringsgerechtigdenn aan te pakken. Het is volgens deze fracties zinniger om
hett misbruik door werkgevers tegen te gaan door werkgevers sterker financieell aansprakelijk te stellen voor de WAO en een groter deel van de WAOpremiee bij de werkgevers neer te leggen/" Een ander deel (SGP, RPF, PPR)
plaatstt vraagtekens bij de veronderstelling dat betere uitkeringsrechten een
aanzuigendee werking hebben en vraagt om een cijfermatige onderbou66 6

wing. .

4.3.54.3.5
---

--

Conclusie

Door de aanscherping van het arbeidsongeschiktheidscriterium per 1987
iss de equivalentie tussen verzekerde schadegebeurtenis en uitkering
sterkerr en is de solidariteit minder geworden.
Het streven naar gelijkheid vormt de belangrijkste overweging. Er bestaatt verschil van mening tussen linkse en rechtse fracties over de vraag
off het werkloosheidsrisico van arbeidsgeschikte en gedeeltelijk arbeidsongeschiktee werknemers vergelijkbaar is.
Kabinet, werkgeversleden en het rechter deel in het parlement is ook
voorstanderr van de maatregelen vanwege het streven naar desolidariseringring (in casu voorkoming van oneigenlijk gebruik) en activering van de
uitkeringsgerechtigde. .

633

Kamerstukken II1985/86, 19 256, nr. 6. p. 12-13.
Kamerslukken II 1985/86, 19 256, nr. 5. p. 15.
655
Handelingen II1985/86, p. 4435.
666
Kamerstukken ff 1985/86, 19 256, nr. 5. p. 17-19.
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4.44
4.4.14.4.1

4

Wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium in 1993
Inleiding

Naa de wijzigingen in het kader van de Stelselherziening 1987, treedt op
basiss van de Wet TBA op 1 augustus 1993 de tweede wijziging in het arbeidsongeschiktheidscriteriumm in werking. Rond deze wet is enorm veel
ophef,, niet zozeer vanwege de wijziging in het arbeidsongeschiktheidscriterium,rium, als wel vanwege de ingrepen in de hoogte en duur van de uitkeringen
(ziee hoofdstuk 6). De wijziging in het arbeidsongeschiktheidscriterium krijgt
minderr aandacht, mede omdat daarover geen grote verschillen van mening
bestaan.. Het kabinet richt op 19 februari 1991 een tamelijk ongerichte adviesaanvraagg aan de SER. In de adviesaanvraag doet het kabinet een aantal
suggestiess op het gebied van de 'risicostructuur1 van de arbeidsongeschiktheidsregelingen:: introductie van een nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium,
herintroductiee van het risque professionel, afschaffing van de laagste arbeidsongeschiktheidsklasse(n)) in de WAO/AAW en een minder fijnmazige
klassenindeling.677 Op 12 juli 1991 komt de SER met zijn advies. De meerderheidd van de SER adviseert tot wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium.. Het wetsvoorstel bouwt, voor wat betreft de wijziging van het
arbeidsongeschiktheidscriterium,, in belangrijke mate voort op het SERadvies.. Op 28 januari 1993 wordt het Wetsvoorstel TBA door de Tweede
Kamerr aangenomen en op 6 juli 1993 door de Eerste Kamer. In de Tweede
Kamerr stemmen de regeringsfracties CDA en PvdA en de fracties van de
SGP,, de RPF en de CD voor; de overige fracties stemmen tegen.
4.4.24.4.2

Inhoud van de maatregel

Hett arbeidsongeschiktheidscriterium is op basis van de Wet TBA op twee
onderdelenn gewijzigd. De eerste wijziging heeft betrekking op het onderdeell 'niet in staat ten gevolge van ziekte of gebreken', dat betreft het medischee oordeel over arbeidsongeschiktheid; de tweede wijziging heeft betrekkingg op het restinkomen uit passende arbeid, het arbeidskundige oordeel
overr de arbeidsongeschiktheid. Met de twee veranderingen in het arbeidsongeschiktheidscriteriumm hangen twee andere maatregelen samen. Ten eerste
iss besloten om aan de invoering van het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriteriumm een grootschalige herbeoordelingsoperatie van arbeidsongeschikten op
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Adviesaanvraag over de structuur en inrichting van en samenhang tussen de arbeidsongeschiktheidsregelingen,, 19 februari 1991, zie bijlage 2, SER 1991/15, p. 240-241.
688
Zie onder meer Konings 1994, met name de hoofdstukken 3 en 4; Kronenburg-Willems &
Dee Vroom 1993. Zie voor de nieuwe wetstekst bijlage 1 van dit hoofdstuk.
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basiss van het nieuwe criterium te verbinden. w In de tweede plaats is samen
mett een nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium de tijdelijke WAO-uitkering
ingevoerd.. De maatregel houdt in dat de WAO-uitkering afloopt na drie
jaar.. Na aanvraag tot voortzetting kan de uitkering worden verlengd. De
uitkeringsgerechtigdee wordt door de tijdelijkheid van de uitkering gedwongenn om een nieuwe uitkering aan te vragen. Vóór de afloop van de termijn
vann drie jaar moet een herbeoordeling plaatsvinden. Naast deze herkeuring
voorr de afloop van de uitkering vindt ook een herbeoordeling plaats vóór de
afloopp van het arbeidsrechtelijke ontslagverbod, dat is na twee jaar van
ziekte. .
Hett arbeidsongeschiktheidscriterium wordt op twee hieronder te benoemenn wijzen gewijzigd.
aa
Aanscherping 'ten gevolge van ziekte en gebreken '
Inn de eerste plaats is aan het arbeidsongeschiktheidscriterium toegevoegd
datt de arbeidsongeschiktheid 'het rechtstreeks en objectief-medisch vast te
stellenn gevolg' moet zijn van ziekte of gebreken. De wijziging heeft gevolgenn voor de verzekeringsgeneeskundige (VG) die de medische keuring verricht:: de VG mag niet afgaan op zijn subjectief oordeel, maar moet tot een
objectief-medischh oordeel komen. ' De wijze waarop deze wetswijziging
wordtt ingevuld, laat de wetgever over aan de uitvoeringspraktijk. De medischee uitvoeringsinstanties worden opgeroepen het medisch oordeel omtrent
hett bestaan van ziekte of gebreken te standaardiseren.72
bb
Aanscherping 'passende arbeid'
Eenn tweede punt van wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium
heeftt betrekking op het arbeidskundige oordeel over de arbeidsongeschiktheid.. Art. 18 lid 5 WAO, het artikel waarin staat welke arbeid als passend
wordtt geacht bij de arbeidsongeschiktheidsschatting, is in zoverre gewijzigd
datt de zinsnede 'met het oog op opleiding en vroeger beroep in billijkheid

Hett is de bedoeling de nieuwe en oude gevallen die op 31 juli 1993 nog geen vijftig jaar zijn
inn een periode van vijfjaar opnieuw te beoordelen op basis van de strengere criteria. Omdat de
kanss op terugkeer naar de arbeidsmarkt het grootst is voor jongeren, is in het zogenaamde
Cohortenbesluitt bepaald dat eerst, in 1994. de mensen jonger dan 35 jaar worden herkeurd. In
19988 is de laatste groep, de groep van 48 tot vijftig jaar aan de beurt. Door aanvaarding met
algemenee stemmen van het amendement Brouwer {Kamerstukken II 1992/93, 22 824, nr. 24)
iss aan deze regel toegevoegd dat diegenen die zich spontaan melden en om steun vragen bij
begeleidingg en reïntegratie voorrang krijgen in de uitvoering.
Hett Lisv heeft thans de bevoegdheid gekregen om voor bepaalde groepen arbeidsongeschiktenn te bepalen dat de uitkering niet van rechtswege afloopt.
Dee discussie over ME kan hier dienen als illustratie. Zie onder meer: Koehler, Van Leeuwen
&& Raadschelders 1995, Koehler 1997, De Bont, Meus & Hazelaar 1998, Kamerstukken II
1997/98,, 22 187, nrs 55 en 69, maar bijvoorbeeld ook één (er zijn er meer) omstreden uitspraakk van de Centrale Raad van Beroep: CRvB 20 oktober 1998, RSV 1999/7.
733
Kamerstukken II1992/93, 22 824, p. 26.
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opp te dragen' is geschrapt. Bij de functieduiding door de arbeidsdeskundigee wordt alleen nog gekeken of de arbeidsongeschikte, gezien zijn 'krachten
enn bekwaamheid', in staat is de arbeid te verrichten. De gedeeltelijk arbeidsongeschiktee kan bij een arbeidsongeschiktheidschatting aan zijn vroegerr beroep en opleiding geen aanspraken meer ontlenen. Om verwarring met
hett WW-begrip 'passende arbeid' te voorkomen is voorgesteld niet langer te
sprekenn over 'passende arbeid', maar over 'algemeen geaccepteerde arbeid'.
Algemeenn geaccepteerde arbeid is de arbeid 'waartoe de werknemer met
zijnn krachten en bekwaamheden in staat is'. In art. 18 lid 8 WAO staat dat
bijj amvb nadere en zo nodig afwijkende regels kunnen worden gesteld met
betrekkingg tot het bepaalde in dit artikel. In het zogenaamde Schattingsbesluitt (Stb.1994, 596) uit 1994 zijn nadere regels neergelegd voor de functieduidingg en de loonvergelijking.75 Voor de totstandkoming van het Schattingsbesluitt golden in de praktijk naast de wettelijke eisen ten aanzien van
hett arbeidsongeschiktheidscriterium ex art. 18 lid 5 WAO aanvullende beleidsregelss die in 1987 waren neergelegd in de Uitvoeringsrichtlijn van de
FBV.766 Deze richtlijn is geconcretiseerd en gecodificeerd in het Schattingsbesluit.777 Naar aanleiding van de wijziging in het arbeidsongeschiktheidscriteriumm heeft het GMD-bestuur besloten om het Functie Informatie Systeemm (FIS) aan te passen aan het nieuwe criterium.78 Het nieuwe FIS is per 1
januarii 1994 operationeel.
4.4.34.4.3

Kwalificatie van de maatregel

Dezee aanscherping van het arbeidsongeschiktheidscriterium betekent een
afnamee van solidariteit. Immers, de equivalentie tussen de verzekerde schadegebeurteniss en de uitkering is door de wijzigingen in het arbeidsongeschiktheidscriteriumm versterkt. Door deze aanscherping wordt de toegang tot
dee verzekering beperkt. Wat in de vorige paragraaf ten aanzien van de uitvoeringg is gezegd geldt hier ook: de verzekering wordt minder door solidariteitt gekenmerkt door de aanscherpingsmaatregel in het medisch en arbeidskundigg onderdeel van het criterium, maar in hoeverre de uitwerking
desolidariserendd uitwerkt hangt in aanzienlijke mate af van het beleid van de
VG'ss en AD's.
Ziee voor wetstekst bijlage 1 van dit hoofdstuk.
De term 'passende arbeid' kwam overigens in de WAO/AAW niet voor, maar werd wel
steedss gebruikt om de arbeid die in billijkheid kon worden opgedragen aan te duiden.
755
Het concept-Schattingsbesluit is al in juli 1993 informeel aan de bedrijfsverenigingen bekendd gemaakt en wordt in november 1993 gepubliceerd. Op 5 augustus 1994 wordt het definitievee Schattingsbesluit vastgesteld en gepubliceerd (Stb. 1994. 596).
766
FVB-circulaire van 16 april 1987, nr. C783; zie ook bijlage 2 van dit hoofdstuk.
777
Conform het advies van de SVr over het Wetsvoorstel TBA van 4 juni 1992 {SVr 1993/2)
waarinn wordt geadviseerd om deze beleidsregels, bedoeld om het arbeidsongeschiktheidscriteriumm te concretiseren, te codificeren via een wettelijke, bij amvb te stellen regels.
788
Zie verder Ctsv 1995, p. 36-40.
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4.4.44.4.4

Overwegingen

Dee belangrijkste overwegingen die een rol spelen zijn:
activeringg en reïntegratie;
desolidariseringg en voorkoming van oneigenlijk gebruik.
4.4.4.11

Standpunten van de sociale partners

Dee SER, uitgezonderd de FNV, adviseert tot wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium.. De FNV stemt alleen met de wijziging in onder de
voorwaardee dat de beperkingen van de WAO-uitkeringen van de baan zijn.
Uitt de analyse in het SER-advies blijkt wat de achtergrond is van het advies
omm het arbeidsongeschiktheidscriterium te wijzigen. Een te ruime formuleringring van het begrip arbeidsongeschiktheid wordt aangewezen als een van de
oorzakenn van de niet afnemende groei van het arbeidsongeschiktheidsvolume.. Door de ruime formulering wordt aan de uitvoerders van de regeling de
gelegenheidd geboden om WAO-claims soepel af te handelen. Het arbeidsongeschiktheidscriteriumm bevat een groot aantal begrippen en deelcriteria
mett een open karakter waardoor de WAO extra gevoelig is voor veranderingenn in de maatschappelijke opvattingen over ziekte en arbeid en voor andere
maatschappelijkee ontwikkelingen en arbeidsmarktfactoren.
Bovendien
kunnenn door de open formuleringen naast medisch-objectieve aandoeningen
ookk volledig subjectieve aandoeningen als ziekte worden aangemerkt. Een
anderr gevolg is dat arbeidsmarkt- of werkloosheidselementen blijven meespelenn bij de arbeidsongeschiktheidsschatting, ondanks de formele afschaffingfing van de verdiscontering.
Desolidarisering,, in de zin van de versterking van de equivalentie tussen
dee verzekerde schadegebeurtenis en de uitkering, is derhalve een voorname
overwegingg om het arbeidsongeschiktheidscriterium aan te scherpen, ook al
wordenn dergelijke bewoordingen niet gebruikt. De equivalentie moet wordenn versterkt door de verzekerde schadegebeurtenis scherper te formuleren
teneindee de toegang tot de WAO te beperken. Allerlei elementen die als
oneigenlijkk worden beschouwd, zoals subjectieve, maatschappelijke en arbeidsmarktelementen,, mogen niet langer meespelen bij de arbeidsongeschiktheidsschatting. .
Dezee aanscherping valt uiteen in twee onderdelen: aanscherping van het
elementt 'ten gevolge van ziekte of gebreken' en van het begrip 'passende
arbeid'.. Bovendien kiest een meerderheid van de SER voor een vereenvoudigingg van het arbeidsongeschiktheidscriterium door invoering van het zogenaamdd zuiver-schadesysteem. De drie punten worden toegelicht.

'SERR 1991/15, hoofdstukken 4 en 11.
°SERR 1991/15, p. 135.
11
SER 1991/15, p. 134, 166, 197.
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aa
Aanscherping 'ten gevolge van ziekte of gebreken'
Hett onderdeel 'ten gevolge van ziekte of gebreken1 wordt in de uitvoering te
ruimm opgevat volgens de SER, uitgezonderd de FNV. In het advies staat de
volgendee passage:
Bijj gebrek aan heldere maatstaven betreffende het arbeidsongeschiktheidsbegrip
spelenn in de uitvoeringspraktijk niet-medische factoren dikwijls een belangrijke,
zoo niet doorslaggevende rol bij toekenning. Het verzekerd risico is in de
AAW/WAOO zo omschreven dat de toekenningsmogelijkheden in principe geen
medischee beperking kennen. Hierdoor wordt de medische of maatschappelijke
opvattingg van ziekte institutioneel erkend in de wetgeving en in de uitvoering en
kann een verruiming van het ziektebegrip rechtstreeks doorwerken in het beroep
opp de arbeidsongeschiktheidsregelingen.82
Doorr de invoeging van de zinsnede 'rechtstreeks en objectief-medisch vast
tee stellen gevolg' van ziekte of gebreken' moet aan uitvoerders en rechters
duidelijkk worden gemaakt dat ziekte en gebreken objectief-medisch moeten
wordenn vastgesteld. Er wordt aldus aan de uitvoerders en rechters een signaall afgegeven dat oprekking van het ziektebegrip tot subjectieve beleving
enn omstandigheden niet acceptabel is.
Naastt de SER geeft ook de SVr de regering advies over de uitvoeringstechnischee aspecten van de voorstellen. De SVr relativeert het mogelijk effect
vann de voorgestelde wetswijziging en stelt dat in de wet vastgelegd kan
wordenn dat arbeidsongeschiktheid een objectief-medisch vast te stellen gevolgg is van 'ziekte of gebreken', maar dat het toch van de uitvoerders afhangtt hoe deze begrippen worden gehanteerd.83 Daarom adviseert de SVr
omm het medische beoordelingsproces te standaardiseren teneinde de beoordelingg toetsbaar te maken. De gevalbehandeling moet worden geprotocolleerdd en intercollegiaal getoetst en er dient toezicht te zijn op het handelen
vann de VG. Deze maatregelen dragen volgens de SVr bij aan de terugdringingg van de te ruime hantering van begrippen.
Dee conclusie is dat zowel de SER als de SVr een te ruime hantering van
hett 'ten gevolge van ziekte en gebreken' willen bestrijden en streven naar
desolidariseringg door een versterking van de equivalentie tussen verzekerde
schadegebeurteniss en uitkering.
bb
Aanscherping 'passende arbeid'
Eenn meerderheid in de SER bepleit ook de aanscherping van het onderdeel
'passendee arbeid'. Via het begrip 'passende arbeid' bevat het arbeidsongeschiktheidsbegripp nog steeds arbeidsmarktelementen, ondanks de afschaffingg van de verdisconteringsbepalingen in 1987.84 De SER vermoedt dat de
SERR 1991/15, p. 55.
SVrr 1993/2.
SERR 1991/15, p. 166.
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effectenn van de afschaffing van de verdisconteringsbepalingen tegenvallen,
medee omdat de uitvoeringsorganen bij de invulling van het begrip passende
arbeidd (in zekere mate) blijven verdisconteren.*5
Ondankss het beroep dat wordt gedaan op de versterking van de equivalentie,, voert het reïntegratie- en activeringsargument in de discussie over
passendee arbeid de boventoon. De SER, uitgezonderd de FNV-leden, adviseertt het begrip zo aan te passen dat wordt benadrukt welk soort werk een
arbeidsongeschiktee in de toekomst nog wèl kan doen. De raad wil het begrip
ontdoenn van het retrospectieve element ('met het oog op opleiding en vroegerr beroep'); het medisch-arbeidskundig aspect ('krachten en bekwaamheden')) moet overblijven, zodat het begrip prospectief wordt. Het is de bedoelingg dat door de aanscherping de restcapaciteit van een werknemer beter
zichtbaarr wordt en dat het nieuwe criterium een stimulans vormt voor de
werknemerr om die restcapaciteit te benutten.
Inn aansluiting op deze maatregel wijst de SER ook op de invoering van
dee tijdelijke uitkering en daaraan gekoppeld de periodieke herbeoordeling
alss instrumenten die de reïntegratie bevorderen. Bovendien adviseert hij om
bepaaldee elementen van het begrip passende arbeid verder uit te werken en
tee operationaliseren en wettelijk vast te leggen. Een deel van die elementen
zijnn de vier criteria neergelegd in de beleidrichtlijn van de FBV. Deze beleidsregelss behoren volgens de SER een wettelijke status te krijgen. Ook de
SVrr komt tot dit oordeel.
Dee werkgeversleden vertegenwoordigd in de SVr gaan in het SVr-advies
overr het Wetsvoorstel TBA nog een stap verder dan de meerderheid van de
SER.. Deze leden stellen voor om de zinsnede 'krachten en bekwaamheden'
tee schrappen, omdat in de uitvoeringspraktijk bij bekwaamheden wordt gelet
opp de opleiding, ervaring, affiniteiten, vaardigheden en relevante persoonlijkee eigenschappen. Langs deze weg blijft iemands verleden, zijn opleiding en
vroegerr beroep een rol spelen en sluipen toch weer arbeidsmarktelementen
inn de arbeidsongeschiktheidsschatting. De werkgeversleden staan in deze
meningg alleen; de overige leden achten de zinsnede noodzakelijk voor een
goedee functieduiding. Een ander verschil van mening betreft de vier aanvullendee regels die in de uitvoeringspraktijk gelden ter invulling van het
begripp passende arbeid. Werkgeversleden en twee kroonleden van de SVr
menenn dat bij de introductie van het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium
tweee van de vier criteria uit de beleidsregels kunnen vervallen teneinde het
arbeidsongeschiktheidsbegripp aan te scherpen.8'' De overige leden zijn een
tegenstanderr van dit plan.
8SS

SER 1991/15, 133,Klossel989,p. 528.
Hett gaat om het criterium dat het treffen van voorzieningen door de werkgever geen belemmeringg mag vormen en de voorwaarde dat van de werkgever in redelijkheid mag worden
verwachtt dat hij betrokkene met diens beperkingen in dienst neemt. De andere SVr-leden
menenn dat de vier criteria onverkort moeten blijven gelden, omdat anders de schatting een
theoretischh karakter krijgt: SVr 1993/2.
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cc
Invoering zuiver schadesysteem
Dee SER, uitgezonderd de FNV, adviseert bovendien tot de invoering van het
'zuiverr schadesysteem'. In het zuiver schadesysteem is de hoogte van de
uitkeringg gelijk aan de hoogte van het loonverlies. In het bestaande systeem
zittenn enkele extra tussenschakels. Na de berekening van het loonverlies
wordtt het arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld ((maatmaninkomen
-- restinkomen): maatmaninkomen x 100 procent) en via de indeling van
arbeidsongeschiktheidsklassenn ex art. 21 WAO kan uiteindelijk de hoogte
vann de uitkering worden vastgesteld. Stel dat het arbeidsongeschiktheidspercentagee 24 procent bedraagt, dan valt de verzekerde in de laagste arbeidsongeschiktheidsklassee en ontvangt hij circa 14 procent van het dagloon.88
4.4.4.22

Standpunt van het kabinet

Hett kabinet bouwt voort op de adviezen die door de SER en de SVr zijn
gegevenn en kiest voor aanscherping van de begrippen 'ziekte of gebreken'
enn het onderdeel 'passende arbeid'. Het zuiver schadesysteem wordt afgewezen,, omdat er grote uitvoeringstechnische bezwaren aan dit voorstel kleven.. Het gevaar bestaat dat in een zuiver-schadesysteem elke gulden die wel
off niet kan worden verdiend, zal worden aangevochten. Elke gulden is in dit
systeemm immers direct van invloed op de loonschade en dus op de uitkering.
Eenn tweede bezwaar is dat niet meer wordt uitgegaan van arbeidsongeschiktheidd en het verlies van verdiencapaciteit, maar van arbeidsgeschiktheid.. Dit leidt tot een geheel ander systematiek en tot een andere verhoudingg tot de WW.90
aa
Aanscherping 'ten gevolge van ziekte of gebreken'
Hett kabinet kiest in navolging van het SER-meerderheidsadvies voor aanscherpingg van het medische onderdeel van het arbeidsongeschiktheidsbegrip.. Ook bij het kabinet is deze aanscherping ingegeven door een streven
naarr desolidarisering door versterking van de equivalentie tussen de verzekerdee schadegebeurtenis en de uitkering. Het kabinet benadrukt, meer dan
dee SER, dat de verzekerde schadegebeurtenis door deze aanscherping van de
wetstekstt inhoudelijk niet wordt gewijzigd.91 Het object van de WAO is en
blijftt de loonschade die het gevolg is van arbeidsongeschiktheid. De mate
vann arbeidsongeschiktheid blijft men vaststellen door een vergelijking te
makenn tussen wat de werknemer eerst verdiende en wat hij nog zou kunnen
877

SER 1991/15, p. 166-167.
Inn art. 21 WAO staat dat bij arbeidsongeschiktheid van 15-25 procent, de uitkering 14
procentt van 100/108 maal het dagloon bedraagt, zaterdagen en zondagen niet meegeteld.
Eenn dergelijke invulling van het arbeidsongeschiktheidscriterium is sterk vergelijkbaar met
hett OW-criterium.
900
Kamerstukken II1992/93, 22 824, nr. 6, p. 38.
"" Kamerstukken 11 1992/93, 22 824, nr. 3, p. 26.
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verdienen.. Om elke twijfel over een mogelijke inperking van het verzekerd
risicorisico weg te nemen geeft het kabinet aan dat het beslist niet de bedoeling is
omm bijvoorbeeld psychische klachten niet meer of nog maar beperkt onder
hett arbeidsongeschiktheidscriterium te laten vallen.92 De aanscherping van
dee wetstekst is bedoeld om de medische beoordelaars aan te sporen bij de
vaststellingg van de mate van arbeidsongeschiktheid niet af te gaan op de
subjectievee beleving of de sociale omstandigheden van een betrokken werknemer.. Arbeidsongeschiktheid dient een objectief-medisch gevolg te zijn
vann een ziekte of gebrek.
Dee wijze waarop de wijziging in de wetstekst wordt vertaald in de uitvoeringspraktijkk laat het kabinet over aan de uitvoeringsinstanties. Bedrijfsverenigingenn dienen zelf procedures in te stellen waardoor de mate van arbeidsongeschiktheidd objectief en rechtmatig kan worden vastgesteld. Het
kabinett kiest er bewust voor om standaardisering en protocollering en dergelijkee maatregelen niet op te leggen, maar over te laten aan de bedrijfsverenigingen.93 3
bb
Aanscherping 'passende arbeid'
Nett als bij de SER vormt activering de centrale gedachte achter de aanscherpingg van het begrip 'passende arbeid'. Bij de arbeidsongeschiktheidsschattingg moet de arbeidsdeskundige niet vast blijven zitten aan zijn arbeidsverledenn en opleiding, maar de fïinctieduiding dient gericht te zijn op
dee toekomst, op wat iemand nog wel kan: 'Hij moet over de grenzen van het
vroegerr functie- en beroepsniveau heenstappen zowel in de diepte (lagere
functie-eisen)) als in de breedte (andere functie-eisen)'.94 Ook de invoering
vann de tijdelijke uitkering wordt met name in het perspectief van de activeringg en reïntegratie geplaatst.
Voortss vormt desolidarisering een overweging. Het kabinet wil het criteriumrium niet zo vergaand aanscherpen dat, zoals de werkgeversleden in de SVr
hebbenn voorgesteld, de begrippen 'krachten en bekwaamheden' worden
geschrapt.. Het kabinet geeft echter toe dat ondanks het schrappen van de
zinsnedee 'met het oog op opleiding en vroeger beroep' de vroegere baan en
dee opleiding een rol kunnen blijven spelen bij de schatting van de verdiencapaciteitt via toepassing van het begrip 'bekwaamheden'. Met ' krachten'
wordt,, zo stelt het kabinet, verwezen naar de geschiktheid voor de arbeid in
fysiekk en psychisch opzicht. Met 'bekwaamheden' wordt bedoeld dat de
werknemerr moet kunnen voldoen aan de eisen die de werkgever stelt om in
aanmerkingg te kunnen komen voor de baan. De eisen kunnen betrekking
hebbenn op opleiding, ervaring, affiniteit, vaardigheden en relevante persoonlijkee eigenschappen. Het verschil is dat 'vroegere baan en opleiding' in
KamerstukkenKamerstukken II1992/93,
KamerstukkenKamerstukken II1992/93,
KamerstukkenKamerstukken II1992/93,
KamerstukkenKamerstukken II1992/93,
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hett nieuwe criterium niet langer verworven rechten zijn waarmee lagere
banenn kunnen worden afgewezen; aan de hand van deze gegevens kan wordenn bepaald tot wat voor een soort werk iemand in staat is. Die functies die
wordenn gezocht dienen zo dicht mogelijk aan te liggen tegen het oude niveau,, teneinde de mate van arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te beperken. .
Dee kabinet wil dus de zinsnede 'krachten en bekwaamheden' laten staan
enn wil ook de vier beleidsregels die het begrip passende arbeid nader invullenn en zijn neergelegd in de FBV-richtlijn handhaven, omdat een reële verdiencapaciteitt het uitgangspunt behoort te blijven bij de arbeidsongeschiktheidsschatting.966 De versterking van de equivalentie tussen de schadegebeurteniss en de uitkering wordt met andere woorden beperkt door de overwegingg dat de schatting moet aansluiten bij de maatschappelijke werkelijkheid.. Geen van de criteria kan volgens het kabinet worden gemist. Het kabinett wil na aanvaarding van het Wetsvoorstel TBA een aantal kernonderdelen
vann begrip passende arbeid waaronder de vier criteria operationaliseren en in
eenn amvb regelen.
4.4.4.33

Standpunten in het parlement

aa
Aanscherping 'ten gevolge van ziekte en gebreken'
Hett parlement, uitgezonderd Groenlinks, steunt een aanscherping van de
begrippenn ziekte en gebreken en legt, net als het kabinet en de meerderheid
vann de SER, een streven naar desolidarisering ten grondslag aan de maatregel.. Groenlinks stelt diverse vragen over de wijziging van de medische
componentt van het arbeidsongeschiktheidscriterium. De fractie vreest dat
alleenn fysieke aandoeningen als 'ziekte of gebreken' worden aangemerkt.
Alss het kabinet uitlegt dat dit zeker niet de bedoeling is, vraagt de fractie
dezee interpretatie in de wet op te nemen en deze niet te verpakken in een in
haarr ogen vage term 'objectief-medisch', want die zal in de praktijk voor de
keuringsartsenn alleen maar tot verwarring leiden. Ook andere fracties (PvdA,GPV,RPF)) vragen zich af of het niet beter is dat de wetgever zelf regels
opsteltt die een objectieve en rechtmatige vaststelling van arbeidsongeschiktheidd garanderen.9 Kunnen ook protocollering en intercollegiale toetsing niet
beterr wettelijk worden geregeld en afgedwongen?
bb
Aanscherping passende arbeid'
Hett parlement, uitgezonderd GroenLinks, steunt de aanscherping van het
begripp passende arbeid en gebruikt net als het kabinet en de meerderheid van
dee SER activerings- en desolidariseringsargumenten. De aanscherping wordt
beschouwdd als een fundamentele omkering in het denken over mensen met
KamerstukkenKamerstukken II1992/93, 22 824, nr. 3, p. 23.
HandelingenHandelingen II1992/93, p. 3194.
KamerstukkenKamerstukken I11992/93, 22 824, nr. 5, p. 39, nr. 8, p. 23.
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eenn handicap: een negatieve benadering gericht op de beperkingen moet
wordenn vervangen door een positieve benadering gericht op de mogelijkhedenn van een arbeidsongeschikte. Deze omslag in denken dient plaats te vindenn bij de arbeidsongeschikten zelf, maar ook bij de uitvoeringsorganen.
Dee fractie van GroenLinks staat daarentegen om verschillende redenen
kritischh tegenover de voorgestelde herdefiniëring van het arbeidsongeschiktheidscriterium.. Ten eerste is zij bang dat de gedeeltelijk arbeidsongeschiktee werknemer gedwongen wordt te snel weer aan het werk te gaan en
doorr overhaaste reïntegratie en bemiddeling werk moet aanvatten dat in het
geheell niet voldoet aan zijn wensen en verwachtingen.^ Zij merkt ten aanzienn van de wijziging van het arbeidskundig onderdeel van het arbeidsongeschiktheidscriteriumm op dat de kans bestaat dat allerlei functies worden geduidd die alleen theoretische waarde hebben. Bovendien zal, zo stelt de fractie,, een verdringing ontstaan waarvan de laag- en ongeschoolden de dupe
zullenn zijn.100
Dee fractie van GroenLinks heeft ook moeite met de invoering van de tijdelijkee uitkering als activeringsmidde! en vraagt zich af waarom de periodiekee keuringen nodig zijn. 'Moeten de keuringsartsen elke keer weer kijken
off ze hun werk de vorige keer goed hebben gedaan?'101 Bovendien komt de
rechtspositiee van de WAO'er onnodig op het spel te staan en zullen angst en
onzekerheidd bij de uitkeringsgerechtigden het gevolg zijn.102 Ten slotte, zo
voorspeltt GroenLinks, leidt de grootscheepse herbeoordelingsoperatie, die
binnenn een strak tijdsschema moet plaatshebben, tot een enorme werklast
voorr uitvoeringsorganen en wordt het risico van een gebrekkige beoordeling
vergroot.. Ook beschouwt zij de herbeoordeling op basis van het nieuwe
arbeidsongeschiktheidscriteriumm niet als een activerings instrument. De
maatregell zal zonder nadere maatregelen leiden tot een overheveling van
WAO'erss van het WAO-bestand naar het bestand van de WW, ABW en
TW.. Als herbeoordeling niet gepaard gaat met het aanbod van werk, met een
inspanningsverplichtingg voor de werkgever en uitvoerders om werk te creëren,, is een dergelijk instrument volgens de fractie niet redelijk.104
Eenn deel van het parlement (kl. chr.) vraagt om een verdergaande versterkingg van de equivalentie, dat is een verdergaande aanscherping van het
arbeidsongeschiktheidscriterium.. Dit deel vraagt zich net als een deel van de
SVrr af of door het onverkort vasthouden aan de vier beleidsregels uit de
FBV-richtlijnn de schatting niet te ruim ofte soepel wordt.105

HandelingenHandelingen II1992/93, p. 3162-3164.
Handelingen II 1992/93, p. 3163.
'0II Kamerstukken II1992/93, 22 824, nr. 8, p. 25.
1022
Handelingen II 1992/93, p. 3163.
I0JJ
Kamerstukken II1992/93, 22 824, nr. 8, p. 26.
1044
Handelingen II1992/93, p. 3164.
1055
Kamerstukken II1992/93, 22 824, nr. 5, p. 37-38.
1000
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4.4.54.4.5
--

4

Conclusie

De wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium houdt in beginsel
eenn versterking in van de equivalentie tussen verzekerde schadegebeurteniss en uitkering en dus een vermindering van de solidariteit, maar of
hett beleid van de VG's en AG's bepaalt uiteindelijk in hoeverre van desolidariseringg sprake zal zijn.
Desolidarisering, voorkoming van oneigenlijk gebruik en activering van
dee uitkeringsgerechtigde vormen de belangrijkste overweging voor het
dee werkgeversvertegenwoordigers en het parlement, uitgezonderd
Groenlinks,, om zich achter het voorstel van het kabinet te scharen.

--

4.55

Samenvatting en conclusies

Inn deze paragraaf worden de vier deelvragen van deze studie (zie par. 1.5)
beantwoordd voorzover het de verhouding tussen schadegebeurtenis en uitkeringring betreft.
11

In hoeverre worden de sociale loondervingsverzekeringen
gekenmerktgekenmerkt door solidariteit?

anno 1980

Dee versterking van de equivalentie tussen de schadegebeurtenis en de uitkeringring in de herstructureringsperiode vormt een omslag ten opzichte van de
ontwikkelingg in de periode daarvoor. Tot midden jaren zeventig wordt de
ontwikkelingg in de sociale loondervingsverzekering gekenmerkt door solidariseringrisering in de zin van een verruiming van de formulering van de schadegebeurtenis.. Er wordt in de naoorlogse periode tot de omslag rond 1980 steeds
minderr nadruk gelegd op de oorzaak van het inkomensverlies en meer op het
feitt dat er inkomensverlies is (die vergoed moet worden). Deze ontwikkeling
gaatt zo ver dat er in die tijd ook plannen zijn voor een Algemene Loondervingswett waarbij niet langer van belang is wat de oorzaak is van de loondervingsschade,, maar alleen dat er loondervingsschade is.
22

Welke herstructureringsmaatregelen worden in de periode tussen 1980
enen 2000 genomen en hoe kunnen deze worden gekwalificeerd in termen
vanvan solidariteit?

Inn 1987 en in 1993 wordt het arbeidsongeschiktheidscriterium gewijzigd. De
tweee wijzigingen in de WAO houden in dat de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekeringg in mindere mate door solidariteit wordt gekenmerkt, in de
zinn dat de equivalentie tussen schadegebeurtenis en uitkering is versterkt. De
versterkingg van de equivalentie tussen schadegebeurtenis en uitkering is
gerichtt op beperking van de toegang tot de WAO en op een nauwkeuriger
afstemmingg van de verzekering op het 'echte' arbeidsongeschiktheidsrisico.
99 9
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Err is gekozen voor een gedifferentieerde benadering van risico's, waarin
aandachtt is voor de verschillende oorzaken van loondervingsschade en
waarinn 'echte' arbeidsongeschiktheids-risico's en andere risico's, zoals het
werkloosheidsrisico,, worden onderscheiden.
Dee afschaffing van de verdiscontering van werkloosheid in de WAO in
19877 vormt een eerste stap in dit streven naar desolidarisering. In 1993 is
eenn nieuwe poging gedaan om (zogenoemd) oneigenlijk gebruik van de
WAOO tegen te gaan. Men probeert ook een subjectieve invulling van medischee begrippen door strakkere regelgeving te voorkomen.
Ondankss de aanscherping van een aantal onderdelen van het arbeidsongeschiktheidscriteriumm wordt het verzekerd risico van de WAO niet ingeperkt.
Immers,, voorstellen tot inperking van het WAO-risico tot bedrijfsgebonden
oorzakenn of door uitsluiting van de lagere arbeidsongeschiktheidsklassen
hebbenn het niet gehaald.
33

Welke overwegingen worden in het politieke toedelingsproces ten
grondslaggrondslag gelegd aan de herstructureringsmaatregelen en in hoeverre
hebhenhebhen deze overwegingen een relatie met solidariteit dan wel in hoeverreverre is solidariteit zelf een van de overwegingen?

Dee brede solidariteitsopvatting die ten grondslag ligt aan de WAO, het uitgangspuntt dat het niet uitmaakt hoe iemand arbeidsongeschikt is geworden,
maarr dat iemand arbeidsongeschikt is geworden, is in de loop der jaren onderr druk komen te staan. De discussie in de herstructureringsperiode over de
wijzigingenn in het arbeidsongeschiktheidscriterium van de WAO getuigt
hierr van. De volgende overwegingen spelen in de discussie over een veranderingg in het verzekerd risico een rol:
-gelijkheid;
-desolidarisering en voorkoming van oneigenlijk gebruik;
-reïntegratie en activering.
-Gelijkheid
InIn de discussie over de wijziging van het WAO-criterium heeft het gelijkheidsargumentt betrekking op de gelijke behandeling van hetzelfde risico,
namelijkk het werkloosheidsrisico van geheel arbeidsgeschikte en gedeeltelijkk arbeidsongeschikte werknemers. Er bestaat verschil van mening over de
vraagg of het werkloosheidsrisico van beide groepen gelijk is. Er is met anderee woorden een verschil in risicobeschouwing. Voorstanders van aanscherpingg van het WAO-risico menen dat het risico vergelijkbaar is en betogen
(daarom)) dat het onterecht is dat de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozee beter af is dan een geheel arbeidsgeschikte werkloze. Tegenstanders van
aanscherpingg stellen dat vanwege het verschil in arbeidsmarktpositie er geen
sprakee is van eenzelfde werkloosheidsrisico.
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4

Dee voorstanders van aanscherping gebruiken het gelijkheidsargument echter
mett mate, want een onverkorte toepassing van de middeientoets op gedeeltelijkk arbeidsongeschikten stuit, net als bij de tegenstanders van aanscherping,, op verzet. Overigens, zij voeren een gelijkheidsargument aan om het
verzett te rechtvaardigen: de ongelijkheid tussen gedeeltelijke arbeidsongeschiktee en volledig arbeidsongeschikte werknemers zou te groot worden.
-Desolidarisering en voorkoming van oneigenlijk gebruik
Desolidariseringg in de zin van een streven naar versterking van de equivalentiee tussen de schadegebeurtenis en de uitkering is een overweging die in
dee discussie over de wijzigingsmaatregelen een rol speelt. Ook hier is sprake
vann een verschil in risicobeschouwing. Voorstanders van aanpassing van het
arbeidsongeschiktheidscriteriumm menen dat de formulering van de schadegebeurteniss moet worden aangescherpt met als doel oneigenlijk gebruik
{moral{moral hazard) terug te dringen. Een te ruime risico-omschrijving heeft het
oneigenlijkk gebruik mogelijk gemaakt en een royale WAO heeft het oneigenlijkk gebruik gestimuleerd, zo luidt de redenering. Tegenstanders menen
datt er bij verdiscontering geen sprake is van oneigenlijk gebruik van de
WAOO en betogen dat het gehele loondervingsrisico van een gedeeltelijk
arbeidsongeschiktee dient te worden gedekt door de WAO en niet gedeeltelijkk door de WW, omdat de werkloosheid van deze groep veroorzaakt is
doorr de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en daarom niet hoort te wordenn 'behandeld' als een WW-risico.
-Activering en reïntegratie
Hett streven naar desolidarisering hangt samen met de toegenomen aandacht
voorr activering en reïntegratie aan het einde van de jaren tachtig en in de
jarenn negentig. In de hoogtijdagen van de verzorgingsstaat, in de jaren zestig
enn zeventig, wordt inkomenscompensatie gezien als primaire functie van de
socialee verzekering. Omdat men in deze periode veel belang hecht aan het
feitt dat de schade wordt vergoed, is er minder aandacht voor de wijze waaropp de loondervingsschade is ontstaan.106 In de herstructureringsperiode zijn
preventiee en reïntegratie belangrijke doelstellingen geworden. Een goed
activerings-- en reïntegratiebeleid vereisen een duidelijke onderscheiding van
verschillendee risico's en een helder inzicht in de oorzaken van de loonderving(schade).. Een preventie- en reïntegratiebeleid is verschillend al naar
gelangg de oorzaak van de schade. Bij het arbeidsongeschiktheidsriscio zal
meerr gedaan moeten worden aan aanpassing van het werk aan de arbeidsongeschikte,, bij het werkloosheidsrisico zal de werkloze zich wat meer moeten
aanpassenn aan het werk dat voorhanden is.
Een uniformeringsstreven
waarbijj de verschillende soorten inkomensverlies ongeacht de oorzaak gelijk
Dee Leede 1982, p. 32,37; Hibbeln 1982, p. 43.
DeLeedeDeLeede 1982, p. 37.
Dee Leede 1982, p. 15.
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wordenn geschakeld ligt daarom minder voor de hand wanneer ook activering
enn reïntegratie worden beschouwd als functies van de sociale zekerheid.
veranderdeveranderde risicobeschouwing
Inn de herstructureringsperiode is de risicobeschouwing veranderd ten opzichtee van de risicobeschouwing die aan de WAO ten grondslag ligt. De
WAOO is gebaseerd op de gedachte dat het arbeidsongeschiktheidsrisico niet,
zoalss een privaatrisico, aan een individuele werkgever of werknemer kan
wordenn toegeschreven, maar moet worden toebedeeld aan 'het collectief of
dee maatschappij. Het risque social op basis waarvan geen onderscheid wordt
gemaaktt tussen beroeps- en niet beroepsgebonden schade dient in deze collectivistischee visie te worden gedragen door een collectief van werknemers
enn werkgevers. Dit principe wordt vormgegeven door oplegging van een
landelijkk uniforme premie die werknemers en werkgevers samen dienen te
betalen. .
Doordatt er vanaf de jaren tachtig aandacht komt voor preventie en reïntegratiee - naast inkomensbeschenning - als functies van de sociale verzekering,ring, ontstaat er een probleem ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling.. De gedachte dat het risico moet worden gedragen door 'het collectieff valt moeilijk te handhaven. Voor een effectief reïntegratiebeleid zijn
vereist:: een duidelijk omschreven risico en een duidelijk aanwijsbare verantwoordelijke.. Uit het politieke toedelingsproces blijkt dat de individuele
werkgeverr wordt aangewezen als (hoofd)verantwoordelijke voor de reïntegratie.. Een risicotoedeling aan de individuele werkgever komt in de plaats
vann een maatschappelijke risicotoedeling.
Datt een einde komt aan de maatschappelijke toedeling betekent niet dat
hett arbeidsongeschiktheidsrisico niet langer als een maatschappelijk risico
wordtt beschouwd. Nog steeds, ook na twintig jaar herstructureringsbeleid,
wordtt het arbeidsongeschiktheidsrisico beschouwd als een maatschappelijk
risico.. Nog steeds is de vergoeding van inkomensschade een voorwerp van
gemeenschapszorgg en niet een zaak waar werkgever en werknemer onderlingg over mogen of moeten beslissen (zie par. 1.3) en is inkomenscompensatiee ten gevolge van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid een zaak van
'dee politiek'. Nu heeft echter de politiek' bepaald dat niet langer 'het collectief,, maar de individuele werkgever de loondervingsschade moet dragen.
Kortom,, de maatschappelijke risicobeschouwing is gehandhaafd na 1980,
maarr de maatschappelijke risicotoedeling heeft plaatsgemaakt voor een
toedelingg aan de individuele werkgever.
44

In hoeverre worden de sociale loondervingsverzekeringen
gekenmerktgekenmerkt door solidariteit?

anno 2000

Gezienn vanuit het historische perspectief, geschetst in paragraaf 4.2, is in de
herstructureringsperiodee het verzekerd risico van de ZW, WAO en WW
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grotendeelss gehandhaafd. In het verzekerd risico van de ZW is geen wijzigingg aangebracht. De WW en WWV zijn in 1987 geïntegreerd en tegelijkertijdd is ook het werkloosheidsbegrip gecodificeerd. Ten opzichte van 1980 is
hett WAO-criterium op een aantal punten aangescherpt en zijn ook de verdisconteringsmogelijkhedenn uit de wet gehaald. Enerzijds is de solidariteit in
dee WAO verminderd doordat de equivalentie tussen uitkering en schadegebeurteniss is versterkt door deze maatregelen. Anderzijds is de kern van het
arbeidsongeschiktheidsbegripp gehandhaafd. Het verzekerd risico betreft
(nogg altijd) de economische loondervingsschade waarbij geen verschil wordt
gemaaktt tussen bedrijfsgebonden en niet-bedrijfsgebonden oorzaken.
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Bijlagee 1
Dee wetsteksten van art. 18 en 21 WAO
VoorVoor de Stelselherziening in 1987
artt 18 lid 1 WAO
Arbeidsongeschikt,, geheel of gedeeltelijk, is hij die ten gevolge van ziekte of
gebrekenn geheel of gedeeltelijk buiten staat is om met arbeid die voor zijn
krachtenn en bekwaamheden is berekend en die met het oog op zijn opleiding en
vroegerr beroep hem in billijkheid kan worden opgedragen, ter plaatse waar hij de
arbeidd verricht of het laatst heeft verricht of op een naburige soortgelijke plaats
tee verdienen, hetgeen personen van dezelfde soort en van soortgelijke opleiding,
opp zodanige plaats met arbeid gewoonlijk verdient.
art.. 21 lid 2 WAO
Bijj de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt, zoveel doenlijk,, rekening gehouden met:
a.. door arbeidsongeschiktheid verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van
werkk als bedoeld in artikel 18, eerste of tweede lid;
b.. verkregen nieuwe bekwaamheden.
NaNa de Stelselherziening in 1987
Art.. 18 lid 1 WAO
Arbeidsongeschikt,, geheel of gedeeltelijk, is hij die ten gevolge van ziekte of
gebreken,, geheel of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen hetgeenn gezonde personen, met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar
hijj arbeid verricht often laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeidd gewoonlijk verdienen.
Art.. 18 lid 5 WAO
Inn het eerste lid wordt onder eerstgenoemde arbeid verstaan arbeid die voor de
krachtenn en bekwaamheden van de werknemer is berekend en die hem met het
oogg op zijn opleiding en vroeger beroep in billijkheid kan worden opgedragen.
(...) )
Art.. 18 lid 6 WAO
Bijj de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt buiten beschouwingg gelaten of de werknemer de arbeid feitelijk kan verkrijgen.
Artt 18 lid 7 WAO
Mett ziekte wordt zwangerschap en bevalling gelijkgesteld.
Art.. 21 lid 2 WAO
Bijj de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt, zoveel doenlijk,, rekening gehouden met verkregen nieuwe bekwaamheden.
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NaNa inwerkingtreding van de Wet TBA in 1993
Art.. 18 lid 1 WAO
Arbeidsongeschikt,, geheel of gedeeltelijk, is hij die als rechtstreeks en objectief
medischh vast te stellen gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling
geheell of gedeeltelijk niet in staat is om met arbeid te verdienen, hetgeen gezondee personen, met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid
verrichtt of het laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonn 1 ij k verdi en en.
Art.. 18 lid 5 WAO
Inn het eerste en tweede lid wordt onder de eerstgenoemde arbeid verstaan alle algemeenn geaccepteerde arbeid waartoe de werknemer met zijn krachten en bekwaamhedenn in staat is.
Artt 18 lid 7 WAO
vervallen n
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Bijlagee 2
Dee criteria voor de arbeidskundige beoordeling
11

De arbeidskundige mag alleen gangbare functies aanwijzen. Sommige
functiess zijn zo zeldzaam of inmiddels bijna uitgestorven dat deze buitenn beschouwing moeten worden gelaten. De bonzaiboomkweker en de
stokerr op een stoomtrein zijn twee voorbeelden. Deze functies vertegenwoordigenn zo weinig arbeidsplaatsen dat deze niet als een gangbaar
kunnenn worden aangemerkt. Het gaat hier dus niet om de vraag of er
werkk te krijgen is in de geduide functie. (De functie van tandarts is een
algemeenn voorkomende, gangbare functie, maar het kan zijn dat er op
gegevenn moment grote werkloosheid is onder tandartsen). In de uitvoeringspraktijkk is in de jaren zeventig de regel ontstaan dat de AD minimaall vijf functies moet kunnen noemen die elk tien arbeidsplaatsen
vertegenwoordigen. .
22 De AD moet er op toezien of bij indiensttreding het treffen van voorzieningenningen geen beletsel vormt. Het kan zijn dat een gedeeltelijk arbeidsongeschiktee een functie alleen kan vervullen als er bepaalde technische of
andersoortigee voorzieningen worden getroffen. Als niet vaststaat dat
hierr voor gezorgd wordt, mag de arbeidsdeskundige de functie niet
aanwijzen. .
33 De AD dient te onderzoeken of voor de functie functionele leeftijdsgrenzengrenzen gelden. Met functionele leeftijdgrens wordt bedoeld dat is vastgesteldd dat iemand boven een bepaalde leeftijd niet meer mag worden
aangenomen.. Het kabinet geeft het voorbeeld van de piloot. Voor deze
functiee geldt de algemene leeftijdsgrens van 56 jaar. Met dit criterium
wordtt niet gedoeld op het beleid van sommige werkgevers om werknemerss boven een bepaalde leeftijd niet meer aan te nemen. Het is ook niet
dee bedoeling dat de AD op basis van dit criterium een oudere arbeidsongeschiktee volledig arbeidsongeschikt verklaart, omdat hij gezien zijn
leeftijdd toch geen kans maakt op de arbeidsmarkt. In dit geval gaan arbeidsmarktfactorenn weer meespelen.
44 De AD dient de vraag te stellen of van de werkgever in redelijkheid kan
wordenworden gevraagd om betrokkene met diens beperkingen aan te nemen.
Hett kabinet noemt het voorbeeld van iemand die ten gevolge van een
verbrandingg een ernstig verminkt gezicht heeft en verder geen beperkingenn heeft. De arbeidsdeskundige zal voor betrokkene de functie van receptionistt niet aanwijzen, als een passende functie.
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5.11

DE VERHOUDING TUSSEN PREMIE EN
SCHADEKANS S

Inleiding

Inn dit hoofdstuk staat de verhouding tussen premie en risico centraal. Deze
verhoudingg is één van de 'drie betrekkingen' die het solidariteitsgehalte van
dee (sociale) verzekering bepalen (zie hoofdstuk 2). Op basis van de definitie,
gegevenn in par. 2.6.2, geldt in casu: hoe sterker de relatie is tussen premie en
risico,, des te sterker is de equivalentie tussen premie en risico en des te
minderr is sprake van solidariteit. In dit hoofdstuk wordt een ander
risicobegriprisicobegrip gehanteerd dan in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 staat het begrip
'risico'' voor de 'onzekere gebeurtenis ten gevolge waarvan loondervingsschadee ontstaat'. In dit hoofdstuk staat het begrip 'risico' voor de
schadekans,, de kans dat er schade ontstaat ten gevolge van een onzekere
gebeurtenis.. De begrippen 'risico' en 'schadekans' zullen door elkaar
wordenn gebruikt.
Bijj een particuliere loondervingsverzekering is de te betalen premie
gebaseerdd op twee factoren: (1) het bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheidd periodiek te betalen bedrag en (2) de kans dat er loondervingsschadee ontstaat. Ten eerste is de premie bij de loondervingsverzekering
gerelateerdd aan de verwachte schade, c.q. de periodieke schade-uitkering bij
ziekte,, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Zowel de premie als de te
betalenn uitkering zijn een percentage van het premieplichtige loon
(premieloon).. De premiepercentages worden jaarlijks vastgesteld door het
Lisv.. Dit geldt momenteel voor de WAO- en WW-premie, want de ZWpremiee is met ingang van de Wulbz komen te vervallen. Wat onder
premieloonn moet worden verstaan is geregeld in de Coördinatiewet Sociale
Verzekeringenn (CSV). Het loon waarover premie moet worden betaald is
aann een maximum gebonden, omdat het inkomen boven een bepaalde grens
niett wordt verzekerd. Over het loon boven deze grens behoeft geen premie
tee worden betaald. Voor de WAO en de WW geldt eenzelfde maximumpremieloon. .
Ditt eerste aspect, de verhouding tussen premie en de verwachte schade,
zall in dit hoofdstuk verder buiten beschouwing worden gelaten, omdat de
Ondankss het feit dat de CSV is gericht op coördinatie van de diverse loonbegrippen. bestaat
err nog een aantal verschillen tussen het loonbegrip in de werknemersverzekeringen en het
loonbegripp in de Wet Loonbelasting.
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maatregelenn die in dit hoofdstuk worden besproken geen gevolgen hebben
voorr deze verhouding.
Tenn tweede is de premie van een verzekering in beginsel gerelateerd aan
dee schadekans. Bij de loondervingsverzekering betreft het de kans dat er
loondervingsschadee ontstaat ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid
off werkloosheid. Equivalentie tussen premie en schadekans houdt in dat de
premiee in een evenredige verhouding staat tot de schadekans. Een hogere
schadekanss leidt tot een evenredig hogere premie. De equivalentie tussen
premiee en schadekans is sterk als de hoogte van de premie in hoge mate
wordtt gedifferentieerd en nauwkeuriger wordt afgestemd op de hoogte van
dee schadekans." Naarmate de premie nauwkeuriger wordt afgestemd op de
hoogtee van de individuele schadekans - wanneer de equivalentie tussen
premiee en schadekans groter is - wordt de verzekering minder gekenmerkt
doorr solidariteit. Bij maximale classificatie en differentiatie is de solidariteit
hett kleinst.
Sindss 1980 zijn er diverse maatregelen genomen die gevolgen hebben gehad
voorr de premiestructuur van de werknemersverzekeringen. Door de
maatregelenn zijn wijzigingen aangebracht in de verhoudingen tussen premie
enn schadekans in de zin dat de premie steeds sterker is afgestemd op het
risicorisico van de individuele onderneming. De volgende maatregelen worden in
hett navolgende afzonderlijk behandeld:
-- het bonus-malussysteem;
-- premiedifferentiatie in de ZW;
-- wachtdagen en vakantiedagen onderhandelbaar;
-- de 2/6-wekenmaatregel;
-- verruiming van de mogelijkheden tot vrijwillig eigen-risicodragen in de
ZW; ;
-- blokkering van de bovenwettelijke verzekering door bedrijfsverenigingen; ;
-- verlaging van de civielrechtelijke loondoorbetalingsplicht ex art. 7A:
1638cc BW;
-- de 52-wekenmaatregel;
-- premiedifferentiatie in de WAO;
-- de mogelijkheid tot ERD in de WAO;
-- verzwaring van de sectorale premiefinanciering in de WW.
5.22
5.2.15.2.1

Het vertrekpunt anno 1980
De WAO-premieverdeling

Voorr de inwerkingtreding van de T-wetten in de jaren negentig kent de
WAOO een landelijk uniforme premie die wordt vastgesteld door het bestuur
Dee begrippen 'schadekans' en 'risico' worden in dit hoofdstuk door elkaar gebruikt.
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vann het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) na de SVr gehoord te hebben en
naa goedkeuring van de Minister van SZW. De WAO-premie is verschuldigd
doorr de werknemer. De werkgever die de premie afdraagt mag de gehele
premiee inhouden op het loon van de werknemer.
Hett arbeidsongeschiktheidsrisico wordt tot het minimum gedekt door de
AAW.. De vaststelling en inning van de AA W-premie geschiedt door de
belastingdienst.. Tot 1990 is de AA W-premie een werkgeverspremie. Vanaf
19900 is in het kader van de Oort-belastingoperatie de AA W-premie samen
mett andere premies van volksverzekeringen geïntegreerd in de eerste
belastingschijff en is de AAW-premie om fiscale redenen een werknemerspremiee geworden. Voor de werknemer en werkgever is deze maatregel
kostenneutraall verlopen, doordat de werknemer gecompenseerd wordt
middelss een overhevelingstoeslag ter hoogte van het werkgeversdeel van de
AAW-- en WAO-premie. Na de Oort-operatie zijn de AAW- en WAOpremiee beide werknemerspremies.De WAO-premie kent een premievrije
voett ofwel een franchise ter hoogte van het AA W-niveau, omdat het
minimumniveauu al door de AAW is gedekt. Door de invoering van de Wet
Pembaa in 1998 (zie verder) is deze premiesituatie drastisch gewijzigd.
5.2.25.2.2

De ZW-premieverdeling

Sindss de inwerkingtreding van de Wulbz op 1 maart 1996 kent de ZW geen
eigenn premie meer en komen de uitkeringen op basis van de romp-ZW ten
lastee van het Awf en de wachtgeldfondsen. Voor de inwerkingtreding van
dee wetten TAV, TZ en Wulbz is de verdeling van de financiële
verantwoordelijkheidd in de ZW als volgt. Anders dan bij de WAO wordt in
diee tijd de ZW-premie geheven en in beginsel vastgesteld door de
bedrijfsverenigingen.. Er geldt (in deze periode) dus niet een landelijk
uniformee premie, maar er bestaan verschillen tussen de bedrijfstakken. De
bedrijfsverenigingg is niet verplicht het percentage voor alle omslagleden
evenn hoog vast te stellen. Dit geschiedt ook in de regel niet. Door middel
vann soms kleine risicogroepen - een risicogroep is een groep soortgelijke
bedrijvenn binnen een bedrijfsvereniging - wordt een vrij vergaande
premiedifferentiatiee bereikt. De bedrijfsvereniging kan zelf een indeling in
risicogroepenn maken van bedrijven die bij haar zijn aangesloten en voor de
risicogroepenrisicogroepen afzonderlijke risicopercentages vaststellen.
Dee verdeling van ZW-premielasten tussen werknemer en werkgever is in
dezee periode ook anders geregeld dan in de WAO. De ZW-premie wordt op
33

Uitkeringen aan zieke werkloze werknemers, herintredende WAO-, WAZ- en Wajonguitkeringsgerechtigden,, arbeidsongeschikten ten gevolge van een orgaandonatie en de
zwangerschaps-- en bevallingsuitkeringen komen ten laste van het Awf: de overige ZWuitkeringenn komen ten laste van de wachtgeld fondsen.
44
Mannoury/Asscher-Vonk 1987, p. 109.
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basiss van art. 60 lid 2 ZW betaald door de werkgever. Het bedrag dat nodig
iss om de voor dat jaar verwachte uitkeringen te betalen, wordt omgeslagen
overr de werkgevers die zijn aangesloten bij de bedrijfsvereniging. Op basis
vann art. 60 lid 5 ZW mag een werkgever de helft van de premie tot een
maximumm van één procent van het loon van de werknemer inhouden. De
ministerr heeft de bevoegdheid om een bedrijf of bedrijfstak dispensatie te
verlenenn van de één-procentregel, indien er afspraken zijn gemaakt over
bovenwettelijkee uitkeringen bij ziekte. Als de werknemer bijvoorbeeld zijn
loonn volledig krijgt doorbetaald, mag de werkgever, indien hij toestemming
heeftt van de minister, meer dan één procent van het loon inhouden.
Binnenn de grenzen van de ZW is er ruimte voor werkgevers om met een
aantall andere werkgevers een afdelingskas te vormen of eigen-risicodrager
tee worden. In het eerstgenoemde geval vormen werkgevers op basis van art.
433 OSV (oud) binnen een bedrijfsvereniging een eigen groep na
toestemmingg van het bestuur van de bedrijfsvereniging. Deze groep vormt
dann binnen de bedrijfsvereniging een apart risico- of verzekeringscollectief.
Dezee werkgevers moeten een bestuur vormen en dit bestuur beheert de
afdelingskas.. Uit art. 45 OSV (oud) volgt dat de werkgevers die aangesloten
zijnn bij de afdelingskas maar in beperkte mate eigen-risicodrager zijn, omdat
dee bedrijfsvereniging de premies vaststelt ten behoeve van de afdelingskas.
Dee bedrijfsvereniging bepaalt ook eenzijdig welke bedrag de afdelingskas
moett afdragen aan de bedrijfsvereniging ter dekking van de administratiekosten.. Administratie en controle vallen nog onder de verantwoordelijkheid
vann de bedrijfsvereniging.
Eenn groep bedrijven kan gezamenlijk 'eigen-risicodrager1 zijn, maar ook
eenn individuele onderneming krijgt onder bepaalde voorwaarden ex art. 46
OSVV (oud) de mogelijkheid om het ZW-risico zelf te dragen. Alleen grote
bedrijvenn zijn hier over het algemeen toe in staat. In het laatstgenoemde
gevall betaalt de werkgever en niet de bedrijfsvereniging of de afdelingskas
hett ziekengeld. De eigen-risicodrager mag loon inhouden van de werknemer,, maar is wel gebonden aan de grenzen van art. 60 lid 5 ZW. Voor
beidee vormen van ERD geldt dat de ondernemingen blijven vallen onder de
controlebevoegdheidd van de bedrijfsvereniging/
5.2.35.2.3

De WW-premieverdeling

Dee WW-premie wordt onderscheiden in een deel dat ten gunste komt van
hett wachtgeldfonds en een deel dat ten gunste komt van het Awf (art. 80
WW).. De WW-premie is verschuldigd door de werkgever en de werknemer
mett dien verstande dat de werkgever de hele WW premie betaalt en het
werknemersdeell inhoudt op zijn loon (art. 83 WW).
'' Eind 1989 zijn er 172 bedrijven bij een afdelingskas aangesloten en zijn er 735 eigenrisicodragers.. Circa 20 procent van het totale aantal verzekerde (werknemers )/mensjaren is op
eenn van deze twee manieren verzekerd.
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Momenteell stelt het Lisv de premie van de wachtgeldfondsen vast. Als er
voorr een sector een sectorraad (waarin werkgevers en werknemers zijn
vertegenwoordigd)) is ingesteld wordt de wachtgeldpremie niet vastgesteld
voordatt de sectorraad daarover een advies heeft gegeven/' Werkgever en
werknemerr betalen ieder de helft van deze premie. De hoogte van de
wachtgeldpremiee varieert per bedrijfstak en is afhankelijk van de hoogte van
hett werkloosheidsrisico in de bedrijfstak.De premie voor het Awf en ook de
verdelingg van de premie tussen werkgever en werknemer worden door de
Ministerr van SZW na overleg met het Lisv vastgesteld.7 Deze premie is voor
allee bedrijfstakken gelijk.
Niett altijd is de werkloosheidsverzekering gefinancierd door alleen
werkgeverss en werknemers. Vanaf de inwerkingtreding van de WW in 1952
wordtt de verzekering gefinancierd door premies van werkgevers en
werknemerss en voor een deel door de overheid. Deze rijksbijdrage aan de
werkloosheidsverzekeringg is in zekere zin een logisch vervolg op het
subsidiërenn van de particuliere wachtgeldfondsen en werkloosheidskassen
vann de vakbonden in de periode voor de totstandkoming van de WW.8 Door
dee medefinanciering wil de overheid in die tijd tot uitdrukking brengen dat
zijj verantwoordelijkheid draagt voor de werkloosheid die een bepaalde duur
heeftt overschreden. Daar komt bij dat per één januari 1965 met het oog op
dee langdurige werkloosheid aan de WW een werkloosheidsvoorziening
(WWV)) van maximaal twee jaar wordt toegevoegd. Deze voorziening komt
geheell ten laste van de overheid. In 1981 wordt de bijdrage aan het Awf
teruggeschroefdd en per 1 december 1983 is de rijksbijdrage opgeheven (Stb.
1982,, 742). Sinds 1987 is door de afschaffing van de door de overheid
gesubsidieerdee WWV de verantwoordelijkheid voor de financiering van de
werkloosheidsverzekeringg geheel bij de werknemers en werkgevers
neergelegd. .
5.2.45.2.4

Conclusie

Inn de sociale loondervingsverzekeringen anno 1980 is de equivalentie tussen
premiee en schadekans niet sterk en dus worden verzekeringen door relatief
veell solidariteit gekenmerkt. Geen van de verzekeringen kent een
individueell gedifferentieerde premie. De wachtgeldverzekering en de ZWpremiee zijn gedifferentieerd per bedrijfstak of risicogroep en de WAO- en
WW-premiee zijn landelijk uniform.
Voorr de wijzigingen in de uitvoering van de sociale zekerheid in de jaren negentig stelden de
bedrijfsverenigingenn de wachtgeldpremies vast.
Inn art. 81 lid 2 en 3 WW staat dat de werkgever de wachtgeldpremie verschuldigd is en dat
dee werkgever en werknemer ieder een deel van de Awf-premie verschuldigd zijn. Bij
ministerieell besluit wordt bepaald welk gedeelte door de werkgever en welk gedeelte door de
werknemerr verschuldigd is.
88
Zie hierover De Wildt 1986.
00
Art. 40 WW 1949; zie Mannoury/Asscher-Vonk 1987. p. 83; Morren 1950. p. 13 en 14.
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5.33

Het bonus-malussysteem

5.3.77

Inleiding

Dee invoering van het bonus-malussysteem (BMS) vloeit voort uit
voorstellenn neergelegd in de interim-rapportage van de TWVA. Op 1 maart
19922 treedt het bonus-malussysteem als onderdeel van de Wet TAV in
werking.. Vanwege een aanhoudende stroom van bezwaren en protesten
vann verschillende kanten en na een aantal gerechtelijke uitspraken van de
Centralee Raad van Beroep over de oplegging van de malus, wordt de
regelingg overigens al weer ingetrokken in juli 1995.
5.3.25.3.2

Inhoud van de maatregel

Dee kern van het BMS is dat de werkgever voor elke werknemer die in de
WAOO terecht komt of wiens arbeidsongeschiktheidspercentage wordt
verhoogdd een 'geldelijke bijdrage', een zogenaamde malus, moet betalen.
Indienn de werkgever een arbeidsongeschikte in dienst neemt die minimaal
eenn jaar in dienst blijft, krijgt de werkgever een bonus. De hoogte van de
bonuss voor een werkgever die iemand aanneemt die recht heeft op een
WAO/AAW-uitkering122 betreft de zes maanden bruto salaris, te ontvangen
doorr de werkgever. De hoogte van de malus bedraagt, afhankelijk van het
arbeidsongeschiktheidsrisicoo van de werkgever drie, vier of zes maanden
brutoo salaris.13 Het kabinet heeft besloten deze geldelijke bijdragen later,
tegelijkk met de invoering van de Wet TBA, te verhogen tot respectievelijk
negen,, elf en twaalf maanden. De hoogte van de malus is omgekeerd
evenredigg aan de hoogte van het arbeidsongeschiktheidsrisico van de
onderneming.. Bedrijven met een hoge schadekans, dat is een hoog
arbeidsongeschiktheidsrisico,, betalen een lagere malus dan bedrijven met
eenn laag arbeidsongeschiktheidsrisico. Tevens is ten aanzien van de hoogte
vann de malus bepaald dat de werkgever per jaar niet meer dan vijf procent
vann de bruto loonsom mag betalen aan geldelijke bijdragen. Met de
inwerkingtredingg van de Wet TZ is het percentage vastgesteld op drie
procent. .

100

Zie voor een uitgebreidere beschrijving van de inhoud van het BMS onder andere De
Vroomm & Willems 1992, p. 528-643 en Beljaars 1993 en het Literatuuroverzicht over het
BMSS van het Ctsv: Ctsv 1995.
111
Met de inwerkingtreding van de Wet Afschaffing malus en bevordering reïntegratie (Stb.
1995,, 560; Wet Amber) is niet alleen de malus, maar het hele BMS afgeschaft.
122
Of een uitkering van een ambtenaar die te vergelijken is met een WAO/AAW-uitkering.
111
Zie Besluit Uitvoeringsregeling Hoofdstuk lil B AAW. nr. Sz/A/92/098. .V/crM 992. 42. Bij
eenn arbeidsongeschiktheidsrisico van minder dan 1.3 procent: een malus zes maanden, bij een
risicoo van 1,3 tot 1,9 procent: een malus van vier maanden en bij een risico van 1.9 procent of
meer:: een malus van drie maanden.
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Eenn voorwaarde voor een malusoplegging is dat de werknemer op het
momentt dat hij recht krijgt op WAO/AA W-uitkering bij de werkgever in
dienstt is. De werkgever is de malus verschuldigd na een jaar, zodat hem tijd
wordtt gegund om de werknemer passend werk aan te bieden. De werkgever
iss geen malus verschuldigd als hij de werknemer binnen dat jaar in de
gelegenheidd heeft gesteld passende arbeid te verrichten. Als de werkgever
dee werknemer een reëel aanbod heeft gedaan en de werknemer accepteert
datt niet, vervalt voor de werkgever de plicht een geldelijke bijdrage te
betalen.. Aanvankelijk is het aanbieden van passend werk de enige
mogelijkheidd om aan de malus te ontkomen. Is er bijvoorbeeld geen passend
werkk of is de werknemer geheel niet meer in staat om te werken, dan kan de
werkgeverr geen reëel aanbod te doen en moet hij een malus betalen.
Naa de inwerkingtreding van het BMS is de regeling een aantal malen
aangepastt en zijn enige scherpe kanten van de regeling afgeslepen. Door de
Wett TB A is de regeling per 1 augustus 1993 zodanig aangepast dat de
werkgeverr niet langer een malus verschuldigd is als de werknemer in het
eerstee arbeidsongeschiktheidsjaar overlijdt of de 65-jarige leeftijd bereikt. In
dergelijkee gevallen kan objectief vastgesteld worden dat tewerkstelling niet
vann de werkgever kan worden gevergd.14 De aanpassingen op basis van de
Wett TZ die van kracht worden per 1 januari 1994 houden in dat niet langer
eenn malus verschuldigd is indien de werknemer in het eerste dienstjaar
arbeidsongeschiktt wordt. Wordt iemand in het tweede dienstjaar arbeidsongeschikt,, dan is een halve malus verschuldigd. Daarna moet de volledige
maluss betaald worden.
Omm te verhinderen dat de malus de bonus ondergraaft is bepaald dat er
geenn malus verschuldigd is wanneer de werkgever een werknemer met een
AAW/WAO-uitkeringg aanneemt en deze binnen een jaar uitvalt.15 Valt de
werknemerr in het tweede jaar van de dienstbetrekking uit, dan is een kwart
vann de malus verschuldigd en na twee jaar wordt de helft van de malus
ingevorderd.. Op deze wijze is bewerkstelligd dat de bonus altijd hoger is
dann de malus die verschuldigd is bij uitval van de ex-AA W/WAO'er.

Klossee 1993, p. 237: andere gevallen waarin ook objectief te bepalen is dat iemand niet
herplaatsbaarr is worden vergeten, bijvoorbeeld in het geval dat iemand volledig
arbeidsongeschiktt is.
ISS
Tijdens de behandeling van het Wetsvoorstel TAV in de Eerste Kamer wordt het kabinet
doorr een breed ondersteunde motie Gelderblom-Lankhout (Kamerstukken II 1991/92, 22 228.
nr.. 130e opgeroepen een hardheidsclausule op te nemen in de wet voor het geval een
werkgeverr een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer in dienst neemt die binnen driejaar
geheell uitvalt wegens toegenomen arbeidsongeschiktheid. In een dergelijk geval zou
opleggingg van de malus geheel achterwege moeten blijven. In antwoord op deze motie
antwoordtt staatssecretaris Ter Veld dat deze motie betrokken wordt bij de voorgenomen
verhogingg van de malus. Jaren later, met de inwerkingtreding van de Wet TZ, is dit
voornemenn uitgevoerd.
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5.3.35.3.3

Kwalificatie van de maatregel

Ookk al is de malus formeel geen onderdeel van de premie, door het BMS
wordtt wel de equivalentie tussen het arbeidsongeschiktheidsrisico en de
kostenn voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (premie) versterkt. De
solidariteitt in de verzekering wordt aangetast door deze versterking van de
equivalentiee tussen premie en schadekans. Ondanks de aantasting van de
solidariteitt zijn er enige solidariteitselementen in het BMS ingebouwd. Het
malusmaximumm van vijf procent is zo'n element en ook de differentiatie van
dee malus waarbij de bedrijfstakken met een hoog arbeidsongeschiktheidsrisicorisico een relatief lagere malus verschuldigd zijn, geldt als een
solidariteitselement. .
5.3.45.3.4
Bijj
opp
---

Overwegingen

de invoering van de het BMS wordt direct of indirect een beroep gedaan
de volgende overwegingen:
desolidarisering;
preventie en reïntegratie.

5.3.4.11

Standpunten van het kabinet en de sociale partners

Dee tripartiete werkgroep volumebeleid arbeidsongeschiktheids-regelingen
(TWVA)) kiest drie invalshoeken:
11 instroombeperking door een intensivering van de preventie van
arbeidsongeschiktheidd en de verdere bevordering van de kwaliteit van
dee arbeid;
22 het vergroten van de financiële betrokkenheid van het bedrijfsleven bij
dee arbeidsongeschiktheidsregelingen;
33 uitstroombevordering door het benadrukken van reïntegratie van de
gedeeltelijkk arbeidsongeschikten.
Dezee uitgangspunten vormen een centrale drieslag in het beleidstraject dat
mett de interim-rapportage van de tripartiete werkgroep in 1989 aanvangt en
uitmondtt in de Wet TAV. Het tweede uitgangspunt verwijst, zo zal in het
onderstaandee verder blijken, naar de versterking van het equivalentiebeginsel.. Het uitgangspunt wordt als volgt onderbouwd in de interimrapportage: :

166
Interim-rapportage TWVA, p. 4; Kabinetsstandpunt van 6 maart 1991 naar aanleiding van
hett TWVA-rapport: Kamerstukken II 1989/90, 21 300 XV. nr. 65. p. 3; Kamerstukken II
1991/92,222 228, nr. 3, p. 13-21.
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Teneindee een positieve bijdrage te leveren aan een meer gematigde
volumeontwikkelingg bij de arbeidsongeschiktheidsregelingen is bezien of de
financiëlee betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de volumeontwikkeling
terzakee van de arbeidsongeschiktheidsregelingen kan worden vergroot, zodanig
datt bedrijfstakken of bedrijven van waaruit een groter beroep op de
arbeidsongeschiktheidsregelingenn wordt gedaan, een meer evenredige financiële
bijdragee leveren aan de kosten van arbeidsongeschiktheid.17
Mett deze zin wordt direct verwezen naar de equivalentie tussen premie en
schadekans.. Bedrijven of bedrijfstakken met een hoge schadekans behoren
relatieff meer te betalen dan bedrijven met een lagere schadekans, zo vindt de
tripartietee werkgroep. Met andere woorden, de solidariteit tussen bedrijven/
bedrijfstakkenn met een hoog arbeidsongeschiktheidsrisico en bedrijven/
bedrijfstakkenn met een lage schadekans moet worden gereduceerd. Aan de
geciteerdee zinsnede wordt toegevoegd dat elke bedrijfstak niet volledig de
eigenn lasten behoort te dragen, omdat onderkend wordt dat sommige
bedrijvenn vanwege de aard van de werkomstandigheden een onvermijdbaar
hogerr arbeidsongeschiktheidsrisico kennen dan andere bedrijfstakken. 'Het
gaatt er veeleer om een beter evenwicht te realiseren waarbij het
vereveningsbeginsell in belangrijke mate wordt gehandhaafd, maar waarbij
tevenss voor een deel van de lasten een directe relatie wordt gelegd tussen het
beroepp dat op de arbeidsongeschiktheidregelingen wordt gedaan en de
financiëlee consequenties daarvan'. 18
Overr de algemene richting van het beleid is de werkgroep eensgezind,
maarr over de concrete invulling bestaan enige verschillen van inzicht. In de
werkgroepp worden diverse beleidsmaatregelen die de betrokkenheid van het
bedrijfslevenn zouden vergroten, tegen elkaar afgewogen. De belangrijkste
beleidsoptiess die ter tafel komen zijn: premiedifferentiatie van de AAWpremie,, verlenging van de ZW-periode van één naar twee jaar,
premiedifferentiatiee van de WAO-premie en invoering van het BMS. De
eerstee twee opties worden unaniem afgewezen.
Vertegenwoordigerss van de overheid en de werknemers hebben een
voorkeurr voor het BMS. Het BMS wordt beschouwd als een zeer direct
werkendd instrument om het gedrag van werkgevers te beïnvloeden.19 De
werkgeverss hebben een voorkeur voor een vorm van premiedifferentiatie.
Ondankss de uiteenlopende voorkeuren zijn de verschillen binnen de
werkgroepp niet onoverkomelijk, doordat de delegatie van werkgevers, op dat
momentt althans, niet tegen het BMS is en niet uitsluit dat het BMS tegelijk
mett premiedifferentiatie in de WAO wordt ingevoerd. De werkgevers achten
177

Interim-rapportage TWVA, p. 37.
Interim-rapportage TWVA, p. 37.
199
In het WAO-aanvalsplan van de FNV stelt de vakcentrale dat het BMS. afhankelijk van de
bedragen,, onverantwoord ondernemergedrag kan afremmen of juist goede ondernemers een
steuntjee in de rug kan geven. Door het BMS worden de financiële gevolgen van mentaliteit en
gedragg in arbeidsverhoudingen zichtbaar gemaakt. Zie FNV 1991, p. 10.
188
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hett mogelijk dat dergelijke systemen naast elkaar functioneren. De
beslissingg over invoering van een BMS willen de werkgevers overlaten aan
dee besturen van de bedrijfsverenigingen. Premiedifferentiatie moet dus naar
dee mening van de werkgevers gelden voor alle werkgevers en werknemers,
maarr per bedrijfstak mogen er verschillen optreden voor wat betreft de
invoeringg van het BMS.20
Eenn nadeel van WAO-premiedifferentiatie is dat, zo wordt opgemerkt, de
overheidssectorr niet onder de WAO valt. Het BMS kent dat nadeel niet,
omdatt het onderdeel wordt van de AAW die ook van toepassing is op
overheidspersoneel.. Een ander nadeel is dat de WAO-premiedifferentiatie
alleenn betrekking heeft op een deel van het loon. De WAO is ter aanvulling
opp de AAW en verzekert het bovenminimale deel en kent daarom een
franchisee ter hoogte van het AA W-deel. De premiedifferentiatie zou daarom
eenn beperkter bereik hebben en geen effect hebben op de laagste
inkomensklassen.. Daar komt bij dat de Federatie van Bedrijfsverenigingen
(FBV)) aangeeft dat invoering van premiedifferentiatie op het niveau van
individuelee bedrijven om uitvoeringstechnische redenen op korte termijn
niett haalbaar is. De FBV laat weten dat de administratiesystemen niet zijn
ingesteldd op het uitvoeren van zo'n regeling. Differentiatie per bedrijfsverenigingg is uitvoeringstechnisch wel mogelijk, maar beneden dat niveau
doenn zich grote problemen voor.
Hett kabinet kiest in navolging van de meerderheid van de TWVA voor het
BMSS en wil niet overeenkomstig de mening van de werkgevers de keuze
overr invoering van het BMS overlaten aan de bedrijfsverenigingen, omdat er
dann een versnipperd socialezekerheidsbeleid ontstaat.21 Met het BMS wordt
gekozenn voor een financiële prikkel gericht op de individuele werkgever.
Hett is de bedoeling dat de financiële prikkel twee kanten opwerkt. Enerzijds
wordtt het BMS beschouwd als een maatregel ter bevordering van de
uitstroomm uit de WAO; de bonus is een positieve prikkel om werkgevers aan
tee sporen gedeeltelijk arbeidsongeschikten te herplaatsen in de eigen
onderneming.. Anderzijds is het BMS een maatregel ter beperking van de
instroomm in de WAO; de malus vormt een prikkel tot het voeren van een
effectieff preventie- en arbeidsomstandighedenbeleid.
Dee verwachtingen die het kabinet heeft van de maatregel zijn gebaseerd
opp een samenstel van drie impliciete of expliciete veronderstellingen.22 Het
geheell van veronderstellingen duid ik aan met de term 'prikkelfilosofie'. Het
kabinett verwacht ten eerste dat van het BMS een financiële prikkel uitgaat
Well wordt in de tijdelijke werkgroep opgemerkt dat liet BMS alleen van toepassing moet
zijnn op gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Het zou onrechtvaardig zijn een malus op te leggen
aann een werkgever, terwijl de werknemer vanwege volledige arbeidsongeschiktheid (meer dan
700 procent) niet meer kan worden gereïntegreerd.
211
Kamerstukken II 19/90. 21 300 XV, nr. 65. p. 9.
2222
Kamerslukken II 1989/90. 21 300 XV, nr. 65 en Kamerstukken II 1991/92, 22 228, nr. 3. p.
22. .
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inn de richting van de individuele werkgever. De tweede veronderstelling is
datt de prikkel een gedragsreactie bij de werkgever zal veroorzaken. De te
verwachtenn gedragsreactie is dat de individuele werkgever het verzuim- en
arbeidsomstandighedenbeleidd van de onderneming zal intensiveren. De
prikkell wordt niet bij de werknemer, de bedrijfstak of de sector, maar bij de
individuelee werkgever gelegd, omdat hij het best in staat wordt geacht het
arbeidsongeschiktheidsvolumee terug te dringen. Het motto is: de kosten
moetenn daar worden gelegd waar ze het beste kunnen worden beïnvloed. De
individuelee werkgever wordt geacht het meeste invloed te hebben op het
verzuim-- en arbo-beleid van de onderneming. De derde niet geëxpliciteerde
veronderstellingg is dat de intensivering van het verzuim- en arbo-beleid zal
leidenn tot een reductie van het arbeidsongeschiktheidsvolume.23
Bijj de uitwerking van de maatregel hanteert het kabinet twee criteria: de
maatregell moet zo direct en zo eenvoudig mogelijk werken." Op basis van
dezee twee criteria heeft het kabinet ten eerste bewust gekozen voor een, naar
hett kabinet zelf opmerkt, 'breed en grofmazig' middel en wordt bij de
opleggingg van de malus geen rekening gehouden met de oorzaken van
arbeidsongeschiktheid,, terwijl in de memorie van toelichting onderzoeksgegevenss worden aangehaald waar uit volgt dat circa 35 procent van de
oorzakenn van arbeidsongeschiktheid beroepsgebonden is.25 Bovendien voert
dee Staatssecretaris van SZW, Ter Veld, aan dat het inconsequent is om bij
hett BMS wel en bij de WAO geen rekening te houden met de oorzaak van
dee arbeidsongeschiktheid.26 Herinvoering in de WAO van het risque
professionelprofessionel is volgens de bewindsvrouw onwenselijk, omdat er een groot
grijss schemergebied is van gevallen waarin niet precies duidelijk is of de
oorzaakk in de werk- of privé-sfeer ligt. Daar komt bij dat door herinvoering
vann het risque professionel proces- en andere uitvoeringskosten zullen
stijgenn en de regeling gecompliceerd zal worden."
Eenn tweede uitvloeisel van de hantering van deze twee criteria is dat de
bonuss direct wordt uitgekeerd indien een werkgever iemand in dienst neemt
diee een WAO-uitkering ontvangt. Wordt het dienstverband met deze
33
Geen van deze veronderstellingen is onderbouwd door verwijzing naar evaluatieonderzoek
vann soortgelijke maatregelen in binnen- of buitenland. Uit de memorie van toelichting blijkt
datt het streven naar equivalentie niet op zichzelf staat, maar onlosmakelijk is verbonden met
dee wens om het gedrag c.q. het arbo-, preventie- en reïntegratiebeleid van de ondernemer te
beïnvloeden.. Niet het streven naar een evenredige financiële bijdrage staat voorop, zoals wel
hett geval is in de interim-rapportage van de TWVA, maar veel meer het streven om preventieenn reïntegratie te intensiveren.
244
Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr. 3, p. 23.
255
Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr. 3, p. 23.
266
In eerste instantie wordt gekozen om de hoofdlijnen van het BMS in de wet op te nemen en
dee uitwerking bij amvb te regelen. Onder druk van de Tweede Kamer is uiteindelijk via een
omvangrijkee nota van wijziging een uitgebreide BMS-regeling in de wet zelf opgenomen:
KamerstukkenKamerstukken II 1991/92, 22 228, nr. 10. Zo zijn onder andere de hoogte, de differentiatie en
dee maximering van de malus in de wet zelf geregeld.
277
Handelingen II1991/92, p. 2143.
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persoonn binnen een jaar verbroken, dan wordt de bonus teruggevorderd. Een
derdee gevolg is - dit vormt de keerzijde van het vorige punt - dat de
werkgeverr voor elke werknemer die een beroep gaat doen op een arbeidsongeschiktheidsregelingg een malus verschuldigd is. Het is niet van belang of
dee dienstbetrekking met de werknemer is verbroken. Alleen indien de
werkgeverr de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer voor zijn restcapaciteitt werk aanbiedt in de eigen onderneming, kan hij de malus
ontlopen. .
Inn het wetsvoorstel wordt gekozen voor een gedifferentieerde malus.
Doorr de differentiatie van de malus wordt voorkomen dat bedrijven met een
hogee schadekans volledig worden geconfronteerd met de financiële
gevolgenn die daaraan verbonden zijn. De malus wordt met andere woorden
niett volledig afgestemd op de schadekans. Een reden om het arbeidsongeschiktheidsrisicoo mee te nemen bij de berekening van de hoogte van de
maluss is dat in de risicovolle bedrijven een opeenstapeling van lasten in
verbandd met ziekte en arbeidsongeschiktheid moet worden voorkomen. Een
anderee reden is dat in bepaalde bedrijfstakken het risico niet geheel te
beïnvloedenn is vanwege de aard van de werkzaamheden.
Eenn ander onderdeel van het BMS is dat werkgevers niet meer dan vijf
procentt van de totale loonsom aan boetes behoeven te betalen. Dit maximum
geldtt voor alle werkgevers, maar de regeling is met name bedoeld voor de
kleinee werkgever.
Dee werkgeversvertegenwoordigers die het systeem aanvankelijk steunen
veranderenn door de uitwerking die in het wetsvoorstel aan het systeem is
gegevenn van voorstanders in verklaarde tegenstanders.28 Vanwege de
bezwarenn komt VNO/NCW met het voorstel om premiedifferentiatie en de
mogelijkheidd om eigen-risicodrager te worden in te voeren in de WAO. Op
driee punten is de uitwerking van het BMS volgens de werkgevers te
vergaand: :
-- de hoogte van de bonus en malus moet niet gekoppeld zijn aan een
aantall maanden salaris, maar aan een bepaald aantal maanden
arbeidsongeschiktheidsuitkering. .
-- VNO/NCW vindt de voorgestelde malus veel te hoog. In het rapport van
dee TWVA wordt uitgegaan van een malus van gemiddeld vier maanden
salariss van een werknemer. Door de tegenvallende arbeidsongeschiktheidscijferss in juli 1991 heeft het kabinet besloten de malus te verhogen
tott maximaal twaalf maanden. Deze verhoging is in de visie van de
werkgeversorganisatiess te hoog, omdat de juiste balans weg is: het
financieell prikkelen van de individuele werkgever wordt ondersteund,
Th.. Snelders, secretaris Sociale Zekerheid van VNO/NCW stelt in een interview van 13
augustuss 1999 (bij mij opvraagbaar) dat VNO/NCW samen met anderen het bonus-malusinstrumentt heeft ontwikkeld, maar door de uitwerking van het instrument tegenstander is
gewordenn van het BMS.
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maarr er moet wel rekening worden gehouden met het feit dat de
draagkrachtt van de werkgever beperkt is en dat de werkgever de
schadekanss in beperkte mate kan beïnvloeden.29
-- de hoogte van de malus is gedifferentieerd
naar het
arbeidsongeschiktheidsrisicoo waarbij de malus hoger is naarmate het
arbeidsongeschiktheidsrisicoo lager is in een bedrijfstak. Dit strookt niet
mett de aard van het BMS, want het uitgangspunt is dat er in het systeem
geenn rekening gehouden wordt met de oorzaak van arbeidsongeschiktheid.. Door de differentiatie zouden bedrijfstakken die zich
zeerr inspannen om de arbeidsongeschiktheid te verminderen worden
gestraftt met een hogere malus.30
Naa de inwerkingtreding van de Wet TAV is het verzet van de werkgevers
tegenn het BMS alleen maar gegroeid. Felle protesten van de werkgevers en
enigee gerechtelijke procedures hebben ertoe bijgedragen dat het BMS in
19955 is afgeschaft.
5.3.4.22

Standpunten in het parlement

Bijj de behandeling van het Wetsvoorstel TAV in december 1991 blijkt dat
hett parlement achter de keuze voor het BMS staat. Het BMS en de gedachte
achterr het instrument, de prikkelfilosofie, staan verder niet meer ter
discussie.. Wel bestaat er verschil van inzicht over de maatvoering van het
BMS.. Er wordt gesproken over de hoogte van de malus, de voorwaarden
voorr de oplegging van de malus en over uitzonderingsbepalingen voor
kleinee werkgevers. De diverse twistpunten worden in het navolgende
puntsgewijss behandeld.
gezondheidsselectiegezondheidsselectie en de hoogte van de malus
Eenn deel van het parlement (VVD, D66, GroenLinks) keert zich fel tegen de
hoogtee van de malus vanwege de verwachting dat te sterke financiële
prikkelss kunnen leiden tot een ongewenste gedragsverandering bij de
werkgever,, namelijk verscherpte selectie bij aanstelling (door onder andere
medischee keuringen) en bij ontslag (werknemers met een verhoogd
gezondheidsrisicoo worden er het snelst 'uitgewerkt').31 Met het oog daarop
dringtt WD-Tweede-Kamerlid Linschoten aan op een verlaging van de
maluss van twaalf naar vier maanden salaris.32 De D66-fractie stelt een
Ziee interview met Snelders 1999.
VNO/NCW 1992. p. 14-5.
J
'' Handelingen II1991 /92, p. 1970,1971, 1984 en 2001.
Dee VVD verwijst nadrukkelijk naar het protest van de heer Kamminga, voorzitter van de
werkgeversorganisatiee van het MKB, de KNOV. Kamminga voorspelt dat een strenger
wervings-- en selectiebeleid het antwoord van werkgevers zal zijn op de hoge malussen. Zie
amendementt Linschoten Kamerstukken II 1991/92, 22 228, nr. 13. Handelingen II /991/92, p.
19911 -1992. Het amendement krijgt niet de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer.
300
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maximummaluss voor van zes maanden.
Alle fracties, ook de
regeringsfractiess PvdA en CDA, noemen het gevaar van een scherper
wervings-- en selectiebeleid, maar de regeringsfracties schatten de reacties
vann de werkgevers anders in dan de oppositionele fracties.34

gedifferentieerdegedifferentieerde of uniforme malus (meer of minder equivalentie
premiepremie en schadekans)
Bijj de behandeling van het wetsvoorstel stellen de fracties van PvdA,
GroenLinks,, SGP en RPF kritische vragen over de differentiatie van de
malus.355 De kritiek van PvdA en GroenLinks op de differentiatie is onder
anderee dat bedrijfstakken, waar over het algemeen onveilig gewerkt wordt,
wordenn gecompenseerd door bedrijven met een laag arbeidsongeschiktheidsrisico.. Een bedrijfstak waar veel aandacht wordt besteed aan
arbeidsomstandighedenn en die (dientengevolge) een laag arbeidsongeschiktheidsrisicoo heeft, wordt gestraft door een differentiatie van de malus. '
Eenn ander punt van kritiek, afkomstig van RPF en SGP, is dat nu eens
well en dan weer niet wordt gelet op de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid.. Enerzijds wordt de malus gedifferentieerd, omdat men onderscheid wil
makenn tussen arbeidsongeschiktheid die veroorzaakt wordt door een slecht
arbo-beleidd van een bedrijf en arbeidsongeschiktheid die samenhangt met de
aardd van de werkzaamheden. Anderzijds maakt het bij de malusoplegging
niett uit of de arbeidsongeschiktheid bedrijfsgebonden is en wordt geen
rekeningg gehouden met de oorzaak van de arbeids-ongeschiktheid.

causaliteitcausaliteit of finaliteit (meer of minder equivalentie tussen schadegebeu
nisnis en prestatie)
Dee discussie over causaliteit ligt in het verlengde van het vorige punt. Is het
redelijkk een malus op te leggen als de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid
buitenn de werksfeer ligt? Is het fair de werkgever te confronteren met een
maluss als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan door sportbeoefening, een
huis-,, tuin-, of keukenongeval, een chronische ziekte, een erfelijke
aandoening,, kortom als de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid buiten de
invloedssfeerr van de werkgever ligt? Een deel van het parlement (D66,
kl.chr.. in de Tweede Kamer, CDA in de Eerste Kamer) heeft moeite met het
"" Motie Schimmel, Kamerstukken II 1991/92. 22 228. nr. 27. Handelingen II 1991/92, p.
2000-2001. .
MM

Handelingen II1991/92, p. 1970.
Kamerstukken II199/92, 22 228, nr.. 5 en 6.
ibib
Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr.. 5 en 6.
377
De oorzaak van de arbeidsongeschiktheid wordt bij de malusoplegging buiten beschouwing
gelaten,, omdat zo betoogt staatssecretaris Ter Veld, 'een afbakening tussen oorzaken die
evidentt in de privé-sfeer liggen en die welke evident met het werk verbonden zijn, niet
mogelijkk is' (Handelingen II 1991/92. 22 228, nr. (>, p. Ift). Is het dan wel mogelijk om een
afbakeningg te maken tussen arbeidsongeschiktheid die samenhangt met de aard van de
werkzaamhedenn en arbeidsongeschiktheid
die veroorzaakt
is door slechte
arbeidsomstandii gheden?
355
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feitt dat bij de verdeling van lasten ingevolge het BMS geen rekening wordt
gehoudenn met de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. 8 Een deel van deze
bezwaardenn (SGP, RPF) roept op tot een bezinning over de herinvoering in
dee WAO van het onderscheid tussen het risque social en het risque
professionel.professionel. Een ander deel (D66, GPV, CDA in de Tweede Kamer) gaat
minderr ver en stelt een aanpassing van het BMS voor. Van malusoplegging
moet,, zo wordt gesteld, worden afgezien als de oorzaak van de
arbeidsongeschiktheidd in de privé-sfeer ligt. De werkgever heeft geen
zeggenschapp over wat de werknemer privé doet en kan daar dan ook niet
verantwoordelijkk voor worden gesteld.
solidariteitsolidariteit ten behoeve van de kleine werkgever
Verschillendee fracties wijzen op de kwetsbare positie van de kleine
werkgever.. Moet bij de verdeling van de lasten geen speciale regeling voor
dezee groep worden getroffen? In het parlement vinden met name de fracties
vann het CDA, de PvdA en de D66 de maximering van de malus op vijf
procentt van de totale loonsom niet afdoende om de kleine werkgever te
beschermen.. D66 Eerste-Kamerlid Gelderblom bepleit een pooling van
kleinee werkgevers mogelijk te maken in het geval van herplaatsing.
Reïntegratiee is voor een kleine werkgever veel moeilijker dan voor een grote
enn daarom moet een kleine werkgever geen malus worden opgelegd als een
uitgevallenn werknemer niet herplaatst wordt in het eigen bedrijf, maar bij
eenn branchegenoot.40 Er is geen gehoor gegeven aan dit idee.
5.3.55.3.5
--

--

--

--

Conclusie

Door de invoering van het BMS is de solidariteit in de WAO/AAW
verminderd,, want de equivalentie tussen premie en schadekans is
versterkt. .
Uit de discussie over de maatregel blijkt dat desolidarisering de
belangrijkstee overweging is die aan de maatregel ten grondslag is
gelegd.. Werknemers, werkgevers, kabinet en parlement zijn allen in
meerderee of mindere mate voor de versterking van de equivalentie. Over
dee mate waarin dat moet gebeuren bestaat verschil van mening.
De discussie over de hoogte van de malus geeft weer dat een groot deel
vann de oppositie in het parlement (GroenLinks, VVD, D66) de
desolidariseringg door de versterking van de equivalentie tussen premie
enn schadekans te ver vindt gaan. Gewezen wordt op mogelijke
negatievee gedragseffecten van de werkgever.
Een deel van het parlement (GroenLinks, PvdA, kl.chr.) spoort het
kabinett aan minder solidariteit te betonen ten aanzien van bedrijven met
HandelingenHandelingen II1991/92. p. 1967-2003, Handelingen I 1991/92, p. 612-613.
HandelingenHandelingen 11991/92, p. 603-613.
HandelingenHandelingen I 1991/92, p. 603.
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eenn hoog arbeidsongeschiktheidsrisico en meent dat een uniforme malus
moett worden opgelegd.
Dee parlementaire discussie maakt duidelijk dat er vraagtekens kunnen
wordenn gesteld bij twee van de drie veronderstellingen die de
prikkelfilosofiee vormen. Ten eerste kan een financiële prikkel leiden tot
dee gewenste positieve gedragsverandering bij de werkgever, namelijk
eenn intensivering van het arbo-, preventie-, en reïntegratiebeleid, maar
err moet ook rekening worden gehouden met negatieve gedragseffecten
bijj de werkgever, zoals een verscherping van de controle op gezondheid
bijj aanstelling en ontslag. Ten tweede kan het verband tussen een intensiveringg van het arbo-, preventie- en reïntegratiebeleid en de reductie
vann het arbeidsongeschiktheidsvolume in twijfel worden getrokken. Het
werkgeversgedragg is wellicht maar in beperkte mate van invloed op de
hoogtee van het verzuim.
5.44
5.4.15.4.1

Premiedifferentiatie in de ZW
Inleiding

Opp basis van de Wet TAV is niet alleen het BMS, maar ook een systeem van
premiedifferentiatiee op het niveau van de individuele onderneming in de ZW
ingevoerd.. Gezien de grote eenstemmigheid bij sociale partners, regering en
parlementt is dit onderdeel van het Wetsvoorstel TAV zonder veel moeite tot
wett verheven. Hoewel de Wet TAV per 1 maart 1992 in werking is getreden,, is de premiedifferentiatie in de ZW pas per 1 januari 1993 van kracht
gewordenn (KB van 9 september 1992, Stb. 1992, 495). Om
uitvoeringstechnischee redenen was het het handigst om veranderingen in de
premieberekeningg per 1 januari 1993 in te laten ingaan.
5.4.25.4.2

Inhoud van de maatregel

Hett systeem van premiedifferentiatie is door een wijziging van art. 60 ZW
ingevoegdd in de ZW. De bedrijfsverenigingen nemen de beslissing over de
matee van premiedifferentiatie. De bedrijfsvereniging moet binnen de
bedrijfstakk of binnen een risicogroep een gemiddeld ziekteverzuimcijfer
vaststellen.. Vervolgens wordt per individueel bedrijf het ziekteverzuim
vastgesteldd en wordt dit cijfer afgezet tegen het gemiddeld verzuimcijfer van
dee bedrijfsvereniging of risicogroep. Ten slotte bepaalt de bedrijfsvereniging
dee hoogte van de premie voor de individuele werkgever. De bedrijfsverenigingg doet dit nadat ze de marges heeft vastgesteld waarbinnen de
premiedifferentiatiee plaatsvindt.
Err kunnen risicoklassen worden ingesteld, bijvoorbeeld een lage,
middelhogee en hoge risicocategorie, met daaraan gekoppeld drie
verschillendee premietarieven. Het is bij de inwerkingtreding van de
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maatregell voor de bedrijfsvereniging feitelijk onmogelijk om een
ziekteverzuimcijferr vast te stellen, omdat een eenduidige registratie van
ziekteverzuimdagenn ontbreekt. Daarom wordt gewerkt met een ziekterisicocijferrisicocijfer gebaseerd op uitgekeerd ziekengeld in relatie tot elke ƒ100
betaaldd loon.41
Omdatt voor de kleine werkgever één langdurig zieke werknemer een
grotee stijging van het ziekteverzuimcijfer met zich meebrengt, heeft de wet
bedrijfsverenigingenn de mogelijkheid gegeven voor groepen van kleine
werkgeverss één ziekteverzuimcijfer vast te stellen ('pooling').
Doorr een tweede verandering van art. 60 ZW is de doorberekening van de
premiedifferentiatiee naar de werknemer gerealiseerd. Differentiatie van de
werknemerspremiee houdt in dat een deel van de verhoging of verlaging van
ZW-premiee wordt doorberekend aan de werknemers in het bedrijf. De
premiee wordt doorberekend aan het collectief van werknemers in het bedrijf.
Ditt betekent dat de werknemers binnen een onderneming een zelfde
percentagee van het loon aan premie betalen. Doorwerking van de premiedifferentiatiee leidt dus niet tot een per individuele werknemer verschillende
inhouding. .
Dee maximering van de premie-inhouding van één procent is ten gevolge
vann de premiedifferentiatie van het werknemersdeel komen te vervallen,
maarr dat wil niet zeggen dat werkgevers zonder beperkingen de ZW-premie
mogenn doorberekenen. Maximaal de helft van het verschil tussen de oude en
dee gedifferentieerde premie mag ten laste van de werknemer komen. De
meestee bedrijfsverenigingen hebben echter in 1993 niet voor doorwerking
vann de premiedifferentiatie in het werknemersdeel gekozen.
5.4.35.4.3

Kwalificatie van de maatregel

Doorr de invoering van premiedifferentiatie op het niveau van de individuele
ondernemingg vermindert de solidariteit in de verzekering ten gevolge van
eenn versterking van de equivalentie tussen premie en schadekans. Is er vóór
dee invoering van de premiedifferentiatie sprake van solidariteit binnen een
bedrijfstakk of risicogroep binnen een bedrijfstak, door de invoering van
premiedifferentiatiee wordt deze solidariteit te niet gedaan. Binnen de
bedrijfstakk worden ondernemingen afgerekend op de eigen schadekans die
wordtt afgeleid van het ziekteverzuim dat in de onderneming wordt
411
Zo is het ziekterisico 10 procent als er ƒ 100 ziekengeld is betaald bij een premieloon van
ƒ1000.. Conform Circulaire C822 van november 1992 van de Federatie van
bedrijfsverenigingenn moet het ziekterisicocijfer worden gedefinieerd als het quotiënt van het
doorr de bedrijfsvereniging op grond van de ZW uitgekeerde ziekengeld en het voor de ZW
berekendee loon voor de premieheffing op grond van art. 4-0 CSV (Willems 1993, p. 107). Op
basiss van de circulaire worden bij de berekening van het ziekengeldrisico de zwangerschapsenn bevallingsuitkeringen, de zogenaamde overlijdensuitkeringen en de uitkeringen aan zieke
werklozenn buiten beschouwing gelaten.
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gegenereerd.. Ondanks deze vermindering van de solidariteit is er nog wel
eenn 'solidariteitsmogelijkheid' ingebouwd, te weten de pooling voor kleine
werkgevers.. Uit solidariteit jegens de kleine werkgevers is de mogelijkheid
gecreëerdd het ziekteverzuimrisico te collectiveren om aldus (risico)solidariteitt te organiseren.
5.4.45.4.4

Overwegingen

Dee volgende overwegingen spelen een belangrijke rol bij de invoering van
premiedifferentiatiee in de ZW:
desolidarisering; ;
-- preventie en reïntegratie.
5.4.4.11

Standpunten van het kabinet en de sociale partners

Dee tripartiete werkgroep is het er over eens dat de individuele werkgever
meerr financiële verantwoordelijkheid moet dragen. Ook de SER is in zijn
adviess uit 1991 eenstemmig over het nut en de noodzaak van premiedifferentiatiee in de ZW. De werkgroep beschouwt differentiatie van de ZWpremiee als een adequaat middel om de werkgever financieel verantwoordelijkk te stellen voor de omvang van de kortdurende arbeidsongeschiktheidd in het eigen bedrijf. In het rapport worden enkele voor- en
nadelenn van het instrument opgesomd. Als belangrijke voordelen van
premiedifferentiatiee noemt de TWVA dat (1) het systeem de financiële
betrokkenheidd van de werkgever vergroot, (2) van het systeem directe
gedragsbeïnvloedingg van de werkgever kan worden verwacht, (3) het
systeemm aangrijpt in een vroege fase van het ziekteverzuim en (4)
premiedifferentiatiee een prikkel kan zijn gericht op preventie van
ziekteverzuim.422 Een van de nadelen van het systeem is dat
premiedifferentiatiee geen betrekking heeft op de overheidssector. De ZW is
immerss niet van toepassing op de ambtenaren. Bovendien kunnen kleine
bedrijvenn relatief sterk worden belast, omdat zij een sterk fluctuerend
ziekteverzuimcijferr hebben.
Uitt het SER-advies uit 1991 dat volgt op de interimrapportage blijkt dat
wordtt uitgegaan van de prikkelfilosofie en tevens hoezeer het streven naar
eenn versterking van de equivalentie tussen premie en schadekans in verband
wordtt gebracht met preventie en reïntegratie: 'Een vergroting van de
financiëlee betrokkenheid zal voor ondernemingen een stimulans zijn tot het
treffenn van maatregelen die kunnen leiden tot het voorkomen en waar
mogelijkk beperken van verzuim'.43
Omm de administratieve last van de ziekteverzuimregistratie te beperken
bepleitt de SER uit te gaan van registratie van ziektegevallen vanaf zes
422
4ÏÏ

Interim-rapportage TWVA, p. 46-47.
SER 91/05, p. 23.
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weken.. De registratie heeft dan betrekking op twaalf procent van de gevallen
enn 63 procent van de ZW-dagen. Grieppieken en dergelijke blijven buiten
beschouwing.. Bovendien moet het verzuim als gevolg van zwangerschapsverloff en het verzuim van bepaalde groepen, zoals van WAGW'ers, niet
wordenn meegeteld bij de vaststelling van het ziekteverzuimcijfer.44
Dee werkgevers zijn geen tegenstander van het instrument premiedifferentiatiee als zodanig, maar zij zijn wel tegen een centrale invoering van
premiedifferentiatie.. Niet de centrale overheid, maar de besturen van de
bedrijfsverenigingenn zouden moeten beslissen over de invoering van
premiedifferentiatiee en/of het BMS, omdat de omstandigheden per
bedrijfstakk verschillen. Afhankelijk van de omstandigheden is er wel of geen
noodzaakk voor invoering van de genoemde instrumenten.45
Hett kabinet stelt zich in navolging van het rapport van de TWVA en het
SER-adviess achter de introductie van premiedifferentiatie in de ZW en ziet
dee maatregel als een goede manier om de financiële betrokkenheid van het
bedrijfslevenn te vergroten.46 De afbakening van registratie tot het ziekteverzuimm na zes weken neemt het kabinet over. Hetzelfde geldt voor de
uitsluitingg van het zwangerschapsverlof, want anders zou dit verzuim
gevolgenn kunnen hebben voor het wervings- en selectiebeleid van
werkgeverss ten aanzien van vrouwen. Het kabinet wil niet gedeeltelijk
arbeidsongeschiktenn (WAGW'ers) en bijvoorbeeld ouderen uitsluiten, want
dann zouden er te veel uitzonderingen komen en zou de regeling te
ingewikkeldd worden. Bovendien zou uitsluiting van deze groepen een
negatievee invloed hebben op het reïntegratiebeleid ten aanzien van deze
groepen.Voorr de kleine werkgevers stelt het kabinet een aparte regeling
voor,, omdat zij kunnen worden geconfronteerd met grote pieken in het
ziekteverzuimm onafhankelijk van het gevoerde verzuimbeleid. De
bedrijfsverenigingg kan bepalen dat de kleine werkgevers gepooled worden.

Ziee interim-rapportage TWVA. p. 54.
Inn het WAO-aanvalsplan van de FNV (FNV 1991) wordt ook enige aandacht besteed aan de
invoeringg van de premiedifferentiatie in de ZW. De FNV waardeert de maatregel positief,
maarr wijst ook op het gevaar van verscherpte gezondheidsselectie. Om dit risico zoveel
mogelijkk in te dammen moeten aanvullende maatregelen worden genomen. De FNV wil een
duidelijkee relatie leggen tussen premiedifferentiatie en het beleid gericht op het in dienst
nemenn en houden van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Ook moet worden gelet op het beleid
vann de werkgever om zieken ander passend werk binnen de onderneming aan te bieden (ex art.
300 ZW). Korting op de premie kan alleen plaatsvinden als is aangetoond dat de werkgever op
dee genoemde gebieden zich voldoende heeft ingespannen: FNV 1991, p. 11.
44
Het kabinet meent dat de bedrijfsverenigingen niet behoren te beslissen over de invoering,
zoalss de werkgevers wensen. Een uitbreiding van de beslissingsbevoegdheid van de
bedrijfsverenigingenn zou leiden tot een versnipperd beleid. Uniforme regeling en invoering
vann het BMS en van premiedifferentiatie ZW worden voorgestaan.
466
Kamerstukken II 1989/90, 21 300 XV. nr. 65, p. 10, Kamerstukken II 1991/92, 22 228, nr. 3,
p.. 35-36.
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Nochh in de TWVA noch in het najaarsoverleg van 2 oktober 199047 bereiken
overheidd en sociale partners overeenstemming over de doorwerking van de
premiedifferentiatiee in de werknemerspremie. Daarom wordt tijdens het
najaarsoverlegg besloten om de SER advies te vragen over deze kwestie. De
SERR komt op 15 maart 1991 met een verdeeld advies. De standpunten van
vertegenwoordigerss van werkgevers en werknemers zijn dezelfde als in de
TWVA.. De werkgeversleden zijn voor doorwerking van de differentiatie in
dee werknemerspremie. Zij wijzen op de Arbo-wet die uitgaat van een
gezamenlijkee verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemers voor
veiligheid,, gezondheid en welzijn op het werk. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheidd moet financieel gestalte krijgen door een gelijke verdeling
vann lasten. Voorts is het volgens dit deel van de SER aanvaardbaar het
collectieff van werknemers financieel verantwoordelijk te stellen, omdat de
Wett op de Ondernemingsraad (WOR) de ondernemingsraden mogelijkheden
biedtt om het arbo- en verzuimbeleid van de werkgever te beïnvloeden.48 Een
anderr argument voor doorwerking is dat werknemers gestimuleerd zullen
wordenn voorzichtiger en veiliger te werken. Bovendien houdt een flink
gedeeltee van het ziekteverzuim verband met de privé-sfeer van de
werknemer.. De werknemer moet geprikkeld worden om niet alleen tijdens,
maarr ook buiten het werk risico's te mijden en ziekte of ongevallen te
voorkomen.49 9
Dee werknemersleden zijn tegenstander van doorwerking.50 Zij erkennen
datt de werknemers mogelijkheden hebben om op basis van de Arbo-wet en
dee WOR het arbo-beleid te beïnvloeden, maar in de praktijk blijkt dit
instrumentt zeer beperkt te zijn. Het zou daarom niet terecht zijn als de
werknemerss worden afgerekend op een arbo-beleid, terwijl ze onvoldoende
machtsmiddelenn hebben. Daar komt bij dat de werkgever de eindverantwoordelijkheidd draagt.51 Het uitgangspunt van de Arbo-wet is dat het arbobeleidd een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werknemers en de
werkgever.. Dat neemt niet weg dat de werkgever feitelijk degene in de
ondernemingg is die bepaalt wat uiteindelijk gebeurt. Ook formeel is de
werkgeverr de eindverantwoordelijke, want art. 3 Arbo-wet legt de
werkgeverr de plicht op om zorg te dragen voor 'veiligheid, gezondheid en
welzijnn in en bij de arbeid'.
Weerr een ander deel van de SER, bestaande uit de acht kroonleden, is
gekantt tegen de invoering van premiedifferentiatie en dientengevolge ook
tegenn premiedifferentiatie van de werknemerspremie dat in het verlengde
KamerstukkenKamerstukken II1989/90, 21 300, XV, nr. 9.
Gewezen wordt onder andere op de art. 25, 27 en 28 WOR.
SER 91/05, p. 24.
500
SER 91/05, p. 24.
Inn de FNV-beleidsnota Met zekerheid aan het werk wordt ook gesteld dat de werkgever
primairprimair verantwoordelijk is voor het sociaal beleid (FNV 1992. p. 15). De werknemers kunnen
ookk op het beleid worden aangesproken, omdat zij via de ondernemingsraad enige invloed
kunnenn hebben op het beleid.
488

499
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vann premiedifferentiatie ligt.52 Dit deel van de SER meent dat het
ziekteverzuimm moet worden teruggedrongen door instrumenten gericht op de
individuelee werknemer en niet op het collectief van werknemers. Indien
iederee werknemer in een onderneming eenzelfde premie betaalt, zal
differentiatiee van het werknemersdeel geen invloed hebben op het gedrag
vann de individuele werknemer.
Hett kabinet is aanvankelijk tegen differentiatie van de
werknemerspremie.. De overheidsdelegatie in de TWVA kiest voor een
prikkel,, alleen gericht op de werkgever, en wil eerst de effecten van die
maatregell afwachten. In het kabinetsstandpunt van 6 maart 1990 ten aanzien
vann het TWVA-rapport staat dat invoering van de differentiatie van de
werknemerspremiee niet voor de hand ligt; ten eerste omdat de werknemer
niett verantwoordelijk mag worden gehouden voor een hoog ziekteverzuim;
inn de tweede plaats omdat werkgever en werknemers bij de verdeling van de
bovenwettelijkee lasten (lasten boven de 70 procent van het laatst verdiende
dagloon)) onderling kunnen bepalen of de financiële betrokkenheid van de
werknemerr moet worden vergroot." Tijdens het najaarsoverleg in 1990
blijktt dat het kabinet zijn koers radicaal heeft gewijzigd; dit naar aanleiding
vann de blijvende stijging van het totale ziekteverzuim.'^ In tegenstelling tot
eerderee verklaringen stelt het kabinet dat doorberekening van de differentiatiee aan de werknemer gerechtvaardigd is. Het betoog van het kabinet
sluitt aan bij dat van de werkgeversvertegenwoordigers. De beslissing over
implementatiee van de doorwerking moet volgens het kabinet aan de
bedrijfsverenigingenn worden overgelaten. 'Omdat premieheffing binnen de
bedrijfstakk sinds jaar en dag een bevoegdheid van de bedrijfsverenigingen
is,, moet de vaststelling van de mate van de premiedifferentiatie en de
doorwerkingg van de premiedifferentiatie in het werknemersdeel worden
overgelatenn aan de bedrijfsverenigingen'.37 Het is bovendien volgens het
kabinett niet mogelijk om van overheidswege vooraf de mate van
premiedifferentiatiee vast te stellen of marges te bepalen waarbinnen de
premiedifferentiatiee moet blijven, omdat de situatie bij de bedrijfsverenigingenn aanzienlijk kan verschillen. In de memorie van toelichting
wordt,, ondanks de vrijheid die bedrijfsverenigingen hebben op dit punt, wel
dee eis gesteld 'dat de premiedifferentiatie zodanig moet zijn dat er een
prikkelendee werking vanuit gaat'.
522

SER 1991/05, p. 25-26.
"SERR 1991/05, p. 25-26.
544
Kamerstukken II1989/90, 21 300 XV, nr. 65, p. 12.
555
Zo blijkt uit het Najaarsoverleg van 2 oktober 1990 en de adviesaanvraag aan de SER met
betrekkingg tot de premiedifferentiatie van het werknemersdeel ZW-premie van 6 december
1990. .
566
Staatssecretaris Ter Veld wijst op art. 25, 27 en 28 WOR en op art. 14, 15 en 16 Arbo-wet:
HandelingenHandelingen II 1991/92, p. 2122-2123. Zie ook Adviesaanvraag. SER 91/05, p. 33;
KamerstukkenKamerstukken II1991/92, 22 228, nr. 3, p. 42-43.
577
Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr. 6, p. 30-31.
588
Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr. 3, p. 40.
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5.4.4.22

Standpunten in het parlement

Hett parlement kan zich verenigen met het voorstel voor introductie van
premiedifferentiatiee in de ZW. Alle fracties kunnen instemmen met de
doelstellingg van het kabinet om meer financiële verantwoordelijkheid te
leggenn bij de individuele werkgever. De fracties onderschrijven ook de
prikkelfilosofiee en menen dat premiedifferentiatie in de ZW een goed
instrumentt is om aan deze doelstelling vorm te geven. Over de uitwerking
vann het systeem worden wel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.
relatierelatie premiedifferentiatie ZW en de 2/6-wekenmaatregel
Err zijn vragen over de relatie van de premiedifferentiatie ZW tot de op
stapell staande privatisering van de eerste drie tot zes weken van het
ziekterisico.. De werknemer heeft voor dit deel van het risico geen
vorderingg op de bedrijfsvereniging, maar op zijn werkgever. Door deze
maatregell zou volgens de toenmalige cijfers 90 procent van het aantal
ziekteverzuimgevallenn en 50 procent van de totale lasten niet meer door de
ZWW gedekt worden. Dientengevolge heeft premiedifferentiatie na invoering
vann de 3/6-wekenmaatregel betrekking op een veel kleiner deel van het
verzuim.. Meerdere fracties (CDA, PvdA, kl. chr.) vragen zich af of
premiedifferentiatiee na de privatisering nog iets te betekenen heeft.60
Bovendien,, zo wordt gevraagd, wordt de werkgever door de gedeeltelijke
privatiseringg al niet genoeg geprikkeld?61
solidariteitsolidariteit ten behoeve van kleine werkgevers: pooling?
Dee PvdA-fractie heeft twijfels over pooling. Door pooling wordt de
financiëlee verantwoordelijkheid niet gelegd bij de individuele werkgever,
maarr bij een collectief van kleine werkgevers. Het gevaar bestaat dat de
kleinee werkgever door pooling te weinig wordt geprikkeld. De PvdA-fractie
trektt met andere woorden het inbouwen van solidariteitselementen ten
behoevee van de kleine werkgever in twijfel.n reactie op deze opmerking van
dee PvdA geeft de staatssecretaris aan dat pooling niet bedoeld is om de
prikkell te verminderen, maar om de kleine werkgever te beschermen tegen
tee grote premieschokken.62
doorwerkingdoorwerking premiedifferentiatie in het werknemersdeel
Hett voorstel om de premiedifferentiatie te laten doorwerken in de
werknemerspremiee kan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel niet op
algemenee steun rekenen. Een deel van het parlement (CDA, PvdA, VVD en

Dee 3/6 wekenmaatregel wordt later door een nota van wijziging een 2/6 wekenmaatregel.
Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr.. 5; Handelingen 11 1991/92. p. 1967, 1970, 2003.
611
Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr. 5 en 6.
622
Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr.. 6, p. 31 -32.
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kl.. chr.) is in beginsel voor. De PvdA-fractie geeft aarzelend aan voorlopig
tee kunnen instemmen met de doorwerking, maar voegt daar onmiddellijk
aann toe dat de werkgever meer invloed heeft op het arbo-beleid en het
ziekteverzuimm dan de werknemers. Een ander deel (GroenLinks, D66) is
tegen,, omdat het de werkgever aanmerkt als eindverantwoordelijke voor het
verzuim-- en arbo-beleid. GroenLinks vindt het bovendien niet fair het
collectieff van werknemers aan te spreken in ondernemingen met minder dan
355 werknemers die niet verplicht zijn een ondernemingsraad te hebben.
besluitbesluit over premiedifferentiatie
Overr de verdeling van beslissingsverantwoordelijkheid ten aanzien van de
hoogtee van de premiedifferentiatie en over de doorwerking staan twee
meningenn tegenover elkaar. Een deel (CDA, PvdA) onderschrijft het
kabinetsstandpuntt en wil deze beslissingsverantwoordelijkheid aan de
bedrijfsverenigingenn overlaten. De achterliggende visie van de CDA is dat
dee werknemersverzekeringen geleidelijk zouden moeten worden overgeheveldd naar de werkgevers en werknemers.1 De PvdA-fractie
onderschrijftt het kabinetsbeleid vanuit de overtuiging dat in dit geval de
bedrijfsverenigingenn het beste kunnen beslissen over de premie.
Eenn andere deel (met name D66 en VVD, maar ook kl.clir.) is tegen al te
grotee beleidsvrijheid voor bedrijfsverenigingen, omdat wordt gevreesd dat
premiedifferentiatiee in de handen van de bedrijfsverenigingen 'een dode
letter'' wordt. Omdat werkgevers en werknemers via het bestuur van de
bedrijfsverenigingg over zichzelf regeren, zouden de bedrijfsverenigingen
niett snel rigoureuze maatregelen nemen.'
5.4.55.4.5
--

Conclusie

Door de maatregel is de solidariteit in de ZW-verzekering verminderd.
Vereveningg op bedrijfstakniveau is vervallen en vervangen door
premiedifferentiatiee op het niveau van de individuele onderneming. De
mogelijkheidd kleine werkgevers te poolen is een solidariteitselement in
dee regeling.

633

Kamerstukken II 1991/92, 22 228, nr. 5, p. 33-35.
Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr. 5, p. 46.
Zie onder andere Kamerstukken II 1991/92, 22 228, nr. 5, p. 29-35. Kamerstukken II
1991/92,, 22 228, nr. 6, p. 33-34. Door de oppositie is terzake van dit punt een aantal
amendementenn ingediend, die alle zijn verworpen. In het amendement, Kamerstukken tl
1991/92,, 22 228, nr. 14, ondersteund door VVD, D66, GroenLinks en de CD is neergelegd dat
dee vaststelling van de premie de goedkeuring van de minister behoeft. In het amendement,
KamerstukkenKamerstukken II 1991/92, 22 228, nr. 15, ondersteund door de VVD, de klein christelijke
fractiess en de CD, is neergelegd dat de doorwerking van de differentiatie van de
werknemerspremiee imperatief moet worden voorgeschreven door de minister. Zie ook
subamendementt Kamerstukken II 1991/92, 22 228. nr. 22 dat ook strekt tot imperatieve
doorwerkingg van de premiedifferentiatie in het werknemersdeel maar deze maximeert op één
procent. .
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--

Desolidarisering vormt de voornaamste overweging die ten grondslag
ligtt aan de maatregel. Het streven is er op gericht om de financiële
betrokkenheidd van de individuele werkgever te vergroten. Dit streven
staatt (middels de prikkelfilosofie) in nauw verband met het streven naar
intensiveringg van het preventie- en reïntegratiebeleid.
Deze hoofdgedachte wordt algemeen ondersteund, ondanks vragen die
wordenn gesteld over de zin van de maatregel in verband met de 2/6wekenmaatregel. .
Het grootste deel van de discussie gaat over de vraag of doorwerking
vann de premiedifferentiatie in het werknemersdeel wenselijk is.

--

--

5.55
5.5.15.5.1

Wachtdagen en vakantiedagen onderhandelbaar
Inleiding

InIn de nadere aanbeveling inzake bestrijding van het ziekteverzuim van de
STARR van 8 november 1991 is afgesproken dat de centrale werkgevers- en
werknemersorganisatiess de CAO-partijen oproepen om nadrukkelijk
aandachtt te besteden aan het inbouwen van arbeidsvoorwaardelijke
stimulansenn ter terugdringing van het ziekteverzuim. Door de invoering van
dee Wet TAV wordt aan werkgevers en werknemers op twee punten meer
ruimtee geboden om afspraken te maken over arbeidsvoorwaardelijke
stimulansen.. Ten eerste worden door een wijziging van art. 7A: 1638c lid 7
BWW de wachtdagen bij ziekte weer onderhandelbaar. De hoofdregel dat de
werkgeverr bij ziekte verplicht is om 'gedurende een betrekkelijk korte tijd
loonn door te betalen' wordt zo gewijzigd dat de doorbetalingsplicht na twee
(wacht)dagenn ingaat. Ten tweede wordt het wettelijk verbod (art. 7A:
1638eee lid 2 BW) dat bij ziekte vakantiedagen worden ingeleverd
gedeeltelijkk geschrapt: werkgevers en werknemers kunnen overeenkomen
datt de werknemer bij ziekte voortaan vakantiedagen moet inleveren, mits er
twintigg vakantiedagen overblijven.
Hett voorstel met betrekking tot het inleveren van vakantiedagen maakt
oorspronkelijkk deel uit van het Wetvoorstel TZ. Door aanvaarding van het
amendementt van Beijlen-Geerts (PvdA) is dit voorstel naar voren gehaald
enn ingepast in de Wet TAV (zie par. 3.3.1 ).66
5.5.25.5.2

Inhoud van de maatregelen

Bijj de vaststelling van de inkomensaanspraken van de werknemer bij ziekte
moett worden gelet op twee wettelijke systemen: de civielrechtelijke
loondoorbetalingsplichtt van de werkgever op basis van art. 7A: 1638c BW
enn de uitkeringsplicht van de bedrijfsvereniging op basis van de ZW. De
werknemerr kan niet tegelijkertijd aanspraak maken op èn loondoorbetaling
KamerslukkenKamerslukken II1991/92, 22 228. nr. 26.
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doorr de werkgever èn een ZW-uitkering van de bedrijfsvereniging.67 De
werkgeverr betaalt het loon en brengt het ziekengeld van de
bedrijfsverenigingg daarop in mindering.
Opp basis van de ZW is de bedrijfsvereniging met ingang van de derde
verzuimdagg uitkeringsplichtig (gedurende 52 weken minimaal 70 procent
vann het dagloon). De ZW van voor de Wet TZ verleent bedrijfsverenigingen
dee bevoegdheid om afwijkende regelingen te treffen ten gunste van de
werknemerr en om bovenwettelijke uitkeringen te verstrekken gedurende de
tweee wachtdagen. De hoofdregel van art 7A: 1638c BW is dat de werkgever
gehoudenn is tot loondoorbetaling aan de zieke werknemer 'gedurende een
betrekkelijkk korte tijd'. Van deze hoofdregel kan worden afgeweken met
dienn verstande dat een minimumbescherming geldt dat, vanaf de eerste
ziektedag,, gedurende de eerste zes weken, in ieder geval het minimumloon
wordtt betaald. Deze dwingendrechtelijke minimumbescherming sluit het
bedingenn van wachtdagen ten laste van de werknemer uit.
Eenn tweede bepaling die in dit kader van belang is, is art 7A: 1638ee BW
opp basis waarvan het inleveren van vakantiedagen tijdens ziekte onmogelijk
is.. Deze twee wettelijke bepalingen in het Burgerlijk Wetboek maken
onderhandelingenn over wachtdagen en het inleveren van vakantiedagen
aanvankelijkk onmogelijk. Door invoering van de Wet TAV zijn deze
belemmeringenn weggenomen waardoor ruimte is gecreëerd voor afspraken
tussenn werknemers en werkgevers over een eigen risico voor de werknemer.
Omm een meer volledig beeld van de arbeidsvoorwaardelijke stimulansen
tee geven is het nodig er op te wijzen dat er ook op de werknemer gerichte
stimulansenn zijn waarvoor geen wettelijke belemmeringen gelden.
Werkgeverss en werknemers kunnen afspraken maken over positieve
stimulansenn gericht op de werknemer. Een voorbeeld van een positieve
prikkell is de aanbieding van een reis, indien een werknemer een heel jaar
niett ziek is geweest. Er kunnen ook zonder wettelijk bezwaar afspraken
wordenn gemaakt over bijvoorbeeld het inleveren van ad v-dagen, dat is een
negatievee prikkel.
5.5.35.5.3

Kwalificatie van de maatregelen

Hoee kunnen deze twee maatregelen worden gekwalificeerd in termen van
solidariteit?? Vooraf moet worden opgemerkt dat het bij beide maatregelen
gaatt om het scheppen van mogelijkheden om afspraken te maken over het
bedingenn van wachtdagen en het inleveren van vakantiedagen. Of
werkgeverss en werknemers gebruik maken van deze mogelijkheid is vers
twee.. Deze maatregelen hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
Vóórr de Stelselherziening van 1987 bestaat deze mogelijkheid ook. maar sinds genoemde
datumm is in art. 7A: 1638c lid 7 BW bepaald dat de werkgever in ieder geval gedurende zes
wekenn na de eerste ziektedag het geldende minimumloon dient door te betalen zonder dat
afwijkingg ten nadele van de werknemer mogelijk is. Zie verder Hoogendijk 1999, p. 36.
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invoeringg van het BMS, een voorwaardelijk karakter. Indien er
daadwerkelijkk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om
wachtdagenn en het inleveren van vakantiedagen te bedingen, wordt door
beidee maatregelen een eigen risico voor de werknemer ingevoerd. Een eigen
risicorisico kan worden aangemerkt als een maximale vorm van premiedifferentiatiee ofwel maximale equivalentie tussen premie en schadekans. Er
iss dan geen sprake meer van solidariteit c.q. verevening van hoge(re) en
lage(re)) risico's.
5.5.45.5.4

Overwegingen

Dee overwegingen die in de discussie over de arbeidsvoorwaardelijke
stimulansenn een rol spelen zijn:
-- desolidarisering;
-- voorkoming van oneigenlijk gebruik.
5.5.4.11

Standpunten van het kabinet en de sociale partners

Zoalss in par. 3.3.1 is uiteengezet, is tussen het kabinet en de sociale partners
naarr aanleiding van de CNV-nota uit 1985 een discussie gevoerd over met
namee de verdeling van bestuurlijke bevoegdheden met betrekking tot de
ZW.. In dit kader wordt voorgesteld om de bovenwettelijke uitkeringen geheell over te dragen aan de sociale partners.1 Dit betekent dat een aantal
wettelijkee bevoegdheden van de minister komt te vervallen.' Het herstel
vann de contractvrijheid ten aanzien van wachtdagen vormt één onderdeel
vann de voorstellen om de zeggenschap over de bovenwettelijke uitkeringen
overr te hevelen naar de sociale partners. In de SER-adviesaanvraag uit 1989
doett het kabinet het voorstel voor de introductie van een derde wachtdag,
maarr dit voorstel wijst de SER van de hand.
Niett alleen in het kader van het plan voor een overdracht van bevoegdheden
iss gesproken over wachtdagen, maar ook in de TWVA is in 1989 over dit
onderwerpp gedebatteerd. Deze discussie staat in het teken van de terugdringingg van het arbeidsongeschiktheidsvolume. Het bedingen van
arbeidsvoorwaardelijkee stimulansen - het gaat dan niet alleen meer dan
688

Protokol aangaande overdracht bevoegdheden. SER 1989/13, p. 41-42. de SERadviesaanvraagg van 9 maart 1989, SER 1989/13, bijlage 2, p. 29-31 en het SER 1989/13, p.
12-14. .
6QQ
De ministeriële goedkeuring bij herverzekeren van wachtdagen (art. 29 lid 3 ZW oud), de
ministeriëlee goedkeuring bij bovenwettelijke uitkeringen (art. 57 ZW-oud) en de ministeriële
goedkeuringg bij het vaststellen van een hogere werk nemerspremi e dan één procent in geval
vann bovenwettelijke uitkering (art. 60 lid 3 onder a ZW- oud). In verband hiermee staat dat de
aansprakelijkheidd van het Rijk voor bovenwettelijke uitkeringen vervalt (art 51 ZW-oud) en
datt de veiligstelling van de bovenwettelijke uitkeringen komt te vallen onder algemeen
toezichtt van de SVr.
700
Adviesaanvraag van het kabinet, bijlage 2 SER 1989/13, p. 30: SER 1989/13. p. 15.
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wachtdagenn maar bijvoorbeeld ook over vakantiedagen - vonnt een van de
onderwerpen,, omdat een deel van het ziekteverzuim wordt toegeschreven
aann de geringe betrokkenheid van werknemers bij het werk. De arbeidsvoorwaardelijkee stimulansen beogen de financiële betrokkenheid van
werknemerss te verhogen.71
Inn de werkgroep zijn de meningen over de arbeidsvoorwaardelijke
stimulansenn verdeeld. De delegatie van de werkgevers en van de overheid
verwachtenn dat het een effectief instrument is. Een flink deel van het
ziekteverzuimm bestaat uit kortdurend ziekteverzuim van een paar dagen. Het
creërenn van een eigen risico voor de werknemer helpt volgens de
werkgeverss om oneigenlijk gebruik, zoals bijvoorbeeld het opnemen van een
baaldag,, te bestrijden. Juist bij het kortdurende ziekteverzuim wordt iets
verwachtt van financiële prikkels, omdat na een of twee dagen er niet direct
eenn controlearts op de stoep staat en dus de werknemer ruimte heeft om zelf
tee beoordelen of hij ziek is. Arbeidsvoorwaardelijke stimulansen moeten
voorkomenn dat een werknemer al te gemakkelijk beslist dat hij ziek is.
Alduss wordt verondersteld (1) dat een deel van het (kortdurend)
ziekteverzuimm oneigenlijk of in ieder geval vermijdbaar is en (2) dat een
werknemerr door een financiële prikkel (positieve of negatieve arbeidsvoorwaardelijkee stimulansen) zijn gedrag verandert en zich minder snel ziek
meldt. .
Dee werknemersdelegatie wijst dit plan 'volstrekt van de hand'. Een
arbeidsvoorwaardelijkee aanpak zou een negatief effect hebben op het gedrag
enn de houding van de werknemers ten opzichte van de werkgever en de
onderneming.. Bovendien leidt deze aanpak volgens de werknemersdelegatie
niett tot een daadwerkelijke beperking van het ziekteverzuim. De kans wordt
verhoogdd dat werknemers doorwerken terwijl ze eigenlijk ziek zijn. Een
mogelijkk gevolg is dat werknemers dan ernstiger ziek worden en uiteindelijk
langerr uit de roulatie zijn.
Inn het advies van 12 juli 1991 spreekt de SER zich uit voor een verruiming
vann de contractvrijheid van de sociale partners, zodat afspraken over
arbeidsvoorwaardelijkee stimulansen mogelijk worden gemaakt. Bepaalde
wettelijkee belemmeringen dienen daarom te verdwijnen. De SER is unaniem
tegenn invoering van een wettelijke verplichting inzake het inleveren van
vakantiedagenn of de instelling van wachtdagen. Dergelijke maatregelen
behorenn volgens de SER deel uit te maken van het arbeidsvoorwaardenoverlegg tussen werknemers en werkgevers.
InIn hoofdstuk zes uit het SER-advies met de titel 'Vergroting van de
financiëlee betrokkenheid van individuele werknemers' worden de
overwegingenn uiteengezet die ten grondslag liggen aan de invoering van
arbeidsvoorwaardelijkee stimulansen. De overwegingen sluiten aan bij die
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Interim-rapportage TWVA, p. 24-5.
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vann de werkgeversdelegatie in de TWVA. " De raad erkent dat een mogelijk
nadeell van de prikkel is dat een werknemer de verkeerde afweging maakt en
tee lang doorwerkt met als mogelijk gevolg dat 'verdergaande en mogelijk
blijvendee schade aan de gezondheid wordt aangericht'. " Ook erkent hij dat
eenn dergelijke prikkel onrechtvaardig kan uitwerken voor de werknemers
diee ziek worden door een oorzaak die geheel buiten de eigen invloedssfeer
ligtt (te denken valt aan werknemers met chronische aandoeningen) of voor
werknemerss die een functie vervullen die een relatief hoog ziekterisico met
zichh meebrengt. Deze groepen werknemers zullen invoering van een eigen
risicorisico wellicht ervaren als een vorm van ongelijke behandeling.
Eenn deel van de SER, bestaande uit werkgeversleden en kroonleden, is,
naastt het weghalen van belemmeringen voor het bedingen van wachtdagen,
voorstanderr van het mogelijk maken van een uitmil van vakantiedagen en
ziektedagen.744 De hoofdregel behoort te zijn dat bij elke ziekmelding één
vakantiedagg wordt afgeboekt met een maximum van vier vakantiedagen per
jaar.755 Deze regels ten aanzien van de wachtdagen en het inleveren van
vakantiedagenn moet van semi-dwingend recht zijn: bij individuele
arbeidsovereenkomstt of arbeidsreglement is afwijking van de hoofdregel
mogelijk. .
Dee CNV- en MHP-leden kunnen zich met dit voorstel verenigen met dit
verschill dat zij menen dat afspraken over arbeidsvoorwaardelijke
stimulansenn niet tussen de individuele werknemer en werkgever kunnen
wordenn gemaakt, maar alleen op CAO-niveau. ' De FN V-leden delen deze
meningg met de andere werknemersleden met dien verstande dat zij een
uitzonderingg maken voor afspraken over het inleveren van vakantiedagen. In
tegenstellingg tot de CNV- en MHP-leden verklaart de FNV zich tegen
wijzigingg van de vakantie wetgeving. Wegstrepen van vakantiedagen tegen
ziektedagenn acht de FNV in strijd met de aard en de strekking van de
vakantiewetgeving.. Er wordt volgens de FNV-vertegenwoordigers te veel
uitgegaann van oneigenlijk gebruik van ziekengeld. Eerst dient goed te
wordenn gecontroleerd of een werknemer onterecht verzuimt. Als een
werknemerr terecht verzuimt wegens ziekte mogen hem geen vakantiedagen
wordenn ontnomen. Bovendien is de FNV tegen de invoering van deze
prikkel,, omdat er volgens de FNV al genoeg mogelijkheden bestaan om
afsprakenn te maken over financiële prikkels voor de werknemer. Naast
722

SER 1991/15, p. 98-99.
SER 1991/15, p. 99.
744
SER 1991/15, p. 163.
755
SER 1991/15, p. 163-164.
766
SER 1991/15, p. 194-195.
Inn de Wet TAV is bepaald dat het inleveren van vakantiedagen of de instelling van
wachtdagenn in een schriftelijke overeenkomst of reglement moet zijn vastgelegd.
Overeenkomstenn over arbeidsvoorwaardelijke prikkels kunnen dus ook op een ander dan het
CAO-niveauu worden gesloten.
777
SER 1991/15, p. 223-224.
733
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positievee stimulansen kunnen ook adv-dagen onderhandelingsmateriaal
vormenn in het overleg tussen werknemers en werkgevers.
Inn Nadere aanbeveling inzake bestrijding van het ziekteverzuim van 8
novemberr 1991 formuleert de STAR met het oog op komende CAOonderhandelingenn voor haar leden een aantal aanbevelingen op het punt van
dee arbeidsvoorwaardelijke stimulansen. De STAR adviseert haar leden om
bijj het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg afspraken te maken over
positievee en zo nodig negatieve stimulansen teneinde het ziekteverzuim
terugg te dringen. De vormgeving van de stimulansen (vrije tijd en/of geld)
laatt de STAR over aan haar leden.78 Deze aanbeveling van de STAR over
arbeidsvoorwaardelijkee prikkels geeft impliciet aan dat het voormalig verzet
vann de FNV tegen het inleveren van vakantiedagen is verdwenen.
Aanvankelijkk stelt het kabinet zich ten aanzien van het inleveren van
vakantiedagenn op het standpunt dat in het Burgerlijk Wetboek dient te
wordenn opgenomen dat verplicht bij elke ziekteperiode een vakantiedag
wordtt ingeleverd tot een bepaald minimum aantal vakantiedagen.79 Later, na
overlegg met de STAR, wijzigt het kabinet zijn standpunt en ziet het af van
invoeringg van een wettelijke verplichting ten aanzien wachtdagen en
vakantiedagenn en stelt dat wettelijke belemmeringen voor het bedingen van
wachtdagenn of inleveren van vakantiedagen moeten worden weggenomen,
zodatt de sociale partners over deze onderwerpen afspraken kunnen maken.
5.5.4.22

Standpunten in het parlement

Tijdenss de parlementaire behandeling van het Wetsvoorstel TAV is over
wachtdagenn eigenlijk heel weinig opgemerkt. De meeste fracties kunnen
zichh blijkbaar op dit punt verenigen met het Wetsvoorstel TAV. De PvdAfractiee vraagt zich in eerste instantie nog wel af of invoering van de
mogelijkheidd om wachtdagen te bedingen verenigbaar is met een
evenwichtigee verdeling van prikkels tussen werknemers en werkgevers,
gezienn het feit dat de werknemers door invoering van deze maatregel
mogelijkk al met een eigen risico worden geconfronteerd, terwijl de
werkgeverr pas door de inwerkingtreding van de Wet TZ zou worden
geconfronteerdd met een eigen risico van drie respectievelijk zes weken.

Aann deze aanbeveling verbindt de STAR de voorwaarde dat het kabinet afziet van het
voornemenn om een wettelijke verplichting in het Burgerlijk Wetboek op te nemen om bij
ziektee vakantiedagen in te leveren. De andere voorwaarde is dat overheid afziet van de in het
kabinetsstandpuntt van 13 juli 1991 aangekondigde Parapluwet, waarbij langs wettelijke weg
wordtt ingegrepen in CAO's zodat afspraken over bovenwettelijke voorzieningen nietig
wordenn en nieuwe afspraken over bovenwettelijke voorzieningen noodzakelijk zijn.
Ziee Kabinetsstandpunt van 13 juli 1991 naar aanleiding van het SER-advies. Kamerstukken
//1991/92,222 187, nr. I.
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Vanuitt het perspectief van een evenwichtige prikkelbalans zou gelijktijdige
invoeringg van deze maatregelen beter zijn.8
Overr het inleveren van vakantiedagen is meer gesproken. Naar
aanleidingg van een akkoord in de STAR over arbeidsvoorwaardelijke
stimulansenn op 8 november 1991 komen verzoeken vanuit de Tweede
Kamerr om de regeling met betrekking tot het inleveren van vakantiedagen
diee op basis van de Wet TZ in 1993 of 1994 in werking zou treden, naar
vorenn te halen. De aanleiding voor de discussie over dit onderwerp vormt
eenn amendement van de CDA-parlementariër Biesheuvel.82 Het amendementt vraagt om twee wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek: de opheffing
vann het verbod om vakantiedagen in te leveren voor ziektedagen (7A:
1638eee BW) en de beperking van de doorbetalingsplicht van de werkgever
exx art. 7A: 1638c BW van 100 procent naar 70 procent van het loon. Deze
tweee wijzigingen staan beide in het Wetsvoorstel TZ, maar Biesheuvel wil
mett het oog op komende CAO-onderhandelingen deze voorstellen naar
vorenn halen. Het kabinet geeft aan daar niets voor te voelen. Een
aanzienlijkk deel van het parlement (PvdA, D66, GroenLinks, VVD, GPV)
maaktt ook bezwaar tegen dit amendement, onder meer omdat zo de
adviesorganenn SVr en de Raad van State worden omzeild. Een tweede
bezwaarr (voor de linkse fracties) is bovendien dat door uit het TZ-pakket
alleenn die maatregelen te pikken die gevolgen hebben voor de werknemer
hett 'prikkelevenwicht' uit balans raakt.
Eenn amendement van PvdA-Kamerlid Beijlen-Geerts heeft alleen
betrekkingg op het inleveren van vakantiedagen (en niet, zoals het
amendementt Biesheuvel, ook op beperking van de doorbetalingsplicht) kan
well rekenen op een brede steun. Met het oog op de bescherming van de
individuelee werknemer is in het amendement bepaald dat slechts bij CAO of
regelingg door of namens een bevoegd publiekrechtelijk orgaan een
dergelijkee afspraak zou kunnen worden gemaakt. Echter, als gevolg van de
aanvaardingg van een subamendement van L inschoten is bepaald dat het
inleverenn van vakantiedagen niet alleen in de CAO maar ook op
bedrijfsniveauu in een schriftelijke overeenkomst of reglement geregeld kan
worden. .
5.5.55.5.5
--

Conclusie

Door deze maatregelen worden geen prikkels ingevoerd, maar worden
mogelijkhedenn gecreëerd om arbeidsvoorwaardelijke afspraken te

800

Kamerstukken II 1991/92, 22 228, nr. 5, p. 53.
STAR 1991.
822
Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr. 19.
833
Kamerstukken II 1991/92, 22 228, nr. 9, p. 42.
844
Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr. 26.
855
In het subamendement Kamerstukken II1991 /92. nr. 28 is opgenomen dat een afspraak over
hett inleveren van vakantiedagen bij ziekte mogelijk is bij schriftelijke regeling of reglement.
811
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makenn over prikkels. Wanneer dergelijke afspraken daadwerkelijk
wordenn gemaakt, ontstaat een eigen risico voor de werknemer en komt
eenn deel van de loondervingskosten ten laste van de werknemer. De
solidariteitt tussen werknemers met een hoog en laag risico wordt door
eenn eigen risico sterk verminderd.
-- Tegen verplichte invoering van de stimulansen bestaan bezwaren bij de
socialee partners, die zich - afgezien van aanvankelijke bezwaren van
FNV-zijdee tegen de mogelijkheid om vakantiedagen in te leveren bij
ziektee - wel kunnen vinden in een herstel of vergroting van hun
contractsvrijheidd om afspraken te maken over wacht- en vakantiedagen.
Hett creëren van een mogelijkheid verplicht (de werknemersvertegenwoordigers)) nog tot niets.
-- Ondanks het feit dat het om voorwaardelijke maatregelen gaat, worden
dee maatregelen meegewogen in de balans van prikkels gericht op de
werknemerr en op de werkgever. Vanuit het parlement wordt de zorg
geuitt dat de balans uit evenwicht raakt in het nadeel van de werknemer.
Zoalss de prikkelmaatregelen, gericht op de werkgever, gebaseerd zijn op
eenn drietal veronderstellingen (die ik aanduid met de term 'prikkelfilosofie'),, zijn ook deze twee maatregelen gebaseerd op veronderstellingen,, namelijk ten eerste dat een deel van het (kortdurend)
ziekteverzuimm oneigenlijk is en of vermeden kan worden door de
werknemerr en ten tweede dat een financiële prikkel van invloed is op
hett verzuimgedrag van de werknemer.
5.66
5.6.15.6.1

De 2/6-wekenmaatregel
Inleiding

Opp basis van de Wet TZ wordt een verplicht eigen risico geïntroduceerd
voorr de individuele werkgever. De kleine werkgevers wordt verplicht het
ziekengeldrisicoo gedurende de eerste twee weken zelf te dragen, voor de
groteree werkgevers is die eigen-risicoperiode zes weken. De maatregel
treedtt op 1 januari 1994 in werking.
5.6.25.6.2

Inhoud van de maatregef6

Dee 2/6-wekenmaatregel houdt in dat in art. 29 ZW is opgenomen dat er een
wachttijdd geldt van twee of zes weken voordat er recht op ziekengeld
ontstaat.. De werknemers die in dienst zijn bij een werkgever die meer
'vertoont'' dan vijftien maal de gemiddelde loonsom per werknemer hebben
naa zes weken vanaf de eerste ziektedag recht op ziekengeld op basis van de
ZW.. Voor werknemers die in dienst zijn bij een kleinere werkgever geldt
eenn periode van twee weken. In het wetsvoorstel dat is ingediend, is de
Ziee ook Bangert & Kronenburg-Willems 1994, p. 95-218.
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periodee aanvankelijk drie weken, maar door aanvaarding van het
amendementt Leijnse/Bijleveld-Schouten is deze termijn verkort tot twee
weken.. Tot het moment dat de werknemer recht heeft op ziekengeld op
basiss van de ZW ontleent de werknemer recht op doorbetaling van loon aan
hett arbeidsovereenkomstenrecht. In een gewijzigd art. 7A: 1638c BW is
geregeldd dat de werkgever gedurende de eerste zes weken verplicht is tot
doorbetalingg van 70 procent van het vastgestelde loon, echter met als
ondergrenss het minimumloon. De minimumdagloonvoorziening is per 1
januarii 1987 in art. 7A: 1638c BW ingevoegd, omdat sinds die datum in de
ZWW de minimumdagloonbepalingen vervielen. Voor de minimumdagloonregelingenn in de ZW is de TW in de plaats gekomen, maar deze wet
geeftt geen recht op een toeslag gedurende de eerste zes weken van ziekte,
omdatt het verlenen van een toeslag bij heel kortdurende ziektegevallen het
uitvoeringsapparaatt zou overbelasten. Vanwege uitvoeringstechnische
problemenn wordt dus een deel van de lasten, die anders uit de uit algemene
middelenn gefinancierde TW zouden worden betaald, op het bord van de
werkgeverr geschoven.
Doorr de invoering van de 2/6-wekenmaatregel is de betekenis van de
ZWW sterk beperkt. De verantwoordelijkheid voor het inkomensrisico is voor
eenn aanzienlijk deel verschoven van de publieke naar de private sfeer. Niet
dee bedrijfsvereniging, maar de werkgever wordt belast met het vergoeden
vann de inkomensschade tijdens de eerste weken van ziekte. Door de
maatregell kan de ZW-premie in 1994 met circa 50 procent worden verlaagd
tenn opzichte van 1993. 9
Dee 2/6-wekenmaatregel geldt niet voor mensen die geen
arbeidsovereenkomstt hebben, maar wel krachtens de ZW verzekerd zijn. Dit
zijnn de zogenaamde 'gelijkgestelderf, de mensen die in een arbeidsverhoudingg staan die op basis van art. 4 en 5 ZW gelijkgesteld is met een
dienstbetrekkingg en aldus verzekerd zijn. Wel geldt voor deze personen die
persoonlijkee arbeid verrichten zonder dat er sprake is van een
arbeidsovereenkomstt - het gaat onder meer om kleine aannemers,
handelsagenten,, thuiswerkers, musici, stagiaires, artiesten en uitzendkrachtenn - een wachttijd van twee dagen. De 2/6-wekenmaatregel heeft ook
geenn betrekking op het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Een vrouw
heeftt in verband met haar bevalling recht op ziekengeld ter hoogte van haar
dagloonn gedurende tenminste zestien weken zonder wachtdagen.
Alss de werkgever zijn loondoorbetalingsverplichting niet nakomt, omdat
hijj meent dat de werknemer niet ziek is, kan de werknemer zich tot de

KamerstukkenKamerstukken II 1992/93, 22 899, nr. 17. De aanduidingen 2/(>- en 3/6-wekenma
wordenn door elkaar heen gebruikt, omdat in de totstandkomingsgeschiedenis lange tijd sprake
iss van een 3/6-wekenmaatregel.
Ziee voor wijziging van art. 7A: 1638c BW bijlage 2 van dit hoofdstuk.
&&
"" Bangert & Kronenburg-Willems 1994, p. 97.
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bedrijfsverenigingg wenden voor een second opinion. In de 2/6-wekenperiodee zou de werknemer zonder deze mogelijkheid erg zwak staan ten
opzichtee van een werkgever die weigert loon door te betalen, omdat hij
meentt dat de werkgever niet ziek is. Door de second opinion heeft de
individuelee werknemer de mogelijkheid gekregen de bedrijfsvereniging te
latenn oordelen over de aanwezigheid van een ziekte. De werknemer moet het
oordeell van de bedrijfsvereniging gebruiken als attest bij zijn vordering tot
loondoorbetalingg door de werkgever bij de civiele rechter. Als een
werknemerr geen second opinion als attest kan overhandigen aan de rechter,
wordtt het beroep van de werknemer in beginsel niet ontvankelijk verklaard.
5.6.35.6.3

Kwalificatie van de maatregel

Doorr de 2/6-wekenmaatregel neemt de solidariteit in de ZW-verzekering
verderr af. Gedurende 2/6 weken wordt de werkgever verplicht tot ERD.
ERDD kan beschouwd worden als de meest vergaande vorm van
premiedifferentiatie.. De individuele werkgever wordt ten volle
geconfronteerdd met de eigen kosten. Elke vorm van verevening binnen het
wettelijkk systeem is in die periode uitgesloten.
5.6.45.6.4

Overwegingen

Dee belangrijkste overwegingen die in verband met de invoering van de 2/6wekenn worden genoemd zijn:
-- desolidarisering;
-- preventie en reïntegratie.
5.6.4.11

Standpunten van de sociale partners

Dee SER is unaniem voor de invoering van de maatregel. 'De
achterliggendee gedachte is dat het direct ondervinden van de financiële
consequentiess van de mate van verzuim de werkgever zal aansporen om een
anti-verzuimbeleidd te voeren'. " Opnieuw wordt uitgegaan van de
prikkelfïlosofie.. Voor kleine werkgevers behoort volgens de SER een aparte
regelingg te gelden. De raad stelt voor voor deze groep een eigen
risicoperiodee van drie weken te hanteren. Een andere uitzondering moet
volgenss de SER worden gemaakt voor zwangerschaps- en bevallingsverlof.
Dezee gevallen moeten buiten de werking van de maatregel worden
Naa vragen over de rechtspositie van de werknemer vanuit het parlement (CDA:
KamerstukkenKamerstukken II1992/93, 22 899. nr. 5, p. 16, D66: Kamerstukken tl 1992/93. 22 899, nr. 5, p.
277 en GroenLinks: Kamerstukken II 1992/93. 22 899, nr. 5, p. 25) heeft het kabinet de
suggestiee van een second opinion in de eerste 3/6-weken overgenomen. Via een nota van
wijzigingg is dit element in het wetsvoorstel ingevoegd.
911
SER 1991/15, p. 159-161, p. 190-192, p. 219-221.
nn
SER 1991/15, p. 85.
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gehouden.. De FNV-leden vinden dat er ook een uitzondering moet worden
gemaaktt voor chronisch zieken. De Svr zou een limitatieve opsomming
moetenn geven van de soorten aandoeningen die als chronische ziekten
wordenn aangemerkt.93
5.6.4.22

Standpunt van het kabinet

Hett kabinet neemt het SER-advies over om een eigenrisico-periode in te
voeren.. In het Wetsvoorstel TZ onderbouwt het de maatregel niet uitgebreid.
Dee financiële betrokkenheid van de werkgever zou door de maatregel
wordenn vergroot: 'Met het vergroten van de financiële betrokkenheid van
individuelee ondernemingen bij het ziekteverzuim wordt beoogd
ondernemingenn aan te spreken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van
preventiee en bekorting van het kort- en langdurende ziekteverzuim. Doordat
dee werkgever directer wordt geconfronteerd met de kosten van het verzuim
enn de gevolgen daarvan voor zijn concurrentiepositie, zal hij worden
aangespoordd een actief verzuimbeleid te voeren'. 14 De opstellers van het
wetsvoorstell beschrijven de 2/6-wekenmaatregel als een maatregel die in het
verlengdee ligt van premiedifferentiatie. Zij beschouwen het ERD als de
meestt vergaande vorm van premiedifferentiatie en daarmee als sterkste
prikkell tot ziekteverzuimbeheer. Toegegeven wordt dat de maatregel een
ongunstigg effect zou kunnen hebben op het wervings- en selectiebeleid.
Doorr afspraken over en regulering van aanstellingskeuringen en door
nauwkeurigg te blijven letten op de effecten van het beleid zouden de grootste
problemenn worden ondervangen. Er is overleg geweest met de
artsenorganisatiess over eenduidige procedurele richtlijnen ten aanzien van
aanstellingskeuringen.. Bovendien wijst het kabinet op de Aanbevelingen
inzakeinzake wervings- en selectiebeleid van ondernemingen (1991) opgesteld
doorr de STAR. Voorts draagt het kabinet aan de eigen-risicoperiode te
beperkenn tot drie of zes weken om aldus een evenwicht te bereiken tussen
eenn zo sterk mogelijke prikkel en de nog te dragen last voor de individuele
werkgever.96 6
Voorr de kleine werkgever stelt het kabinet in navolging van het SERadviess een aparte regeling voor. Omdat de kleine werkgever minder
draagkrachtigg is, kan de loondoorbetalingsplicht de kleine werkgevers in
financiëlee problemen brengen als meerdere werknemers tegelijkertijd ziek
wordenn door bijvoorbeeld een griepgolf. Een kleine werkgever is immers
minderr goed in staat om dergelijke (kosten)flucruaties op te vangen en
vervangendd personeel te vinden. Daarom wil het kabinet de werkgever in
933

SER 1991/15, p. 221.
Kamerstukken II1992/93, 22 899, nr. 3, p. 19.
955
Kamerstukken II 1992/93, 22 899. nr. 6. p. 22-23. Zie De Wit 1995. p. 117-129.
Uitgangspuntt van de aanbeveling is dat alleen die gegevens en informatie een rol mogen
spelenn die relevant zijn voor de functie en die objectiveerbaar zijn.
966
Kamerstukken II1992/93, 22 899, nr. 3. p. 20.

944
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eenn onderneming van minder dan vijftien mensen een loondoorbetalingsplichtt op te leggen gedurende maximaal drie weken. Ten slotte stelt het
kabinett voor voor een aantal groepen mensen uit te zonderen van de werking
vann de 2/6-wekenmaatregel. De regeling geldt niet voor zwangerschaps- en
bevallingsuitkeringenn en evenmin voor degenen die geen beroep kunnen
doenn op de loondoorbetalingsplicht van de werkgever, bijvoorbeeld
uitzendkrachten,, zieke werklozen of werknemers van een failliet verklaarde
werkgever.. Het kabinet kiest er bewust voor geen uitzondering te maken
voorr chronisch zieken. Als een uitzondering voor chronisch zieken wordt
toegestaan,, zullen andere groepen, zoals ouderen en mensen die in
gevaarlijkee beroepen werken, ook uitgezonderd willen worden, aldus het
kabinet.. 7
5.6.4.33

Standpunten in het parlement

Hett parlement, uitgezonderd GroenLinks, kan instemmen met de 2/6maatregell en de gedachte achter de maatregel. Het schriftelijke en
mondelingg debat tussen Kamer en kabinet gaat dan ook niet zozeer over de
financiëlefinanciële verantwoordelijkheid, maar over de verantwoordelijkheid voor
controle,, begeleiding en claimbeoordeling in deze periode. Er worden twee
soortenn argumenten gebruikt voor de 2/6-maatregel. Een meerderheid van de
fractiess wijst op grond van de prikkelfilosofie op het belang van de
financiëlee prikkel. Een deel van het parlement (CDA, PvdA kl. chr.) wijst
niett alleen op vergroting van het eigen risico als middel om te prikkelen,
maarr ziet de vergroting van het risico ook als doel op zich. De vraag of er
eenn prikkel van de verdeling uitgaat is dan niet langer het uitgangspunt. De
CDA-fractiee ziet te veel anonimisering en collectivering en daarmee ook
afwentelingg van financiële risico's als problemen van het stelsel van sociale
zekerheid.. Door het vergroten van het eigen risico worden verantwoordelijkhedenn volgens deze fractie beter zichtbaar en worden de geschetste
problemenn bestreden.98 Ondanks de eenstemmigheid in de parlementaire
discussiee over de basisgedachte achter de maatregel worden de volgende
kanttekeningenn bij de maatregel geplaatst.
onderbouwing onderbouwing
Dee fracties van de PvdA en GroenLinks hebben vragen over de
onderbouwingg van de maatregel. GroenLinks wil eigenlijk eerst wachten op
dee effecten van eerdere financiële stimuleringsmaatregelen, zoals het BMS
enn de premiedifferentiatie in de ZW, omdat nog niet vaststaat dat prikkels
leidenn tot terugdringing van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De fractie
plaatstt grote vraagtekens bij de prikkelfilosofie die zo breed onderschreven
wordt.. Is het wel zo dat financiële prikkel zullen leiden tot maatschappelijk
KamerstukkenKamerstukken II1992/93, 22 899, nr. 3, p. 21.
KamerstukkenKamerstukken II 1992/93, 22 899, nr. 5, p. 2.
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gewenstt gedrag? Omdat een analyse van de oorzaken van het stijgende
ziekteverzuimm ontbreekt, is het twijfelachtig of de 3/6-maatregel effectief is.
Err is, zo vervolgt GroenLinks, geen kennis over de mate van
vermijdbaarheidd van het verzuim en over de mate van oneigenlijk gebruik.
Dezee kennis is noodzakelijk om te kunnen inschatten of de 3/6wekenmaatregell zal werken.
In dit kader vraagt GroenLinks ook of het
kabinett weet of bij de zogenaamde akers, de eigen-risicodragers binnen het
ZW-regime,, het verzuim lager is en de welzijnsbeleving groter en de
arbeidomstandighedenn beter.1 '
privatiseringprivatisering en rechtspositie werknemer
Voortss heeft GroenLinks een kritische houding ten aanzien van de
vergrotingg van het eigen risico, omdat de maatregel kan leiden tot een
algehelee privatisering van de ZW en dit een flinke aanzet kan zijn tot de
invoeringg van een ministelsel, een stelsel waarin de overheid alleen
uitkeringenn op minimumniveau garandeert. " GroenLinks is scherp gekant
tegenn een dergelijke ontwikkeling, onder meer omdat de rechtspositie van
eenn werknemer in een geprivatiseerde situatie minder goed is gewaarborgd.
Ondankss de invoeging in het wetsvoorstel van de mogelijkheid van een
secondsecond opinion heeft GroenLinks grote zorg over de rechtspositie van de
werknemerr tijdens de eigen-risicoperiode en over de bewijslastverdeling in
eenn procedure betreffende de vraag of de werknemer ziek is. Voorts zou de
psychologischee drempel bij een loonvorderingsprocedure tegen de eigen
werkgeverr veel hoger zijn dan in het geval van een ZW-procedure tegen de
vrijj anonieme bedrijfsvereniging. Een civiele procedure kent daarnaast nog
anderee drempels: griffierecht, het risico van kostenveroordeling, het
ontbrekenn van een vaste deskundige en meer en strengere vormvoorschriften..
De fractie vraagt zich af waarom het kabinet niet voor een
modell kiest waarin de werkgevers verplicht worden het eigen risico te
dragenn gedurende 2/6 weken binnen het bestaande systeem, terwijl de ZW
vann kracht blijft. Als werkgevers worden verplicht om eigen-risicodrager te
wordenn overeenkomstig de OSV en ZW, verandert de rechtspositie van de
werknemerr niet. Claimbeoordeling, controle, begeleiding blijven vallen
onderr de verantwoordelijkheid van de bedrijfsvereniging. Deze oplossing is
volgenss de fractie eenvoudig uitvoerbaar, leidt niet tot een knip in de
gevalsbehandelingg (voor en na 2/6 weken) en zorgt ervoor dat de

KamerstukkenKamerstukken II 1992/93, 22 899, nr. 5. p. 14-15.
Kamerstukken II 1992/93. 22 899. nr. 8, p. (>.
1011
Kamerstukken II 1992/93, 22 899. nr. 5. p. 15. Hel antwoord van het kabinet:
KamerstukkenKamerstukken 11 1992/93. 22 899, nr. 6, p. 15-16.
1022
Kamerstukken 11 1992/93, 22 899. nr. 5. p. 3.
1033
Kamerstukken II 1992/93. 22 899. nr. 7. p. 17.
1000
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rechtspositiee van de werknemer beter is beschermd.104 De fractie van
GroenLinkss pleit met andere woorden voor een versterking van de
equivalentiee tussen premie en schadekans, maar keert zich tegen de
gedeeltelijkee vervanging van publiekrechtelijke door privaatrechtelijke
dekkingg van het ziekengeldrisico.105
Dee D66-fractie stelt zich juist op tegen een publiekrechtelijk systeem van
ERD,, omdat dan de bedrijfsverenigingen hun zeggenschap in de eerste
periodee zouden behouden en de arbo-diensten buiten beeld raken.106 De
D66-fractie,, samen met de VVD sterk voorstander van de terugdringing van
dee bevoegdheden van de bedrijfsverenigingen, is voor de gedeeltelijke
privatiseringg van de dekking van het risico, omdat daarmee ook een deel van
dee uitvoering wordt geprivatiseerd.
privatiseringprivatisering en versterking van de equivalentie tussen premie en schadekans kans
Eenn deel van het parlement (D66, GroenLinks, SGP, VVD) vraagt zich af of
dee 2/6-wekenmaatregel het verwachte effect zal hebben.107 Als de
werkgevers,, al of niet op basis van CAO-afspraken, massaal het risico voor
dee eerste weken particulier verzekeren, wordt opnieuw het resultaat van het
ziekteverzuimm afgewenteld op het collectief. Dit deel verwijst ter illustratie
naarr de massale herverzekering van het WAO-gat waardoor een deel van het
effectt van de TBA-maatregel is ongedaan gemaakt. Hetzelfde kan volgens
dezee fracties gebeuren bij de invoering van de 2/6-wekenmaatregel.
Niemandd kan deze herverzekering verbieden.
gezondheidsselectie gezondheidsselectie
Allee fracties wijzen zeer nadrukkelijk op de mogelijk kwalijke gevolgen van
dee prikkel voor het wervings- en selectiebeleid. Opgemerkt wordt dat een
protocoll en een verbetering van de regulering van de aanstellingskeuringen,
zoalss het kabinet voorstelt, volstrekt onvoldoende zijn.109 Bij werving en
selectiee is met name de positie van chronisch zieken uitermate zwak. De
fractiess spreken hun zorg uit over de positie van de chronisch zieken.
Chronischh zieken en andere minder gezonde mensen zouden niet (meer) aan
Hett kabinet is tegen dit plan, omdat het strijdig is met de kabinetsvisie waarin de werkgever
enn niet de bedrijfsvereniging primair verantwoordelijk is voor het ziekteverzuim gedurende de
eerstee zes weken: Kamerstukken II 1992/93, 22 899, nr. 6, p. 21. Een publiekrechtelijk
systeemm van ERD doorkruist dit streven.
Dee fractie van de PvdA heeft ook enige gedachten in deze richting {Kamerslukken II
\\ 992/93, nr. 5, p. 35), maar gaat uiteindelijk met het kabinetsvoorstel.
1066
Handelingen II1992/93, p. 5087.
,077
Handelingen II1992/93, p. 5089, 5109. 5117 en 5125.
Ziee verder voor het kabinetsstandpunt inzake werving en selectie: Kamerstukken II 19921993,, 23020, nr. 1
1099
In antwoord op deze klacht stelt staatssecretaris Ter Veld dat de mogelijkheden van de
overhedenn zeer beperkt zijn om invloed te hebben op wat er gebeurt. De ervaringen bij de ZWakerss zijn echter tot dusver geruststellend: Handelingen II1992/93, p. 5178-5179.
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hett werk komen. De WD-fractie vraagt zich af of het gehele pakket
financiëlee stimulansen wel verantwoord is. Door de cumulatie van de bonusmalus,, de premiedifferentiatie in de ZW en de 2/6 wekenmaatregel kan de
prikkell om 'mensen met een vlekje1 te weren wel eens te groot zijn.
Daaromm verzoekt de VVD het kabinet te komen met een concrete
arbeidsmarktmaatregell om de positie van zwakke groepen op de
arbeidsmarktt te versterken.111 Later in het debat blijkt dat de VVD-fractie
tevredenn is gesteld door de toezegging van de staatssecretaris om enkele
scherpee kanten van het BMS te slijpen. Bovendien geven de bewindslieden
aann geen bezwaar te maken tegen een amendement waardoor de eigenrisicoperioderisicoperiode van de kleine werkgevers wordt verkort van drie tot
weken.. Door deze twee maatregelen ontstaat volgens de VVD een geheel
anderr klimaat en zal het risico van medische selectie zich minder snel
voordoen. .
Hett kabinet vindt dat het nog te vroeg is om arbeidsmaatregelen te treffenn voor zwakke groepen, zolang nog niet goed bekend is om welke groepen
hett gaat, wat de omvang van de groepen is en om welke sectoren het gaat.
Hett kabinet zegt wel toe door middel van periodiek onderzoek en contact
mett betrokken organisaties, zoals de Commissie Chronisch zieken, de ontwikkelingenn in de praktijk te zullen volgen. Waar zich ongewenste effecten
voordoen,, zullen doeltreffende maatregelen worden genomen.
solidariteitsolidariteit ten behoeve van de kleine werkgever
Dee meeste fracties stellen vragen over de positie van de kleine werkgevers.
Zouu de last van de maatregel voor de kleine bedrijven niet te groot zijn'? De
financiëlee last is fors, terwijl bovendien de tijdelijk uitval van een relatief
groott deel van de arbeidscapaciteit problematisch is voor de werkgever. Met
hett oog op deze problemen wordt tijdens de parlementaire behandeling door
dee fracties van de PvdA en CDA voorgesteld om de eigen-risicoperiode
voorr de kleine werkgever te bekorten tot twee weken. Het amendement
Leijnsee (PvdA)/ Bijleveld-Schouten (CDA)"4 wordt door de bewindslieden
vann SZW overgenomen.
verlengingverlenging van de eigen-risicoperiode
Dee GPV-fractie pleit niet voor een bekorting maar voor een verlenging van
dee eigen-risicoperiode. Deze fractie stelt de bewindslieden de vraag of
binnenkortt niet de hele ZW geprivatiseerd moet worden'? Aanleiding voor
dezee vraag is dat de heer Schutte (GPV) net als vele andere Kamerleden de
voorgesteldee afstemming, verhouding en overgang tussen de verschillende
1,00

Handelingen II1992/93, p. 5126.
Kamerstukken II1992/93, 22 899, nr. 5, p. 20.
Kamerstukken II 1992/93, 22 899, nr. 6, p. 23.
11 3
' Kamerstukken II1992/93, 22 899, nr. 8, p. 18.
1144
Kamerstukken II 1992/93, 22 899, nr. 17.
1155
Handelingen II1992/93, p. 5093.
Il!!

1122
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dienstenn (arbo-dienst, bedrijfsvereniging en arbeidsinspectie) vaag vindt.
Alss de werkgever het gehele ziekteverzuimrisico draagt, is er geen knip in
dee gevalsbehandeling en zijn er geen coördinatieproblemen tussen
bedrijfsverenigingg enerzijds en arbo-dienst en werkgever anderzijds. Een
anderr argument voor een algehele privatisering van de ZW is dat het
ziekteverzuimm dicht aanligt tegen de arbeidsvoorwaarden en de regeling
daaromm binnen wettelijke kaders overgelaten kan worden aan werkgevers en
werknemers.116 6
afwentelingafwenteling doorflexibelecontracten
Dee leden van de fractie van GroenLinks signaleren het gevaar dat de
werkgever,, teneinde de doorbetalingsplicht gedurende de eerste 2/6 weken
tee ontlopen, zijn toevlucht zal nemen tot flexibele arbeidsovereenkomsten.
Doorr een dergelijk vluchtgedrag wordt het financieel risico dat de
werkgeverr moet dragen afgewenteld op de flexibele werknemer. Deze
ontwikkelingg zou kwalijk zijn, omdat zo het effect van de wetgeving wordt
ondergraven.. Bovendien vindt GroenLinks een toename van flexibele
contractenn niet wenselijk, omdat de rechtspositie van deze werknemers
meestall slechter is dan die van de werknemers met een vaste
arbeidsovereenkomst.111 Afgezien van deze opmerking van GroenLinks is
aann dit punt weinig aandacht besteed tijdens de discussie.
financiëlefinanciële betrokkenheid van de werknemer
Dee twee kleine christelijke fracties van de SGP en RPF pleiten voor een
vergrotingg van de financiële betrokkenheid van werkgever én werknemer.
'Hett gaat om de individuele verantwoordelijkheid, waarop de werkgever en
dee werknemer worden aangesproken en daar valt meer resultaat van te
verwachtenn dan van het afschuiven naar een collectief systeem waarbinnen
dee verantwoordelijkheden zijn vervaagd'.1 ' 8 De RPF-fractie beroept zich op
eenn evenwichtige verdeling van rechten en plichten. Tegenover goed
werkgeverschapp staat goed werknemerschap. Beide partijen moeten
financiëlefinanciële verantwoordelijkheid dragen.110
5.6.55.6.5
---

Conclusie

Door de 2/6-maatregel vermindert de solidariteit in de ZW, want de
equivalentiee tussen premie en schadekans wordt versterkt.
Het streven naar desolidarisering vormt de grondslag van de maatregel.
Kabinet,, sociale partners en parlement onderschrijven het beleid gericht

66
Staatssecretaris Ter Veld antwoordt dat algehele privatisering van het ziekteverzuimrisico
opp dat moment niet verstandig is. Zo'n stap moet eerst zorgvuldig worden overwogen:
HandelingenHandelingen II1992/93, p. 5183.
11 7
' Kamerstukken II1992/93, 22 899, nr. 7, p. 6.
11 8
' Handelingen II1992/93, p. 5110.
1
"" Handelingen II1992/93, p. 5114-5115
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opp de versterking van de equivalentie tussen premie en schadekans door
middell van de invoering van de 2/6-wekenmaatregel. De hoofdgedachte
vann een versterking van de financiële verantwoordelijkheid en de betrokkenheidd van de werkgever wordt breed gesteund en het geloof in de
prikkelfilosofiee is tamelijk algemeen, ondanks enige vragen van de
fractiess van GroenLinks en de PvdA over de onderbouwing van de
maatregel. .
De oppositionele fracties stellen relevante vragen over de verhouding
tussenn de versterking van de equivalentie en het neutraliserend effect
vann private (her)verzekering van het risico. Door deze vragen wordt de
eerstee veronderstelling van de prikkelfilosofie, namelijk dat de maatregell een financiële prikkel inhoudt, in twijfel getrokken.
Er zijn ook kritische vragen over het gevaar van gezondheidsselectie en
vann afwenteling van de lasten op de ZW door een vlucht in flexibele
contracten.. Vraagtekens worden gezet bij de tweede veronderstelling
vann de prikkelfilosofie, namelijk dat de prikkel leidt tot een positieve
gedragsreactiee (preventie en reïntegratie) bij de werkgever.

--

--

5.77

5.7.. ƒ

Verruiming van de mogelijkheden tot eigen-risicodragen in
deZW W
Inleiding

Inn aansluiting op de 2/6-wekenmaatregel is het vrijwillig ERD op basis van
art.. 43 OSV, het reeds genoemde publiekrechtelijk ERD, zo gewijzigd dat
ditt sneller mogelijk wordt. Het betreft een maatregel waar tijdens de
behandelingg van het Wetsvoorstel TZ relatief weinig aandacht aan is besteed
enn waar de meningen ook niet zeer over uiteenlopen.

5.7.25.7.2

Inhoud van de maatregel

Hett beleid van vier bedrijfsverenigingen om de bij hen aangesloten
bedrijvenn geen toestemming te geven om binnen het kader van de ZW
eigen-risicodragerr te worden vormt de aanleiding voor het nemen van deze
maatregel.. " De maatregel is bedoeld om de weigering van deze
bedrijfsverenigingenn te doorbreken. Vóór de inwerkingtreding van de Wet
TZZ is het zo geregeld dat indien de bedrijfsvereniging een aangesloten
werkgeverr op basis van art. 43 OSV toestemming wil verlenen om eigenrisicodragerr te worden, daar de voorwaarde aan is verbonden dat de statuten
vann de bedrijfsvereniging voorzien in een regeling waarin de voorwaarden
Hett gaat om de bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid, de Grafische industrie, de
Gezondheid,, Geestelijke en Maatschappelijke belangen en die voor de Horeca: Kamerstukken
//1992/93,, 22 899, nr. 8, p. 22.
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vermeldd staan. Alle bedrijfsverenigingen hebben deze mogelijkheid geregeld
inn de statuten, maar vier bedrijfsverenigingen maken geen gebruik van de
(statutaire)) mogelijkheid.121 Daar komt bij dat de bedrijfsverenigingen dit
onderwerpp statutair heel verschillend hebben geregeld. Bij de ene
bedrijfsverenigingg kan een werkgever eigen-risicodrager (ook wel aker
genoemd)) worden als hij meer dan 100 werknemers heeft en bij de andere
verenigingg geldt een ondergrens van 750 werknemers. Na de inwerkingtredingg van de Wet TZ is de bedrijfsvereniging op grond van een nieuw art.
10aa lid 1 OSV voortaan verplicht om een werkgever op grond van bij amvb
naderr te stellen regels toestemming te verlenen om het risico van de wettelijkee ziekengeldverzekering zelf te dragen.122 Het aanvankelijke plan, neergelegdd in het Wetsvoorstel TZ, is om de SVr de taak te geven het verzet van
dee bedrijfverenigingen te breken door het geven van instructies. Door aanvaardingg van het amendement Linschoten1-3 is van dit voorstel afgeweken
enn is de verplichting neergelegd in de wet.
5.7.35.7.3

Kwalificatie van de maatregel

Inn termen van solidariteit betekent de maatregel gericht op vergemakkelijkingg van ERD een desolidarisering. Een aker wordt volledig - meer dan een
omslaglidd - geconfronteerd met zijn eigen risico en van verevening van risico'ss is geen sprake. Wanneer door deze stimuleringsmaatregel meer gebruik
gemaaktt wordt van de mogelijkheid tot ERD, betekent dit een versterking
vann de equivalentie, want de werkgever wordt dan volledig geconfronteerd
mett zijn eigen risico.
5.7.45.7.4

Overwegingen

Dee belangrijkste overwegingen die worden genoemd in de discussie zijn:
-- desolidarisering;
-- preventie en reïntegratie.
5.7.4.11

Standpunten van de sociale partners

Dee SER is in zijn advies uit 1991 unaniem voor het verruimen van de
mogelijkhedenn tot het ERD.124 De verwachting van de SER is dat door een
stimulanss meer ondernemers de stap zetten om geheel eigen-risicodrager te
worden,, omdat ze door de 2/6-wekenmaatregel en de blokkeringsmaatregel

1211

Kamerstukken II 1992/93 22 899, nr. 6. p. 25-26.
Bangert & Kronenburg-Willems 1994, p. 104.
1233
Amendement Linschoten, Kamerstukken II1992/93, 22 899, nr. 16. Het amendement is met
algemenee stemmen aangenomen: Handelingen II1992/93. p. 5237.
,2r
SERR 1991/15: p. 161-1622,193 en 222.
1222
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(ziee volgende paragraaf) reeds gedwongen zullen worden zelf een flink deel
vann de lasten te dragen.
5.7.4.22

Standpunt van het kabinet

Hett kabinet volgt het SER-advies op. Bedrijven moeten worden
aangemoedigdd om eigen-risicodrager te worden. Dan immers wordt een
individueell ondernemer rechtstreeks geconfronteerd met de kosten van het
ziekteverzuim.. Deze overweging maakt duidelijk dat het kabinet een beroep
doett op een versterking van de equivalentie tussen premie en schadekans.
Dee vier bedrijfsverenigingen die tot dusver weigeren, moeten leden toestaan
omm eigen-risicodrager te worden. Bovendien zouden de statutaire regelingen
meerr op een lijn moeten komen.
5.7.4.33

Standpunten in het parlement

Hett streven van het kabinet om de mogelijkheden van het ERD van het ZWrisicorisico te verruimen heeft de algemene instemming van het parlement. De
meestee fracties hebben weinig aan te merken op dit onderdeel van het
wetsvoorstel.. Uit het bovenstaande is reeds gebleken dat de fractie van
GroenLinkss een duidelijke voorkeur voor dit systeem van ERD heeft boven
dee 2/6-wekenmaatregel, een private variant van ERD. D66 heeft juist een
voorkeurr voor een private variant, omdat anders de macht van de bedrijfsverenigingenn wordt vergroot.
Naarr aanleiding van het amendement Linschoten125 - waarin is
opgenomenn dat een verruiming van de mogelijkheden tot ERD niet door de
SVrr maar door een wettelijke regeling moet worden afgedwongen - ontstaat
eenn discussie over de gevaren indien het ERD te veel wordt gestimuleerd.
Dee heer Leijnse, woordvoerder van de PvdA-fractie, stelt de indiener van
hett amendement de vraag of hij ook gedacht heeft aan de negatieve
gevolgenn van een volledige openstelling voor het ERD. Als het ERD beter
toegankelijkk wordt, bestaat het gevaar dat alle goede risico's het collectieve
systeemm zullen verlaten en de slechte risico's overblijven (anti-selectie).
Forsee premiestijgingen voor de achterblijvers blijven dan niet uit.126 De
Ministerr van SZW, De Vries, vraagt Linschoten of het sterk bevorderen van
hett ERD niet, net als het BMS en premiedifferentiatie, schadelijke gevolgen
kann hebben voor het wervings-en selectiebeleid, het gevaar dat Linschoten
zelff meerdere malen zo nadrukkelijk onder de aandacht van de
bewindsliedenn heeft gebracht?127 Linschoten antwoordt dat hij de indruk
heeftt dat het selectiebeleid van de eigen-risicodragers op dat moment niet
sterkk afwijkt van de andere werkgevers.
Ziee amendement Linschoten, Kamerstukken II 1992/93. 22 899. nr. 16.
HandelingenHandelingen II1992/93, p. 5127.
HandelingenHandelingen II 1992/93, p. 5126.
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Ondankss de voorkeur die kabinet en regeringsfracties aanvankelijk hebben
voorr een regeling door de sociale partners via de SVr stuit het amendement
Linschotenn niet op onoverkomelijke bezwaren. Wel bedingen zij dat in de
amvbb met betrekking tot het ERD eisen worden gesteld aan de solvabiliteit
vann een onderneming en dat, ter voorkoming van een proces van antiselectie,, criteria worden opgenomen ten aanzien van de verhouding tussen
hett aantal eigen-risicodragers en het aantal omslagleden binnen een bedrijfsvereniging.1288 Het amendement Linschoten wordt door de Tweede
Kamerr aanvaard.
5.7.55.7.5
----

--

Conclusie

De onderhavige maatregel heeft een desolidariserend karakter waardoor
dee ZW-verzekering meer dan voorheen gekenmerkt wordt door
equivalentie. .
Alle betrokkenen zijn het er over eens dat het ERD moet worden
gestimuleerd.. De gedachte achter de maatregel, de versterking van de
equivalentiee tussen risico en premie, heeft ook algemene instemming.
Het ERD wordt positief beoordeeld omdat de werkgever dan volledig
mett eigen kosten wordt geconfronteerd en maximaal wordt geprikkeld
tott intensivering van preventie en reïntegratie. De prikkelfilosofie wordt
ookk hier toegepast. De fractie van GroenLinks is met name geporteerd
voorr deze publieke vorm van ERD.
Over de mate waarin het ERD moet worden gestimuleerd bestaat wel
enigg verschil van mening. 'De gematigden' wijzen op het gevaar van
anti-selectiee en dat van toenemende gezondheidsselectie.

5.88
5.8.15.8.1

Blokkering
bovenwettelijke
bedrijj fs verenigingen

verzekering

door

de

Inleiding

Inn de praktijk schrijven zes van de achttien bedrijfsverenigingen een
aanvullingg tot 100 procent van het loon dwingend voor aan de aangesloten
ledenn (omslagleden), terwijl zeven andere bedrijfsverenigingen een
dergelijkee regeling kennen voor een of meer risicogroepen. De blokkeringsmaatregelringsmaatregel is bedoeld om het door bedrijfsverenigingen verplicht opleggenn van bovenwettelijke verzekeringen aan de omslagleden niet langer mogelijkk te maken. De maatregel is gebaseerd op de Wet TZ die op 1 januari
19944 in werking treedt. De maatregel moet in samenhang met de 2/6wekenmaatregell worden beschouwd en is mede bedoeld om te voorkomen

HandelingenHandelingen II1992/93, p. 5185.
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datt het effect van de 2/6-wekenmaatregel door verplichte herverzekering bij
dee bedrijfsverenigingen ongedaan wordt gemaakt.
5.8.25.8.2

Inhoud van de maatregel

Dee ZW kent aan de besturen van de bedrijfsverenigingen de bevoegdheid
toee om bovenwettelijke ziekengeldregelingen te treffen. Voor de
inwerkingtredingg van de Wet TZ is dit mogelijk
11 over de twee wachtdagen (art. 29 lid 3 ZW);
22 tot een hoger bedrag dan 70 procent van het maximumdagloon of over
eenn langere duur dan 52 weken (art. 57 lid 1 ZW).
5.8.2.11

Wachtdagen in de praktijk

Inn 1988 gelden in 86,1 procent van de bedrijven, dat is voor 90 procent van
dee werknemers, in de praktijk geen wachtdagen, zo blijkt uit onderzoek van
dee loontechnische dienst.l"9 In de overige bedrijven worden wel een of twee
wachtdagenn berekend, maar is de werkgever op grond van art. 7A: 1638c
BWW verplicht tenminste het minimumloon gedurende in ieder geval deze
tweee dagen door te betalen. Uit onderzoek blijkt echter ook dat een grote
meerderheidd van de bedrijfsverenigingen een of meer wachtdagen hanteert.
Bijj een minderheid van 22,2 procent van de aangesloten bedrijven, dat is
18,77 procent van het totaal aantal werknemers, hanteren de bedrijfsverenigingenn geen wachtdagen. Dit verschil tussen de feitelijke situatie en
hett beleid van de bedrijfsverenigingen komt voort uit het feit dat een groot
deell van de werkgevers zelf één of twee wachtdagen uitbetaalt zonder een
aanvullendee verzekering bij de bedrijfsvereniging te hebben gesloten. Deze
uitkomstenn komen, zo wordt gesteld, overeen met onderzoeksgegevens van
dee SVr over 1989 waaruit volgt dat de bedrijfsverenigingen voor omslagledenn die 61,7 procent van de loonsom vertegenwoordigen twee wachtdagen
enn geen aanvulling boven de 70 procent hanteren. Slecht voor een klein deel
vann de bedrijven die samen 13,9 procent van de totale loonsom
vertegenwoordigenn gelden geen wachtdagen en wordt in 1989 tot 100
procentt aangevuld. In veel gevallen is de werkgever verplicht tot bovenwettelijkee uitkering gedurende de wachtdagen op basis van de CAO. Uit het
rapportt van de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden en de Loontechnischee Dienst van het ministerie van SZW over 1992 blijkt dat er in dat jaar
nauwelijkss CAO's zijn waar geen wachtdagen worden toegepast.

Ministeriee van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1989.
Kamerstukken II 1992/93, 22 899, nr. 6. p. 9: Zie Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheidd 1992. Deze uitkomst komt overeen met onderzoeksgegevens van de
Loontechnischee Dienst over 1988: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1989.
1,00
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5.8.2.22

5

Bovenwettelijke aanvullingen in de praktijk

Tenn aanzien van aanvullingen boven de wettelijke hoogte en duur van de
uitkeringg geldt een dergelijke praktijk. Uit onderzoek van de Loontechnische
Dienstt volgt dat in 1988 in 93,5 procent van de bedrijven, dat is voor bijna
98,55 procent van de werknemers, bij ziekte tot 100 procent wordt aangevuld.
Bijj 63,3 procent van de bedrijven, dat is 58 procent van de werknemers, vult
dee bedrijfsvereniging niet aan boven de 70 procent. Een groot deel van de
ondernemerss geeft dus een aanvulling op het ziekengeld zonder dat een
aanvullendee verzekering bij de bedrijfsvereniging wordt gesloten.131
Doorr de invoering van de blokkeringsmaatregel zijn door een wijziging
vann art. 29 en 57 ZW alle bovenwettelijke wachtdagen- en uitkeringsbesluitenn van de bedrijfsverenigingen vervallen. De bedrijfsvereniging heeft niet
langerr de bevoegdheid om terzake van wachtdagen aanvullende verzekeringenn af te sluiten met de omslagleden, laat staan deze verplicht op te leggen.
Ookk de mogelijkheid om al dan niet aanvullende uitkeringen af te sluiten
terzakee van hoogte en duur van de uitkering is vervallen. Door het schrappenn van art. 57 ZW hebben de bedrijfsverenigingen ook niet langer de bevoegdheidd contracten te sluiten met individuele werkgevers over een hogere
ziekengeldverzekering.. Voor de lopende contracten is een overgangsregelingg getroffen. Ook is een mogelijk toekomstige herverzekering van het 2/6wekenrisicoo bij de bedrijfsverenigingen uitgesloten.
5.8.35.8.3

Kwalificatie van de maatregel

Doorr de blokkeringsmaatregel is de mogelijkheid om risico's (semi)publiek
tee verevenen via de bedrijfsvereniging vervallen. Dit geldt zowel voor de
vanwegee de bedrijfsverenigingen opgelegde verevening als voor de vrijwilligee verzekering via de semi-publieke bedrijfsvereniging. Omdat de blokkeringsmaatregelringsmaatregel vereveningsmogelijkheden wegneemt is de maatregel in
termenn van solidariteit aan te merken als een desolidariserende maatregel.
Dezee is immers gericht op het wegnemen van verplichte verevening van
bovenwettelijkee risico's, met andere woorden op de versterking van de
equivalentiee tussen het (bovenwettelijk) risico en de premie.

Uitt berekeningen van de SVr over 1989 blijkt dat voor een groot deel van de omslagleden
geenn bovenwettelijke aanvullingen in de ZW zijn verzekerd. Voor de meerderheid van
omslagledenn die 62 procent van de loonsom vertegenwoordigen is geen bovenwettelijke
aanvullingg verzekerd bij de bedrijfsverenigingen. In de gevallen waarin de bedrijfsvereniging
geenn aanvulling verstrekt, betaalt de werkgever zelfde aanvullingen. Uit hetzelfde onderzoek
volgtt dat voor een minderheid van 31 procent van de werknemers een bovenwettelijke
aanvullingg bij de bedrijfsvereniging is verzekerd.
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5.8.45.8.4

Overwegingen

Dee volgende overwegingen spelen een rol in de discussie over de
blokkeringsmaatregee 1:
-- desolidarisering;
-- preventie en reïntegratie;
-- privatisering, marktwerking en eerlijke mededinging.
Hett begrip 'privatisering' wordt in deze studie geformuleerd als 'vervanging
vann een publieke door een private verzekering(sdekking)\ In par. 2.3 is aan
dee orde gesteld dat dit begrip betrekking kan hebben op andere aspecten van
dee verzekering, zoals bijvoorbeeld op de uitvoering van de verzekering. In
dezee studie wordt het begrip alleen in verband gebracht met de
verzekeringsdekking. .
5.8.4.11

Standpunten van de sociale partners

Dee SER komt met een unaniem advies om de bedrijfsvereniging de
bevoegdheidd te ontnemen om bij besluit alle leden verplicht een collectieve
verzekeringg van bovenwettelijke arrangementen op te leggen. " De SER
pleitt ervoor een bedrijfsvereniging deze bevoegdheid te ontnemen, omdat de
raadd deze bevoegdheid strijdig acht met het streven om verantwoordelijkhedenn meer op ondernemingsniveau te leggen. In het SER-advies wordt de
maatregell genoemd in hoofdstuk 8 met de titel 'Vergroting van de financiële
betrokkenheidd van de werkgever'.133 De SER stelt dat 'de werknemers en
werkgeverss op ondernemingsniveau primair verantwoordelijk zijn voor de
terugdringingg van het ziekteverzuim'. Deze motivering van de maatregel
verwijstt naar het streven de equivalentie tussen premie en schadekans op
ondernemingsniveauu te versterken ofwel de solidariteit in de verzekering te
reduceren.. De sociale partners geven het advies tot het nemen van een
blokkeringsmaatregel,, ondanks het feit dat zij onderkennen dat door de
beperkingg van de bevoegdheden van de bedrijfsverenigingen hun invloed op
hett arbeidsvoorwaardenbeleid in de sectoren vermindert. De SER adviseert
datt het voor de ondernemers wel mogelijk dient te blijven om vrijwillig een
individuelee of (semi-)collectieve verzekering af te sluiten bij de bedrijfsvereniging.. Als voorwaarde stelt de SER dat aan de aanvullende verzekering
eenn kostendekkende premiecalculatie ten grondslag ligt. Zou deze
voorwaardee gelden, dan zouden publiek geld, afkomstig van de wettelijke
ziekengeldverzekering,, en privaat geld van de aanvullende verzekering
1322

SER 1991/15, p. 161. 192-193,221-222.
' "" Ook in het kader van de arbeidsvoorwaardelijke prikkels en de discussie over de vergroting
vann de financiële betrokkenheid van de werknemer wordt gesproken over bovenwettelijke
aanvullingen.. De vraag is dan in hoeverre moet worden aangevuld. De vraag hier is in
hoeverree de aanvullingen moeten worden verzekerd.
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vermengdd worden. Naast de vrijwillige verzekering bij de bedrijfsvereniging
iss ook het afsluiten van een particuliere verzekering mogelijk.
5.8.4.22

Standpunt van het kabinet

Hett wetsvoorstel van het kabinet gaat verder dan het SER-advies. In het
wetsvoorstell is het bij de bedrijfsvereniging afsluiten van een
bovenwettelijkee verzekering geheel onmogelijk gemaakt: verplichte en
vrijwilligee bovenwettelijke verzekering via de bedrijfsvereniging worden
uitgesloten.. Een werkgever of een collectief van werkgevers wordt wel
toegestaann om het bovenwettelijke deel bij een particuliere maatschappij te
verzekeren.. Daar is geen bezwaar tegen, omdat dan volgens het kabinet
'kostendekkendee premies' worden berekend.134 Verplichte en vrijwillige
collectievecollectieve verzekering door de bedrijfsvereniging moeten echter worden
geblokkeerd,, omdat een individueel werkgever dan niet geconfronteerd
wordtt met de kosten van het ziekteverzuim in de eigen onderneming. De
ondernemerr wordt volgens het kabinet door de verevening van lasten niet
financieelfinancieel uitgedaagd om het ziekteverzuim te reduceren en op dit terrein
eenn voordeel te halen ten opzichte van zijn concurrenten. Uit deze
overwegingg blijkt dat het kabinet opnieuw een beroep doet op de prikkelfilosofie.filosofie. Ook individuele bovenwettelijke verzekering door de
bedrijfsverenigingg moet worden verboden, om te voorkomen dat de bedrijfsverenigingenn ten opzichte van de particuliere bedrijven een bevoorrechte
positiee hebben en om te voorkomen dat publieke en private taken en gelden
bijj bedrijfsverenigingen door elkaar gaan lopen.135
Dee blokkeringsmaatregel is, net als de 2/6-wekenmaatregel, een
instrumentt bedoeld om de individuele werkgever meer te confronteren met
dee financiële gevolgen van het ziekteverzuim. Uit de motivering van deze
maatregell blijkt dat ook hier dat het kabinet inzet op desolidarisering: 'Voor
dee bovenwettelijke ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen dient geen
vereveningg tussen hoge en lage risico's plaats te vinden1.136 Dit citaat maakt
duidelijkk dat het streven naar de versterking van de equivalentie tussen
premiee en schadekans ten grondslag ligt aan de blokkeringsmaatregel. Het
kabinett veronderstelt dat als de ondernemers het bovenwettelijke deel niet
langerr bij de bedrijfsvereniging kunnen verzekeren, zij naar een particuliere
verzekeraarr gaan. De particuliere verzekeraar zal, zo stelt het kabinet, een
kostendekkendee premie in rekening brengen waarvan de hoogte wordt
bepaaldd door het bedrij fsspecifieke risico.137

1344

Kamerstukken II1992/93,
Kamerstukken II1992/93,
1366
Kamerstukken II1992/93,
1377
Kamerstukken II1992/93,
IJ55

22 899, nr. 3, p. 31 -32.
22 899, nr. 3, p. 32-33.
22 899, nr. 3, p. 31.
22 899, nr. 6, p. 25.

153 3

55

PREMIE EN SCHADEKANS

Hett kabinet wil niet alleen voorkomen dat - via de bedrijfsvereniging - het
bovenwettelijkee deel wordt geprivatiseerd, maar ook dat de bedrijfsverenigingg als publieke en private speler op de verzekeringsmarkt gaat
optreden.. Als een bedrijfsvereniging naast publieke ook private activiteiten
will ontplooien zal ze toestemming nodig hebben van de SVr. Deze
toezichthouderr dient erop toe te zien dat geen vermenging van publieke en
privatee taken en gelden ontstaat.138 Bovendien zou de bedrijfsvereniging,
zoalss reeds opgemerkt, uit het oogpunt van eerlijke mededinging een
oneigenlijkk voordeel hebben ten opzichte van andere aanbieders van
particulieree verzekeringen als het als publieke en private verzekeraar mag
optreden.139 9
5.8.4.33

Standpunten in het parlement

Hett parlement, uitgezonderd de fractie van GroenLinks, kan instemmen met
dee blokkering van het verplicht opleggen van een collectieve verzekering
vann het bovenwettelijke deel door de bedrijfsvereniging. De fractie van
GroenLinkss staat zeer kritisch tegenover blokkering, omdat zij achter de
maatregelenn een ontwikkeling ziet in de richting van privatisering en een
ministelsel.1400 GroenLinks meent dat de invoering van financiële prikkels
niett hoeft te leiden tot privatisering. Ook binnen een publiek systeem waarin
dee bedrijfsvereniging optreedt als verzekeraar zijn stimulansen mogelijk.
Bovendienn is het volgens deze fractie niet wenselijk dat de bedrijfsverenigingg als gevolg van de blokkering ertoe over gaat om zelf een
particulieree verzekeringspoot op te zetten die de bovenwettelijke delen
verzekert.. Private en publieke gelden gaan door elkaar lopen en
ingewikkeldee constructies ontstaan. Ten slotte zou blokkering leiden tot
overdrachtt van dossiers. De beoogde geïntegreerde gevalsbehandeling, dat
will zeggen dat gedurende de ZW-periode één instantie verantwoordelijk is
voorr claimbeoordeling, controle en begeleiding, wordt door de
blokkeringsmaatregell doorkruist. In de eerste periode heeft de zieke
werknemerr te maken met de Arbo-dienst en moeten dossiers ook mogelijk
naarr de particuliere verzekeraar. Na 2/6 weken neemt de bedrijfsvereniging
dee uitvoering over.

Indienn werkgevers en werknemers per CAO of anderszins voor de hele bedrijfstak een
collectievee verzekering sluiten voor de dekking van een bovenwettelijke risico, zal er ook
vereveningg plaatsvinden tussen hoge en lage risico's. Er is dan sprake van een op macroniveau
kostendekkendee verzekering, waar hoge en lage risico's worden verevend. Privatisering zal
mett andere woorden niet per definitie leiden tot een versterking van de equivalentie tussen
premiee en risico.
1388
Handelingen II 1992/93, p. 5184.
1399
Een samenwerking tussen de private en publieke poot van een bedrijfsvereniging, maar ook
dee samenwerking tussen een bedrijfsvereniging en een bestaande verzekeringsmaatschappij
zouu in strijd zijn met het mededingingsrecht.
1400
Kamerstukken II1992/93, 22 899, nr. 5. p. 33.
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Verschillendee fracties (PvdA, CDA) die voor de blokkering van verplichte
collectievee verzekering zijn, zijn wel gekant tegen de blokkering van de
individuelee verzekering bij de bedrijfsvereniging.141 Als de bedrijfsverenigingg individuele verzekeringen van het bovenwettelijk niveau kan
blijvenn verzorgen, is het grote voordeel dat de gevalsbehandeling bij één
instantiee blijft, geen dossiers hoeven te worden overgedragen en geen
dubbelee administratie (bij bedrijfsvereniging en bij particuliere
verzekeringsmaatschappij)) behoeft te worden opgezet. Bovendien zijn de
bedrijfsverenigingenn in staat lagere premies te berekenen dan de particuliere
verzekeraars.. Omdat de bedrijfsverenigingen de administratie en de
expertisee reeds in huis hebben, kunnen ze een kosten- en dus een concurrentievoordeell hebben ten opzichte van de particuliere verzeke-raars.1 " De
CDA-fractiee vindt het onwenselijk dat door een algehele blokkeringsmaatregell de contractsvrijheid van CAO-partijen wordt ingeperkt.143 Ten
slotte,, het gevaar van vermenging van private en publieke gelden, waar het
kabinett op wijst, is volgens deze fracties niet groot, omdat de
bedrijfsverenigingenn bij het afsuiten van individuele verzekeringen
bedrijj fsspecifieke, kostendekkende premies in rekening brengen. Bovendien
dientt de SVr er op te toezien dat er geen vermenging plaatsvindt. Ten slotte
zijnn er constructies denkbaar dat de individuele verzekeringen niet via de
ziekengeldkassenn lopen, zodat vermenging van publieke en private gelden is
uitgesloten.1444 De W D en D66 zijn wèl bang voor vermenging van gelden
enn juichen algehele blokkering toe. Ook vragen zij de regering hoe te
voorkomenn dat bedrijfsverenigingen, wellicht via apart opgerichte holdings,
dee markt op gaan. Bedrijfsverenigingen zouden in een bevoorrechte positie
zijnn en open en eerlijke concurrentie zou worden belemmerd.
privatiseringprivatisering en de versterking van de equivalentie tussen premie en schadekans kans
Dee SGP vraagt zich in het kader van deze discussie af in hoeverre de
premiehoogtee en premiestelling van een -verplichte semi-publieke
collectievee verzekering bij de bedrijfsvereniging verschilt van een
collectievee verzekering bij een particuliere verzekeringsmaatschappij. De
1411

De CDA-fractie is in eerste instantie voor individuele verzekering bij bedrijfsverenigingen:
KamerstukkenKamerstukken II 1992/93, 22 899, nr. 7, p. 19. Echter, tijdens de behandeling van het
wetsvoorstell legt de CDA-fractie zich op dit punt neer bij het kabinetsstandpunt: Handelingen
IIII1992/93,1992/93, p. 5076.
1422
Kamerstukken II1992/93, 22 899, nr. 5, p. 31-32.
1433
De CDA-fractie is blijkbaar niet tegen collectieve verzekering van aanvullende
verzekeringenn bij de bedrijfsvereniging, maar wel tegen de praktijk dat de bedrijfsvereniging
besluitt een collectieve verzekering van aanvullende uitkeringen op te leggen aan de
aangeslotenn ondernemingen: Kamerstukken II1992/93, 22 899 nr. 7. p. 19.
Terr relativering stelt deze fractie ook dat door particuliere verzekeraars enigszins wordt
verevend.. Een zekere mate van verevening is wenselijk met het oog op kleine werkgevers.
1455
Handelingen II 1992/93, p. 5087, Kamerstukken II 1992/93. 22 899, nr. 5, p. 33,
KamerstukkenKamerstukken II1992/93. 22 899, nr. 7, p. 20.
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fractiefractie vraagt met andere woorden naar de verhouding tussen privatisering
(inn dit geval overgang van een semi-publiek arrangement naar een privaat
arrangement)) en het streven naar equivalentie tussen premie en schadekans.
Inn eerste instantie antwoordt de bewindsvrouw op deze vraag dat de ene
premiee gedifferentieerd zal zijn en de andere niet.146 Later geeft de
staatssecretariss toe dat als sociale partners afspraken maken over collectieve
verzekeringg van aanvullende uitkeringen dit 'een negatief effect heeft op de
doorr de wetsvoorstellen ingebouwde prikkels tot het versterken van de eigen
verantwoordelijkheid'.. Uit de beantwoording van de staatssecretaris blijkt
datt de vinger op een zwakke plek is gelegd. De effectiviteit van de
maatregell is in hoge mate afhankelijk van de opstelling van de sociale
partners.. Indien de sociale partners ertoe overgaan om voor de aanvullende
uitkeringenn grote collectieve verzekeringen af te sluiten, zal het effect van
dee maatregelen grotendeels te niet worden gedaan. Dit geldt voor het
bovenwettelijkee traject bij de ZW, maar ook bijvoorbeeld voor het 'WAO-

5.8.55.8.5

--

--

--

Conclusie

Dee wijzigingen in de art. 29 en 57 ZW waardoor niet langer
bovenwettelijkee verzekeringen kunnen worden afgesloten bij de
bedrijfsverenigingg hebben tot gevolg dat de ZW-verzekering een minder
solidairr karakter heeft gekregen, omdat mogelijkheden voor verevening
opp bedrijfstakniveau via de bedrijfsvereniging zijn vervallen.
De hoofdgedachte achter de blokkeringsmaatregel is dat verplichte
vereveningg op bedrijfstakniveau moet worden voorkomen. Deze
gedachtee wordt algemeen aanvaard. De fractie van GroenLinks stelt
zichh op achter deze gedachte, maar keurt de maatregel af omdat ze de
maatregell beschouwt als een onderdeel van een privatiseringstendens
waartegenn de fractie is gekant.
Naast desolidarisering vormt privatisering, gedefinieerd als de
vervangingg van semi-publieke bovenwettelijke verzekering bij de
bedrijfsverenigingg door een private verzekering, een belangrijke
overweging.. De privatiseringsdoelstelling hangt in dit geval nauw
samenn met het streven naar een goede marktwerking en eerlijke
mededinging. .
Over de omvang van de blokkering bestaat verschil van mening. Sociale
partnerss zijn niet voor algehele blokkering, net als aanvankelijk de

1466

Kamerstukken II 1992/93. 22 899, nr. 6. p. 25.
Kamerstukken II 1992/93. 22 899, nr. 8, p. 21.
Alss het effect van overheidsmaatregelen door afspraken tussen sociale partners wordt te
niett gedaan, bestaat er voor de regering de mogelijkheid om een CAO niet-verbindend te
verklaren. .
1477
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regeringsfractiess PvdA en CDA; de regering en met name ook de
fractiess van VVD en D66 zijn wel voor algehele blokkering.
-- de vragen die gesteld worden over de verhouding tussen equivalentie en
privatiserenn beantwoordt het kabinet niet adequaat.
5.99
5.9.15.9.1

Verlaging van de civielrechtelijke loondoorbetalingsplicht
bijj ziekte
Inleiding

Inn de SER-adviesaanvraag van 19 februari 1991 vraagt het kabinet de SER
onderr meer advies over arbeidsvoorwaardelijke stimulansen. Het kabinet
geeftt de sociale partners in overweging om bij CAO-onderhandelingen
'meerr dan tot dusver het geval is, te komen tot afspraken die het
keuzeprocess van de werknemer, voorafgaande aan de ziekmelding kunnen
beïnvloeden'.. De SER noemt als mogelijkheden het inleveren van adv- en
vakantiedagen,, maar ook de wijziging van de hoogte van de
doorbetalingsplicht,, de hoofdregel van art. 7A: 1638c BW. Het kabinet heeft
dee suggestie overgenomen en dit voorstel is onderdeel van Wet TZ
geworden.. De maatregel is op 1 januari 1994 in werking getreden.
5.9.25.9.2

Inhoud van de maatregel

Dee hoofdregel van art. 7A: 1638c BW is per 1 januari 1987 dat de
werkgeverr verplicht is de werknemer bij ziekte gedurende een betrekkelijk
kortee tijd zijn loon door te betalen, met als bodemvoorziening het
minimumloonn gedurende zes weken.149 Werknemers en werkgevers kunnen
vann deze hoofdregel afwijken met dien verstande dat een uitkering op
minimumloonniveauu gegarandeerd is. Door de invoering van de Wet TZ is
dee hoofdregel zo gewijzigd dat niet het volledige loon, maar 70 procent van
hett loon moet worden doorbetaald.150 De hoofdregel is van semi-dwingend
recht:: afwijking is mogelijk op basis van schriftelijke arbeidsovereenkomst
enn arbeidsreglement. De dwingendrechtelijke minimumvoorziening dat
vanaff de derde ziektedag tenminste het minimumloon moet worden betaald
gedurendee 52 weken wordt gehandhaafd.
5.9.35.9.3

Kwalificatie van de maatregel

Bijj deze maatregel kan herhaald worden wat reeds is opgemerkt bij de behandelingg van twee andere maatregelen ie zijn gericht op de individuele
11
Voor tekst van art. 7A: 1638c lid 1 BW (oud) per I januari 1987: zie bijlage 2 van dit
hoofdstuk. .
1500
Voor tekst van art. 7A: 1638c lid 1 BW (oud) per I januari 1994: zie bijlage 2 van dit
hoofdstuk. .
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werknemer,, de wachtgeld- en vakantiedagenmaatregel: het gaat (slechts) om
hett creëren van een mogelijkheid om arbeidsvoorwaardelijke afspraken te
makenn over prikkels. Als de afspraken daadwerkelijk worden gemaakt, ontstaatt een beperkt eigen risico voor de werknemer: niet het volledige loon,
maarr 70 procent van het loon wordt doorbetaald. Een eigen risico houdt een
verminderingg in van solidariteit in de verzekering, want de individuele
werknemerr wordt ten volle geconfronteerd met de eigen schadekans.
5.9.45.9.4

Overwegingen

Dee overwegingen die aan de invoering van de maatregel ten grondslag
liggenn zijn:
desolidarisering; ;
voorkomingg van oneigenlijk gebruik.
5.9.4.11

Standpunten van de sociale partners

Blijkenss het SER-advies is een meerderheid van de SER bestaande uit de
werkgeversleden,, kroonleden en CNV- en MHP-leden voorstander van een
wijzigingg van de hoofdregel van art. 7A: 1638c BW.151 Deze leden zijn het
err over eens dat naast de verlaging van het doorbetalingsniveau naar 70
procentt de minimumgarantie in stand moet blijven: gedurende zes weken
wordtt in ieder geval het minimumloon doorbetaald. Voor de onderbouwing
vann de maatregel kan worden terugverwezen naar de behandeling van de
invoeringg van mogelijkheden voor het bedingen van wachtdagen en het
inleverenn van vakantiedagen.
5.9.4.22

Standpunt van het kabinet

Nett als bij de invoering van de andere twee arbeidsvoorwaardelijke
stimulansenn (die met betrekking tot de wacht- en vakantiedagen) wil het
kabinett door de invoering van deze maatregel het eigen risico voor de
werknemerr vergroten. Zijn verwachting is dat het vermijdbare
ziekteverzuimm wordt teruggedrongen door een eigen risico voor de
werknemer.. Daarbij plaatst het kabinet de kanttekening dat - ook al moet de
werknemerr door een eigen risico worden geprikkeld om zich minder snel
ziekk of sneller beter te melden - hij niet moet worden gedwongen om ziek
aann het werk te gaan met als mogelijk gevolg dat hij uiteindelijk nog langer
ziekk wordt: 'Het beslissingsmoment voorafgaand aan de ziekmelding wordt
doorr het eigen risico beïnvloed zonder dat het gezondheidsrisico wordt
vergroot'.. Het kabinet geeft toe dat dat de mate waarin de werknemers
geconfronteerdd worden met de financiële consequenties van de maatregel
1511
1522

SER 1991/15, p. 163, 194.
Kamerstukken II1992/93, 22 899, nr. 3, p. 33.
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afhankelijkk is van de afspraken over de arbeidsvoorwaarden tussen
werknemerss en werkgevers, maar het verbindt daaraan niet de conclusie dat
dee maatregel dus geen zin heeft. Het wil geen wettelijke maatregelen
nemenn om te voorkomen dat de maatregel door CAO-afspraken wordt
geneutraliseerd,, want werknemers en werkgevers moeten de vrijheid hebben
omm over dit onderwerp onderlinge afspraken te maken.
Naa opmerkingen uit de Eerste Kamer dat de prikkelbalans verstoord
raaktt als alleen de werkgever geprikkeld wordt en de prikkels gericht op de
werknemerr ongedaan worden gemaakt door (algemeen verbindend
verklaarde)) CAO-afspraken, antwoordt het kabinet dat de prikkels niet zo
maarr bij elkaar opgeteld kunnen worden. De werknemer krijgt niet alleen te
makenn met de arbeidsvoorwaardelijke stimulansen uit de Wet TAV en de
Wett TZ, maar ook met de uitkeringsmaatregelen van de Wet TBA. De
werkgeverr wordt onder meer geconfronteerd met het BMS, de differentiatie
vann de ZW-premie en de 2/6-wekenmaatregel. Het kan echter niet zo zijn,
zoo betoogt het kabinet, dat de conclusie is dat de werknemer met drie
prikkelss wordt geconfronteerd en de werkgever met zes. Een dergelijke
optelsomm is niet zinnig, omdat prikkels verschillen in 'gewicht' of 'impact'.
Hett kabinet oordeelt dat de prikkelbalans met maatregelen uit de wetten
TAV,, TZ en TBA in evenwicht is.15
5.9.4.33

Standpunten in het parlement

Eenn groot deel van het parlement (VVD, kl. chr., D66, PvdA) verwacht dat
werknemerss en werkgevers afspraken zullen maken over collectieve
aanvullingenn tot 100 procent, waardoor deze maatregel in de praktijk zonder
'prikkelend'' effect zal blijven en de werknemer niets zal merken van de
invoeringg van de Wet TZ.156 De VVD- en de kleine christelijke fracties
'accepteren'' een dergelijke ongedaanmaking van de prikkel niet, omdat de
maatregell dan geen invloed zal hebben op het gedrag en de leefwijze van de
werknemer;; financiële betrokkenheid van de werknemer wordt aldus
noodzakelijkk geacht voor de terugdringing van het ziekteverzuim. Ook de
werknemerr dient een deel van het financieel risico te dragen, omdat hij door
1511

Kamerstukken II 1992/93, 22 899, nr. 6, p. 26.
Kamerstukken II 1992/93, 22 899, nr. 3, p. 33. Het kabinet onderstreept het belang van de
contractvrijheidd van werknemers en werkgevers tegen de achtergrond van het
kabinetsstandpuntt van 13 juli 1991, Kamerstukken II 1990/91. 22 187, nr. 1. In het
kabinetsstandpuntt naar aanleiding van het SER-advies staat dat door middel van een
parapluwett CAO-afspraken over bovenwettelijke uitkeringen niet meer geldig zijn. zodat er
opnieuww over moet worden onderhandeld . Bovendien wordt voorgesteld om het inleveren van
vakantiedagenn bij ziekte dwingendrechtelijk te regelen. Onder druk van de sociale partners
neemtt het kabinet in het najaar weer afstand van deze lijn en kiest voor het overlegmodel
waarinn sociale partners ruimte krijgen om afspraken te maken op het gebied van de
arbeidsvoorwaarden. .
1555
Kamerstukken 11993/94, 22 899, nr. 83a, p. 2.
1566
Kamerstukken II1992/93, 22 899, nr. 5, p. 36-37.
1544
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zijnn levenswijze invloed kan uitoefenen op het ziekteverzuim.157 Bovendien
wordtt de financiële betrokkenheid van de werknemer van belang geacht met
oogg op de 'prikkelbalans'. Als de maatregelen gericht op de financiële
betrokkenheidd van de werknemer geen werking hebben, slaat de prikkelbalanss teveel door naar de werkgever.158 Het verzuimrisico is maar in
beperktee mate door de werkgever te beïnvloeden. Het zou daarom
onrechtvaardigg zijn om hem geheel financieel verantwoordelijk te stellen
voorr het risico, zo wordt geredeneerd. Dit deel van het parlement vraagt om
wettelijkee maatregelen die CAO-aanvullingen tot 100 procent zouden
kunnenn voorkomen. De W D legt in een amendement neer dat CAObepalingenn waarin de loondoorbetalingsplicht van 70 procent van het loon is
verhoogdd niet langer algemeen verbindend kunnen worden verklaard.159
Dee PvdA-fractie verwacht dat werkgevers tot 100 procent zullen
aanvullenn en ziet dit niet als een probleem: 'Als door de CAO-bepalingen
voorr werknemers in de praktijk weinig zal veranderen, komt dat omdat bij
werkgeverss weinig animo is om het ziekengeld feitelijk te verlagen'.
Werkgeverss willen volgens deze fractie de werknemers op deze manier niet
aanspreken:: 'Het leidt alleen maar tot rotzooi in de bedrijven'.160 De PvdAfractiee is niet rouwig over de reparaties (van bijvoorbeeld ook het WAOgat),, want prikkels gericht op de werknemer zijn volgens deze fractie niet
effectief.. Volgens de PvdA-fractie zijn er in de literatuur geen aanwijzingen
tee vinden voor de stelling dat financiële prikkeling van de werknemer leidt
tott een vermindering van het ziekteverzuim. Toch is de fractie er niet tegen
omm een deel van de lasten bij de werknemer te leggen. De fractie acht het
rechtvaardigg dat ook de werknemer bijdraagt in de kosten van het hoge
ziekteverzuim.. De PvdA wijst het inleveren van vakantiedagen bij ziekte
bijvoorbeeldd niet af.161 Uit het standpunt van de PvdA-fractie blijkt dat in de
discussiee die wordt beheerst door doelmatigheidsoverwegingen met
betrekkingg tot het effect van de maatregel op het gedrag van betrokkene, ook
rechtvaardigheidsargumentenn een rol spelen.

HandelingenHandelingen II1992/93, p. 5092-5093.
Kamerstukken I11992/93, 22 899, nr. 5, p. 36; zie ook: Hoogendijk 1999, p. 49-50. Ook
dee Eerste Kamer stelt vragen over de prikkelbalans: Kamerstukken l 1992/93, 22 899, nr. 83,
1581588

M--

KamerstukkenKamerstukken II 1992/93, 22 899. nr. 12. Het amendement krijgt steun van
meerderheidd in de Kamer.
1600
Handelingen II1992/93, p. 5101 -5102.
1611
Handelingen II1992/93, p. 5102, 5205.
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5.9.55.9.5

Conclusie

--

Of de solidariteit vermindert, doordat de equivalentie tussen premie en
schadekanss voor de werknemer wordt versterkt, hangt af van de
arbeidsvoorwaardelijkee afspraken die worden gemaakt.
Eenn meerderheid van de SER is voorstander van een vergroting van de
onderhandelingsruimtee van de werkgevers en werknemers.
-- Een aanzienlijk deel van het parlement voorspelt dat geen gebruik
maaktt wordt van de ontstane onderhandelingsruimte en dat wordt
aangevuldd tot 100 procent. Het linker deel van het parlement vindt dat
goed,, omdat het niet gelooft dat prikkels gericht op de werknemer
leidenn tot minder ziekteverzuim. Het rechter deel gelooft dit wel.
5.100
5.10.15.10.1

De 52-wekenmaatregel
Inleiding

Naa de 2/6-wekenmaatregel die in werking is getreden op 1 januari 1994,
volgtt na circa twee jaar de 52-wekenmaatregel op basis van de Wet
Uitbreidingg loondoorbetaling bij ziekte. De Wulbz is in werking getreden op
11 maart 1996.
5.10.25.10.2

Inhoud van de maatregel

Doorr de invoering van de Wulbz is de werkgever op basis van een gewijzigd
art.. 7A: 1638c BW verplicht de zieke werknemer gedurende 52 weken het
loonn door te betalen.162 De zieke werknemer ontvangt op basis van de
nieuwee regeling niet langer ziekengeld van de bedrijfsvereniging op basis
vann de ZW-verzekering, maar loon op basis van de arbeidsovereenkomst.
Dee doorbetalingsplicht is aan een minimum en aan een maximum gebonden.
Eenn werkgever hoeft een werknemer die meer dan het maximumpremiedagloonn verdient niet meer dan 70 procent van het maximumdagloon
tee betalen. De werkgever mag - op dit punt is niets veranderd - een
werknemerr ook nooit minder dan het voor de werknemer geldende wettelijk
minimumloonn betalen.163 Met de invoering van de Wulbz is de ZW niet
afgeschaft.. Verwacht wordt dat circa vijftien procent van de werknemers
aangewezenn zal blijven op de ZW. Het gaat dan om de kleine aannemers,
thuiswerkers,, artiesten, musici, leerlingen bij vakopleidingen en stagiaires,
tussenpersonenn en handelsagenten, uitzendkrachten, freelancers, mensen
1622

Zie voor de letterlijke tekst van art. 7A: 1638c lid 1 BW per I maart 1996 bijlage 2 van dit
hoofdstuk. .
1633
In het nieuwe art. 7A: 1638c BW is de mogelijkheid om bij CAO of arbeidsovereenkomst
wachtdagenn te bedingen blijven bestaan. Gedurende een of twee wachtdagen heeft de
werkgeverr dan geen doorbetalingsplicht.
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mett een afroepcontract, zieke werklozen, werknemers die ziek zijn wanneer
hett contract voor bepaalde tijd afloopt, werknemers die binnen een maand
naa de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ziek worden en zieke
werknemerss van een bedrijf dat failliet gaat. Voor deze groep mensen is de
ZWW een vangnet, omdat zij niet of niet meer aanspraken kunnen ontlenen
aann een arbeidsovereenkomst. Werknemers die met bevallings- of
zwangerschapsverloff zijn, kunnen kiezen of zij een beroep doen op
loondoorbetalingg of op ziekengeld. Dit is een uitzondering op de regel dat de
arbeidsrechtelijkee loondoorbetalingsplicht een aanspraak op ziekengeld op
basiss van de ZW uitsluit.164
Err bestaat in de regel geen recht op ziekengeld, zolang de werknemer
rechtt heeft op doorbetaling van loon op basis van een arbeidsovereenkomst,
maarr dat wil niet zeggen dat de werknemer niet langer verzekerd is
ingevolgee de ZW. Er is gekozen voor een systeem waarin de werknemer
ZW-verzekerdd blijft, maar waar geen recht is op ziekengeld als er een recht
iss op doorbetaling van loon. Daarom kan een werknemer bijvoorbeeld bij
faillissementt terugvallen op de ZW-verzekering. Een ander gevolg is dat de
bedrijfsverenigingg haar bevoegdheden jegens de werknemer behoudt.165
Dee werkgever kan niet langer een deel van zijn ziekengeldkosten
doorberekenenn aan de werknemer. Op basis van art. 60 ZW (oud) kon de
werkgeverr de helft van de premie met een maximum van één procent van
hett loon doorberekenen aan de werknemer, maar die mogelijkheid is met de
Wulbzz vervallen. Ter compensatie van de werkgever is de overhevelingstoeslagg per 1 januari 1996 verlaagd. De romp-ZW wordt gefinancierd via de
wachtgeldfondsenn en het Awf. Door de invoering van de Wulbz is de
afzonderlijkee ZW-premie vervallen.
Bijj de totstandkoming van de Wulbz is de opstelling van de particuliere
verzekeraarss van groot belang. De privatisering van de verzekering is in
hogee mate afhankelijk van de mogelijkheden om betaalbare en algemeen
toegankelijkee verzekeringen te garanderen. Het ministerie van SZW heeft
voorr de inwerkingtreding van de Wulbz met het Verbond van Verzekeraars
afsprakenn gemaakt over het beleid van de verzekeraars op dit terrein. De
beleidsvoornemenss van het Verbond van Verzekeraars zijn bij de
beoordelingg van het wetsvoorstel betrokken. Het verbond garandeert, zo
blijktt uit een nota's die in de totstandkomingsperiode van de Wulbz zijn
opgesteld,, gedurende de eerste zes maanden na inwerkingtreding van de

Dezee uitzondering geldt ook voor herintredende werknemers met een recent ziekteverleden
enn werknemers die ziek zijn ten gevolge van orgaandonatie.
Dee bedrijfsvereniging is bijvoorbeeld gerechtigd om na de dertiende-weekmelding door de
werkgeverr controle uit te oefenen op de werknemer. De bedrijfsvereniging kan bijvoorbeeld
dee werknemer oproepen om inlichtingen te verschaffen over de ziekte, zij kan de
controlevoorschriftenn jegens de verzekerde laten gelden en kan de verzekerde verplichten zich
tee laten inschrijven bij het arbeidsbureau. Zie Fase 19%. p. 72.
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Wulbzz volledige toegankelijkheid bij collectieve verzekeringscontracten.166
Eenn collectief contract is gesloten met de werkgever voor dekking van het
ziekengeldrisicoo in zijn onderneming en kan betrekking hebben op een
ondernemingg met één werknemer. Volledige toegankelijkheid houdt in dat
geenn gezondheidsverklaring van werknemers wordt gevraagd en dat niet
bepaaldee werknemers in een bedrijf vanwege een verhoogd risico worden
uitgeslotenn van verzekering. Dit aanbod geldt ook na die zes maanden voor
nieuwee toetreders. Voorts is bepaald dat de verzekeraar werknemers met
terugwerkendee kracht tot 1 januari 1996 verzekert - toen werd nog uitgegaan
datt de Wulbz per 1 januari van kracht zou zijn - wanneer een werkgever
vóórr 1 maart 1996 een offerte aanvraagt bij de verzekeraar.
Dee maximale premie, zo zegt het verbond toe, bedraagt tweeënhalf keer
dee gemiddelde premie in de bedrijfstak. De wijze van premieberekening is
afhankelijkk van de grootte van het bedrijf. Hoe kleiner het collectief, des te
geringerr de invloed van het bedrijfsverzuim. Voor bedrijven tot 50
werknemerss telt het ondernemingsverzuimrisico voor twintig procent en het
bedrijfstakverzuimrisicoo voor 80 procent mee. Voor bedrijven tussen 50 en
1000 werknemers is de verhouding 50-50 procent. Voor bedrijven met meer
dann 500 werknemers wordt alleen gekeken naar het ondernemingsrisico.167
Err wordt een eigen risico berekend van minimaal twee dagen. Twee soorten
dekkingenn worden genoemd: de conventionele dekking die behoudens de
wachttijdd het gehele risico verzekert en de stop-loss dekking. Laatstgenoemdee verzekeringsvorm houdt in dat de werkgever zelf de kosten tot een
bepaaldd niveau betaalt, bijvoorbeeld het gemiddelde ziekteverzuim in enig
jaar,, en dat de verzekeraar de kosten boven dit vooraf vastgestelde niveau
voorr zijn rekening neemt. Een dergelijke prikkel van een dergelijke stoplossverzekeringg kan worden vergroot door slechts een deel van de
overschrijdingg te dekken.
Hett Verbond van Verzekeraars geeft aan dat de collectieve premie als
volgtt wordt berekend. Eerst wordt de zogenaamde 'risicopremie' berekend
naarr aanleiding van het gemiddelde verzuim per werknemer in Nederland op
basiss van statistieken van de SVr; vervolgens wordt op basis van dit bedrag
dee individuele netto premie berekend door per individuele werknemer
leeftijd,, beroepsklasse en het verzekerde bedrag (afhankelijk van salaris en
meeverzekerdee toeslagen) in acht te nemen. Voorts wordt de collectieve
nettoo premie van een bedrijf bepaald door de individuele netto premies bij
elkaarr op te tellen en dit bedrag te corrigeren op basis van het
verzuimverledenn van het bedrijf, het risicoprofiel van de bedrijfstak, de
groottee van het verzekeringscollectiviteit (minder dan 50, tussen de 50 en

Verbondd van Verzekeraars 1994a, Verbond van Verzekeraars 1994b en Verbond van
Verzekeraarss 1995, zie: bijlage 3a, 3b en 3c van SER 1995/05. p. 267-276.
1677
Verbond van Verzekeraar 1995, in: bijlage 3c van SER 1995/05. p. 276.
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1000 of meer dan 500) en de beschikbaarheid van de verzuimgegevens.168
Tenn slotte wordt de collectieve bruto premie berekend na optelling van een
solvabiliteitstoeslag,, provisie en kosten van distributie en administratie.
5.10.35.10.3

Kwalificatie van de maatregel

Inn termen van solidariteit betekent de uitbreiding van de
loondoorbetalingsplichtt een verdere desolidarisering van de ZWverzekering.. Alleen een kleine groep werknemers kan nog een beroep doen
opp de romp-verzekering. Door de invoering van de Wulbz is, afgezien van
dee romp-ZW, elke vorm van publiek georganiseerde verevening uitgesloten.
Err zijn wel private vereveningsmogelijkheden, zo blijkt uit de notities van
hett Verbond van Verzekeraars. De verevening is het grootst bij de kleine
ondernemingen.. De kleine ondernemingen worden immers maar voor 20
procentt afgerekend op het eigen risico en voor 80 procent op het
bedrijfstakrisico.. Voor bedrijven tussen de 50 en 100 werknemers zijn de
vereveningsmogelijkhedenn kleiner (50/50) en voor bedrijven met meer dan
5000 werknemers is elke solidariteit afwezig
5.10.45.10.4

Overwegingen

Dee belangrijkste overwegingen die in discussie over de 52-wekenmaatregel
wordenn genoemd zijn:
-desolidarisering en daarmee samenhangend preventie en reïntegratie;
-privatisering en daarmee samenhangend een toename van de
marktwerkingg en keuzevrijheid.
5.10.4.11

Desolidarisering, preventie en reïntegratie

5.10.4.1.11

Standpunt van het kabinet

Nett als bij reeds behandelde maatregelen, zoals de 2/6-wekenmaatregel,
vormtt de prikkelfïlosofie de grondslag van de maatregel. Door de
individuelee werkgever direct de kosten van het ziekteverzuim toe te rekenen
enn de mogelijkheden om de kosten af te wentelen terug te dringen, zal de
werkgeverr worden geprikkeld om meer aandacht te besteden aan preventie,
reïntegratiee en begeleiding van zieken teneinde het ziekteverzuim en
daarmeee de kosten in zijn onderneming terug te dringen. Het kabinet gaat
ervann uit dat deze veronderstellingen juist zijn, omdat de T-wetten een

Dee verzuimgegevens van de laatste drie jaar moeten bekend zijn. Worden geen
verzuimgegevenss verstrekt, dan wordt een premieopslag berekend. Dit om antiselectie tegen te
gaann en het aanleveren van verzuimgegevens te bevorderen. De meest recente
verzuimgegevenss tellen het zwaarst.
1699
Kamerstukken II 1995/96. 24 439, nr. 3, p. 3.
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zelfdee insteek hebben en een positieve invloed hebben gehad op het
arbeidsongeschiktheidsvolume.1700 Het kabinet wil deze succesformule
voortzetten,, want naar zijn mening zijn nog niet alle oorzaken van het hoge
arbeidsongeschiktheidsvolumee weggenomen en blijft een verdere stijging
vann het volume een reële mogelijkheid. In de memorie van toelichting staat
ookk dat door de toerekening van sociale kosten aan de individuele
werkgeverr wordt bereikt dat de premie meer in relatie komt te staan tot de
schadekans.. Dit is een andere lijn van redeneren. Het kabinet onderbouwt
hett streven naar een versterking van equivalentie tussen premie en
schadekanss een beroep op doelmatigheid: een versterking leidt tot een
positievee gedragsreactie bij de werkgever, maar ook op rechtvaardigheid:
premiee en schadekans behoren in relatie tot elkaar te staan. Er dient met
anderee woorden een nieuw evenwicht te worden gecreëerd tussen solidariteit
enerzijdss en eigen initiatief anderzijds.1 " In het politieke debat overheerst
ondankss de verwijzing naar rechtvaardigheid het doelmatigheidsargument.
Dee te nemen maatregelen moeten passen binnen de in het regeerakkoord
genoemdee randvoorwaarden die worden herhaald in de memorie van
toelichtingg en in het debat in de Kamer:
11 hoogte en duur van de uitkeringsrechten blijven wettelijk gewaarborgd;
22 alle werknemers zijn tegen dit risico te zijn verzekerd, ook wanneer de
werkgeverr failliet gaat;
33 alle werkgevers kunnen voor al hun werknemers zonder risicoselectie
eenn betaalbare verzekering afsluiten;
,
44 aandacht voor de positie van chronisch zieke werknemers;
55 aandacht voor de positie van kleine werkgevers;
66 volledige doorbetaling van loon bij zwangerschap en bevalling blijft
gehandhaafd.173 3
a/wentelinga/wenteling viaflexibelearbeidscontracten
Eenn belangrijke vraag in de discussie is of een versterking van equivalentie
tussenn premie en schadekans niet zal leiden tot financiële afwenteling van
hett risico op de romp-ZW in plaats van tot een intensivering van het
preventie-- en reïntegratiebeleid. Het kabinet erkent dat er gedurende een
aantall jaren een stijging is van flex-werk, maar ontkent dat die toename
alleenn te wijten is aan de toediening van financiële prikkels, zoals de
invoeringg van de 2/6- wekenmaatregel. De groei van flex-werk brengt het
kabinett in verband met de economische opleving. In zo'n periode is er een
groeii van flexibele contracten die later worden vervangen door vaste
contracten.. Het kabinet verwacht niet een enorme toename van flex-werkers,
omdatt goed en betrouwbaar personeel veel waard is en bedrijven er belang
1700

Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. I.
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 3.
1722
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 2.
1733
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 5, Handelingen II1995/96, p. 2366.
1711
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bijj hebben werknemers te binden aan het bedrijf.174 Daarnaast zijn de flexwerkerss duurder dan vast personeel. Deze overwegingen zullen de
werkgeverr ervan weerhouden om op grote schaal flex-werkers in te zetten,
verwachtt het kabinet.17 Daarnaast wil het kabinet zich niet te veel bemoeien
mett deze kwestie, omdat het vindt dat het tot de contractsvrijheid van
partijenn behoort om te bepalen welk soort contract wordt gesloten.

gezondheidsselectie gezondheidsselectie
Volgenss het kabinet kan het probleem van gezondheidsselectie op
verschillendee manieren worden bestreden. In een protocol opgesteld door
werkgevers,, werknemers en verzekeraars dient de afschaffing en regulering
vann aanstellingskeuringen te worden geregeld. In samenwerking met de
artsenorganisatiee KNMG wordt aan een dergelijk protocol gewerkt. Heeft
ditt protocol niet het gewenste effect, dan moeten er wettelijke maatregelen
wordenn genomen in de lijn van het D66-initiatiefwetsvoorstel.l7f> Het kabinet
reageertt ook op het Ctsv-rapport Risicoselectie op de Nederlandse
arbeidsmarktarbeidsmarkt waaruit blijkt dat risicoselectie door de werkgeve
toegenomen.1777 In dit rapport staat dat de 2/6-wekenmaatregel en de malus
aann deze ontwikkeling hebben bijgedragen. Staatssecretaris Linschoten
(VVD)) stelt dat in het bijzonder de malus - en niet zozeer de 2/6wekenmaatregell of een andere prikkel - een belangrijke reden is geweest
voorr de werkgever om te gaan selecteren bij de poort.178 Voorts wijst de
bewindsmann op het belang van recentelijk ingevoerde maatregelen, zoals de
loonkostensubsidiee en de loonsuppletie, bedoeld om de positie van de
chronischh zieken te beschermen. Ter relativering merkt hij op dat de positie
vann minder gezonde werknemer bij de poort nooit geweldig is geweest en
niett geheel op het conto van de privatiseringsprikkels (2/6- wekenmaatregel)
magg worden geschreven.179 'Selectie kan door het wetsvoorstel ten dele
wordenn veroorzaakt en ook slechts ten dele worden bestreden1.
versterkingversterking van de equivalentie tussen premie en schadekans
privatisering privatisering
Hett kabinet is om twee redenen niet bang dat door herverzekering de prikkel
wordtt weggenomen.
Ten eerste kennen de meeste verzekeringen een
eigenn risico. In de particuliere verzekeringsproducten zitten genoeg prikkels
1744

vers

Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 57-58.
Handelingen II1995/96, p. 2395.
1766
Wetsvoorstel, Kamerstukken II1992/93. 23 259, nrs. 1-2.
1777
Andriessen, Veerman & Vijgen 1995. In dit kader is ook het Ctsv-rapport Een jaar
terugdringingterugdringing ziekteverzuim. Effecten en neveneffecten van de financiële prikkels van
Vijgenn 1995.
1788
Handelingen II 1995/96, p. 2389, 2472.
I7
'' Handelingen II1995/95, p. 2510.
1800
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 2.
1811
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 25.
1755
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5

omm het verzuim zoveel mogelijk te beperken. Er zal naar verwachting een
enormee variëteit komen aan keuzemogelijkheden ten aanzien van de eigenrisicotermijn:: bij de conventionele dekking kunnen bedrijven kiezen welk
deell van het risico ze zelf willen dragen en welk deel ze willen verzekeren;
ookk kan een zogenaamde stop-lossverzekeringen worden gesloten. Ten
tweedee nemen private verzekeringen fluctuaties in het ziekteverzuim van
jaarr op jaar mee bij de premieberekening. In dit opzicht biedt, zo stelt het
kabinet,, een private verzekering een veel duidelijker prikkel dan premiedifferentiatiee in de ZW die een vertraging van twee jaar heeft. Het kabinet
verwachtt mede op basis van de Ctsv-rapporten dat de premiedifferentiatie in
dee marktsector veel beter uit de verf zal komen dan bij de bedrijfsverenigingen.. Bij de bedrijfsverenigingen wordt maar in zeer beperkte
matee premiedifferentiatie toegepast. De bedrijfsverenigingen zijn nogal mild
geweestt voor eigen leden en willen een individueel bedrijf pas een
premieopslagg of premiekorting opleggen bij een zeer afwijkend ziekteverzuim. .
Hett kabinet verwacht dus niet dat door herverzekering de financiële
prikkell wordt weggenomen. Integendeel, door het inbouwen van een eigen
risicorisico en doordat de premie afhankelijk is van het ziekteverzuim werkt de
prikkell directer dan in het publieke systeem. Bijkomend voordeel van een
privatee verzekering is dat door concurrentie tussen verzekeringsmaatschappijenn een scherpere prijsstelling tot stand komt.183 Het kabinet ontkent
datt de concurrentie door marktafspraken beperkt zal worden. Er zal niet met
doorsneepremiess worden gewerkt, maar de premie wordt per bedrijf
berekend.1844 De markt zal bovendien doorzichtig genoeg zijn voor goede
concurrentie. .
5.10.4.1.22 Standpunten van de sociale partners
Dee SER stelt zich in zijn advies uit 1995 op grond van de prikkelfilosofie
unaniemm achter een verdere uitbreiding van de loondoorbetalingsplicht. In
navolgingg van de 2/6-wekenmaatregel zal, zo is de verwachting, verdere
privatiseringg leiden tot een grotere kostenconfrontatie en dus tot positieve
gedragseffectenn (preventie, begeleiding, reïntegratie en betere arbeidsmotivatie).. De SER adviseert echter niet tot de uitbreiding van de
loondoorbetalingg tot 52 weken, maar tot 26 weken.18 De raad presenteert
dezee maatregel als een mogelijke tussenstap. Na een uitbreiding naar 26
wekenn moet worden bezien of een verlenging van de doorbetalingsplicht
gewenstt is. De SER is voorzichtig, omdat de raad bang is voor onder andere
Premiedifferentiatiee is afhankelijk van de wegingsfactoren waarmee leeftijdsopbouw, het
bedrijfsverzuimm en bedrijfstakverzuim worden meegeteld. Het bedrijfstakgemiddelde wordt
berekendd over alle werkgevers, niet over de werkgevers die zich particulier hebben verzekerd.
1833
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 27.
1844
Kamerstukken 111995/96, 24 439, nr. 6, p. 9.
1855
SER 1995/05,206-210.
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eenn te grote belasting van de kleine werkgever en voor negatieve
gedragsreactiess in de sfeer van gezondheidsselectie bij aanstelling en
ontslag.. Tevens moet worden afgewacht hoe de particuliere verzekeraars
zichh zullen gaan gedragen. Door een geleidelijke uitbreiding van de
loondoorbetalingsplichtt kunnen negatieve effecten worden beperkt en
kunnenn tijdig voorzieningen worden getroffen om ongewenste effecten
tegenn te gaan. Vanwege de moeilijk te voorziene gevolgen van de maatregel
staatt de SER een stapsgewijze benadering voor waarbij de effecten van
iederee stap nauwkeurig worden geëvalueerd.186 De raad stelt ook voor de
ZW-periodee te verlengen van één naar drie jaar, dat is inclusief de 26
weken.. Hij komt met dit plan vanwege ernstige bezwaren tegen het
kabinetsvoornemenn bedrijven de mogelijkheid te bieden uit het publiek
bestell te stappen en het WAO-risico geheel privaat te verzekeren (zie par.
5.12).. Door de verlenging van de ZW-periode hebben werkgevers de
gelegenheidd om binnen het publiek bestel voor de gehele drie jaar eigenrisicodragerrisicodrager te worden.187
5.10.4.1.33 Standpunten in het parlement
Dee meeste Kamerfracties kunnen zich vinden in een streven de individuele
werkgeverr meer te confronteren met de eigen verzuimkosten. De Paarse
regeringsfractiess - afgezien van PvdA-Kamerlid Vreeman die tegen het
wetsvoorstell stemt - steunen de lijn van het kabinet en stemmen met de
GPV-fractiee voor het wetsvoorstel, hoewel de PvdA-fractie zich
aanvankelijkk afvraagt of de maatregel niet te ver gaat en of een uitbreiding
naarr 26 weken niet beter zou zijn.18 De fracties van het CDA, de SGP en de
RPFF zijn ook voor een directere kostentoedeling, maar vanwege de
maatvoeringg van de maatregel, met name vanwege de voorgestelde duur van
dee loondoorbetalingsplicht, stemmen deze fracties uiteindelijk tegen het

Naa aanvaarding van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer hebben de vier vakcentrales
FNV,, CNV, MHP en AVC (Algemene Vakcentrale) op 9 januari 1996 overleg gevoerd met de
ledenn van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer
overr het wetsvoorstel. In dit overleg adviseren de vakcentrales het wetsvoorstel niet te
aanvaarden,, omdat zij het 'niet opportuun en onzorgvuldig' achten om over te gaan tot een
dergelijkee drastische uitbreiding van de loondoorbetalingsplicht, alvorens een gedegen
evaluatiee van de eerste stap, de 2/6-wekenmaatregel van de Wet TZ, is voltooid: Weergaven
vanvan de inbreng van de vakcentrales FNV, CNV, MHP en A VC tijdens hel gesprek met de leden
vanvan de Vaste Commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid van de Eerste Kamer der
Staten-GeneraalStaten-Generaal over het Wetsvoorstel Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij
(Wutbz),(Wutbz), gehouden op 9 januari 1996.
Gedurendee de laatste twee jaar van de ZW-periode van drie jaar zou het uitkeringsregime
vann de WAO van toepassing zijn. Op het punt van de uitkeringen zou er ten opzichte van
bestaandee situatie dus niets veranderen. Na het ZW-jaar zou liet begrip passende arbeid
verruimdd worden tot gangbare arbeid. De SER stelde eigenlijk voor om na het eerste ZW-jaar
eenn WAO-regime in de ZW-periode in te bouwen.
1888
Kamerstukken II 1995/96, 24 439, nr. 5, p. 19.
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wetsvoorstel.1899 Deze fracties willen in navolging van het SER-voorstel een
geleidelijkee uitbreiding van de loondoorbetalingsplicht met veel ruimte voor
evaluatiee en aanpassingen. De CDA-fractie dient een amendement in voor
uitbreidingg van de loondoorbetalingsplicht naar 26 weken en verlenging van
dee ZW-periode tot drie jaar.190 Net als de SER wil de CDA-fractie een
verderee uitbreiding van de loondoorbetalingsplicht niet uitsluiten.
Eenn minderheid van de fracties is tegen het idee van directe
kostentoedeling.. De SP-fractie is de enige fractie die principieel bezwaar
heeftt tegen de maatregel. Volgens de SP is directe kostentoerekening in
essentiee verkeerd en moet de ZW volledig worden gehandhaafd.192 De
solidariteitt tussen bedrijven wordt ondergraven, want de premieverschillen
tussenn bedrijven worden door de privatisering groter. Bovendien wijst de
SP,, maar ook andere fracties, op de afnemende solidariteit tussen
werknemers.. Met het begrip solidariteit wordt dan niet alleen gedoeld op
vereveningg van financiële lasten, maar ook op de verdeling van kansen van
werknemerss op werk en inkomen. De verdeling van kansen tussen gezonde
enn minder gezonde mensen wordt door de maatregel steeds ongelijker. Er
ontstaatt dientengevolge een tweedeling tussen werknemers. Met name de
fractiee van GroenLinks heeft gewezen op dit negatieve effect van de
maatregell en kan om die reden het wetsvoorstel niet steunen. Echter, deze
fractiee is geen principieel tegenstander van directe toerekening van kosten
aann de individuele werkgever. De fractie van GroenLinks meent dat door
financiëlefinanciële prikkeling van de individuele werkgever positieve gedragseffectenn zijn te verwachten, maar vanwege de negatieve neveneffecten waar
hett kabinet geen oplossing voor heeft, is de fractie tegen de maatregel.
Inn het debat zijn belangrijke kanttekeningen geplaatst bij de veronderstelling
datt een versterking van de equivalentie ofwel directe kostentoerekening
daadwerkelijkk zal leiden tot intensivering van het preventie- en
reïntegratiebeleid.. De volgende kanttekeningen worden geplaatst.

Alss het CDA wordt tegengeworpen dat het alleen uit oppositionele redenen tegen de 52wekenmaatregell is, gezien het feit dat de 52-wekenmaatregel in CDA verkiezingsprogramma
uitt 1994 is opgenomen, stelt de fractiewoordvoerder dat in het verkiezingsprogram het element
vann de geleidelijkheid is ingebouwd. Dat betekent dat niet in een keer tot die termijn hoeft te
wordenn overgegaan.
1900
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 10.
1911
Het CDA-amendement Bijleveld is verworpen omdat de regeringsfracties en de GPVfractiee tegen stemmen. Kamerstukken II1995/96. 24 439, nr. 5. p. 19, Handelingen II 1995/96.
p.. 2222-2230.
mm
Kamerstukken I11995/96, 24 439, nr. 5, p. 18: Handelingen II1995/96. p. 2516.
1933
Het is niet geheel duidelijk of de fractie van GroenLinks voor een beperkte uitbreiding van
dee 2/6-maatregel is. GroenLinks heeft sympathie voor het amendement-Bijlevetd, maar dat is
meerr vanwege de verlenging van de ZW-periode dan vanwege de 26-wekenmaatregel. De
fractiee stemt net als de SP- fractie voor het CDA-amendement, maar het is goed mogelijk dat
datt meer om oppositionele dan om inhoudelijk redenen is. Zie Handelingen II 1995/96, p.
2213. .
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afwentelingafwenteling (op de romp-ZW via flex-contracten et cetera)
Dee meeste fracties wijzen op het gevaar van de vlucht in flexibele contracten
enn contracten voor bepaalde tijd. In de Ctsv-rapportages staat dat het aantal
flex-werkersflex-werkers sinds de invoering van de 2/6-wekenmaatregel is gesteg
Inn het Ctsv-rapport De werkgever geprikkeld? wordt voorspeld dat een
verderee privatisering zal leiden tot een toename van flexibele arbeidsrelaties..
Er is ook het gevaar van contractuele manipulaties: een
werkgeverr en een werknemer kunnen bijvoorbeeld bij ziekte een contract
voorr onbepaalde tijd met wederzijds goedvinden omzetten in een contract
voorr bepaalde tijd. Ook kan een contract voor bepaalde tijd worden
gefingeerd,, terwijl er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd.196 Een
werkgeverr kan voorts misbruik maken van de faillissementwetgeving.197
Dee PvdA-fractie stelt als oplossing voor om, indien blijkt dat afwenteling
zichh voordoet via een vlucht in flexibele arbeidscontacten, de kosten van het
vangnett volledig te laten drukken op de gebruikers van de flex-werkers
onderr het motto dat de kosten daar moeten worden gelegd waar ze
198 8

ontstaan.. Voorts wordt gepleit voor een verbetering van de rechtspositie
vann de flex-werker. Er wordt verwezen naar de verwachte nota Flexibiliteit
enn zekerheid.199
gezondheidsselectie gezondheidsselectie
Dee oppositie, uitgezonderd de GPV-fractie, en Vreeman van de PvdAfractie,, meent dat bij de invoering van de 52-wekenmaatregel het risico op
gezondheidsselectiee door de werkgever te groot is en stemt tegen de
maatregel.. Van de regeringsfracties heeft met name de PvdA- fractie moeite
omm over dit bezwaar heen te stappen. PvdA-Kamerlid Adelmund stelt dat
indienn bij de evaluatie blijkt dat de wet leidt tot risicoselectie of
onaanvaardbaarr afwentelingsgedrag, er direct aanpassingen moeten komen:
'Dee effecten die beoogd zijn met deze wet zijn de hoogte en duur te
handhavenn en de uitvoering te veranderen met de bedoeling daar een grotere
efficiëntiee in aan te brengen. Dat moet niet gebeuren door risicoselectie en
Vijgenn 1995 en Andriessen, Veerman & Vijgen 1995.
Van Lochem & Wijnands 1995, p. 8 en 67.
Hett kabinet stelt dat contractuele manipulaties kunnen worden bestreden op grond van art.
45ii ZW. Bedrijfsverenigingen hebben de bevoegdheid een werknemer uitkering te weigeren
opp grond van benadeling. Door contractuele manipulaties worden het Awf en de
wachtgeldd fondsen benadeeld. Door de meldingsplicht van art 93 OSV kan een
bedrijfsverenigingg contractuele manipulaties op het spoor komen. Art. 93 OSV verplicht de
werkgeverr een wijziging van de arbeidsverhouding met zijn verzekerde werknemer te melden
aann de bedrijfsverenigingen. Niet voldoen aan deze meldingsplicht is ex art. 109 OSV
strafbaar:: Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 22, 55.
Afwentelingg van het risico door misbruik van faillissement wordt door het kabinet
onwaarschijnlijkk geacht, omdat de kosten en de moeite van een faillissement niet opwegen
tegenn de mogelijke voordelen: Kamerstukken II 1995/96. 24 439, nr. 6, p. 7.
1988
Handelingen II1995/96, p. 2493.
1999
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 5, p. 48. Handelingen II 1995/96, p. 2506.
1955

170 0

PREMIEE EN SCHADEKANS

doorr afwenteling via tweedeling maar door preventie, reïntegratie en een
goedd arbo-beleid'.200
Dee WD-fractie ziet de minste problemen, mede omdat ze verwacht dat
dee prikkel voor risicoselectie niet groter maar eerder kleiner zal worden. Ten
eerstee is de malus afgeschaft. De malus is volgens deze fractie een
belangrijkee reden voor werkgevers om over te gaan tot risicoselectie. Ten
tweedee zal na invoering van de 52-wekenmaatregel door herverzekering de
eigen-risicoperiodee niet groter worden ten opzichte van de 2/6-wekenmaatregel.. De D66-fractie meent dat selectie bij aanstelling bestreden moet
wordenn door een aparte wet waarin de aanstellingskeuringen door
werkgeverss en verzekeraars gereguleerd worden. Een initiatiefwetsvoorstel
tenn aanzien van aanstellingskeuringen ligt klaar. SP en GroenLinks
relativerenn het belang van een dergelijk wetsvoorstel en wijzen er op dat
selectiee al plaatsvindt voorafgaande aan de aanstellingskeuring.
verdereverdere reductie van het vermijdbare ziekteverzuim mogelijk?
Dee oppositie vraagt zich af of de 52-wekenmaatregel nog wel zin heeft nu
dee 2/6-wekenmaatregel zo succesvol is geweest. In één jaar na invoering van
dee 2/6-wekenmaatregel is al een vermindering van het ziekteverzuim
gerealiseerdd die voor drie jaar werd beoogd. Wat zou het extra effect zijn
vann de 52- ten opzichte van 2/6-wekenmaatregel?201 Het kabinet verwacht
eenn verdere terugdringing van het verzuim met tien procent. De oppositie
steltt vraagtekens bij deze doelstelling, omdat niet bekend is welk percentage
vann het ziekteverzuim vermijdbaar is. De werkgever kan door een
verbeteringg van zijn arbo- en ziekteverzuimbeleid het ziekteverzuim terugdringen,, maar de invloed van de werkgever op het ziekteverzuim kent
grenzen.. 'Soms zijn werknemers echt ziek1.202
Err worden aldus vraagtekens gezet bij een onderdeel van de
prikkelfilosofie,, namelijk bij de veronderstelling dat een intensivering van
hett preventie- en reïntegratiebeleid leidt tot een reductie van het
ziekteverzuim.. De veronderstelling geldt alleen voorzover er sprake is van
vermijdbaarr ziekteverzuim. Aan de vraag welk gedeelte van het verzuim
vermijdbaarr is, wordt weinig aandacht besteed.

2000
Handelingen II 1995/96, p. 2233-2242. Mede namens de fracties van de VVD en de D66
dientt zij een motie in waarin de vier randvoorwaarden zijn genoemd en een groot aantal
puntenn waarop moet worden gelet bij de snelle evaluatie van de Wulbz binnen zes en twaalf
maanden.. GroenLinks stelt bij deze motie de vraag: 'Verwacht u nu echt dat als risicoselectie
zichh op grote schaal voordoet de wet volledig wordt bijgeschaafd?' De SP vraagt: 'Niet in een
ravijnn springen en halverwege zeggen dat we na een halfjaar gaan evalueren*. Kamerstukken
IIII1995/%,1995/%, 24 439, nr. 19; Handelingen II1995/96. p. 2498.
2011
Handelingen II1995/96, p. 2487, 2491.
2022
Handelingen I11995/96, p. 2491.
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alleenalleen de werkgever prikkelen ?
Eenn deel van het parlement (SGP, VVD) vraagt zich af of alleen de
werkgeverr financieel geprikkeld moet worden om het ziekteverzuim terug te
dringen.. Waarom is in het wetsvoorstel ten aanzien van de hoogte van de
loondoorbetalingg afgeweken van de regeling van de Wet TZ? Op basis van
dee Wet TZ was de werkgever bevoegd gedurende 2/6 weken minder dan 70
procentt van het loon met een ondergrens van het minimumloon door te
betalen.. In het wetsvoorstel voor de 52-wekenmaatregel is deze
mogelijkheidd vervallen en is doorbetaling van minimaal 70 procent van het
loonn de norm. Voorts wordt gevraagd naar het AVV-beleid van de regering.
Dee VVD-fractie is er voor om CAO's waarin loondoorbetaling tot 100
procentt is overeengekomen niet algemeen verbindend te verklaren. Deze
vragenn worden gesteld tegen de achtergrond van de opvattingen van deze
leden,, dat niet 70 procent van het loon maar het wettelijk minimumloon als
bodemm zou moeten dienen bij ziekte."1
5.10.4.22

Privatisering

5.10.4.2.11

Standpunt van het kabinet

Anderss dan bij de 2/6-wekenmaatregel verwijst het kabinet bij de presentatie
vann de 52-wekenmaatregel ook naar een streven naar privatisering (in par.
5.8.44 is 'privatisering' gedefinieerd als gehele of gedeeltelijk vervanging
vann de publieke door een private verzekering). Dit streven is mede
gebaseerdd op de nieuwe maatstaven voor het overheidsoptreden die zijn
neergelegdd in de Sociale Nota 1995.204 Het uitgangspunt van de overheid op
hett gebied van sociale zekerheid is dat de overheid alleen datgene moet
regelenn wat niet door de particuliere verzekeringsmarkt kan worden
opgepakt.. De mate waarin de particuliere verzekeraars kunnen participeren
inn de sociale verzekeringssector hangt af van de aard van het risico (de
onzekeree schadegebeurtenis). Het kabinet gaat ervan uit dat het werkloosheidsrisicoo niet, het arbeidsongeschiktheid slechts gedeeltelijk en het
ziekterisicoo geheel door de particuliere verzekering kan worden gedekt."
Marktwerkingg op dit terrein heeft als voordeel boven een publieke aanpak
datt het monopolie van de wettelijke uitvoeringsorganen vervalt en dat door
concurrentiee een kwalitatief goede verzekering tegen een scherpe prijs kan
2033
Bovendien wordt gewezen op de bedoeling van de Wulbz om de kosten te leggen daar waar
zee te beïnvloeden zijn. Het is in eerste instantie de werkgever die met zijn personeelsbeleid en
arbeidsomstandighedenbeleidd terzake een dikke vinger in de pap heeft {Handelingen II
1995/96,, p. 2397). Ten aanzien van de vragen over het AVV-beleid wordt door het kabinet
geantwoordd dat het onderwerp niet aan de orde is. maar in de toekomst wel onderwerp van
discussiee moet zijn.
2044
Sociale Nota 1995, Kamerstukken II 1994/95. 23 902. nrs. 1-2, p. 116; Zie ook SER
1995/05,, p. 34.
2055
Kamerstukken II 1995/96, 24 439, nr. 3. p. 2.
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wordenn geboden. Het ziet privatisering van de uitvoering als een positief
neveneffectt van de privatisering van de verzekering, want niet alleen
werkgeverss moeten worden geprikkeld om meer te doen aan preventie,
reïntegratiee en begeleiding, maar ook de uitvoerders moeten door concurrentiee worden geprikkeld om zich op genoemde doelen te richten. In de
verwachtingenn die het kabinet heeft van de heilzame werking van de markt
staatt het niet alleen. Het kabinet verwijst naar het rapport van de
parlementairee enquêtecommissie onder leiding van Buurmeijer, naar een
recentee publicatie van de WRR en naar het SER-advies Regionalisering
uitvoeringsorganisatieuitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen.201Aan deze lofuitin
dee marktwerking wordt direct toegevoegd dat het wettelijk kader de
negatievee effecten van de markt dient te voorkomen dan wel uit te bannen.
Voorkomenn moet worden dat bepaalde groepen buiten de boot vallen. Voor
diee groep blijft de ZW als vangnet bestaan.
Staatssecretariss Linschoten noemt het een misverstand dat het bij de
Wulbzz zou gaan om een doortrekken van het eigen risico van 2/6 weken
naarr 52 weken." De Wulbz betreft zijns inziens een andere wijze van
organiserenn van de inkomensvoorziening bij ziekte. Uit cijfers blijkt dat veel
werkgeverss zich niet privaat hebben verzekerd voor de 2/6 weken. Deze
periodee komt voor eigen risico van de werkgever. Door de stap van 2/6 naar
522 weken zullen veel werkgever zich wel gaan verzekeren. Elke werkgever
kann dan zelf kiezen welk eigen risico hij aanvaardbaar vindt: twee, zes,
dertien,, 26 weken (zoals de SER voorstelt), een 'stop-loss verzekering', et
cetera.. De maatregel biedt een betere mogelijkheid tot fine-tuning,
afstemmingg van een verzekering op het risicoprofiel van een individuele
onderneming..
Ook een geleidelijke vergroting van het eigen risico
behoortt tot de mogelijkheden. Tegen deze achtergrond kan de
staatssecretariss niet inzien waarom de voorstanders van een 26-wekenmaatregell problemen hebben met een 52-wekenmaatregel: 'als iemand
gedurendee 26 weken het eigen risico wil dragen kan dat, het mag ook
minder'.210 0
Naarr aanleiding van dit betoog van Linschoten is de vraag gerechtvaardigd
off het kabinet wel echt streeft naar een vergroting van de equivalentie. Het
gaat,, zo lijkt het, niet zozeer om een uitbreiding van de prikkelwerking van
2066

Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 3, p. 3.
Parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen 1993, WRR 1994. SER
1994/09. .
2088
Handelingen II1995/96, 2509.
mm
Handelingen II1995/96, 2514.
2100
De staatssecretaris noemt een aantal bezwaren tegen de 26-wekenmaatregel: (1) aan een
geleidelijkee uitbreiding van de loondoorbetalingsplicht kleeft het gevaar van prijsopdrijving
doorr particuliere verzekeraars; (2) de maatregel heeft toch een overdracht van dossiers van
arbo-dienstt aan bedrijfsvereniging tot gevolg. Een knip in de gevalsbehandeling wordt
onwenselijkk gevonden; (3) ten slotte nemen de financiële prikkels in de tweede helft van het
ziektejaarr af: Handelingen II1995/96, p. 2495.
2077
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dee 2/6-wekenmaatregel, maar het gaat veeleer om een andere manier van
organiserenorganiseren van verantwoordelijkheden.
5.10.4.2.22 Standpunten van de sociale partners

Dee SER kan verdergaande privatisering steunen met het oog op een
doelmatigee verdeling van verantwoordelijkheden En onderschrijft niet alleen
datt uitbreiding van de loondoorbetalingsplicht van de werkgever bijdraagt
aann een grotere kostenconfrontatie, maar ook dat de maatregel bijdraagt aan,
watt het kabinet noemt, 'een effectieve, functionele verantwoordelijkheidsverdeling'.. 21! De raad erkent dat een groter deel van het verzuimrisico
privaatt kan worden gedekt, maar hij is wel voorzichtiger dan het kabinet en
minderr enthousiast over de marktwerking die door de 52-wekenmaatregel
zall worden versterkt. Daarom pleit de raad ook voor een beperkte uitbreidingg van de loondoorbetalingsplicht tot 26 weken. Deze voorzichtigheid is
ingegevenn door de overweging dat de privatisering ingrijpende gevolgen
heeftt voor de werknemer en werkgever alsook voor hun onderlinge
verhouding.. Bovendien vraagt de SER zich af of privatisering wel zal leiden
tott meer keuzevrijheid voor werkgevers. De facto wordt de keuzevrijheid
vann veel werkgevers beperkt, omdat vooral de kleine en middelgrote
werkgeverss door de uitbreiding van het eigen risico worden gedwongen om
eenn particuliere verzekering te sluiten. Voorts plaatst de SER kanttekeningen
bijj de marktwerking. De transparantie en daardoor het concurrentiegehalte
vann deze verzekeringsmarkt zal in eerste instantie nog laag zijn. Bovendien
wordtt vastgesteld dat het Verbond van Verzekeraars in twee notities
uitgangspuntenn formuleert ten aanzien van de toegankelijkheid en de
betaalbaarheidd van de verzekeringen, maar dat deze notities geen
waarborgenn of garanties zijn.212 Ook merkt de SER op dat directe
kostenconfrontatiee kan worden gerelativeerd door de privatisering. Voor de
kleinee en middelgrote bedrijven zal de uitbreiding van de eigenrisicoperiodee tot 52 weken eerder een vermindering dan een versterking van
dee financiële stimulans betekenen, omdat deze bedrijven de eigenrisicoperioderisicoperiode van 2/6-weken vaak niet hebben verzekerd en zij als om
tevenss worden geconfronteerd met de ZW-premiedifferentiatie. Door de
uitbreidingg van de eigen-risicoperiode zullen deze bedrijven nu wel
overgaann tot particuliere verzekering van het risico. De particuliere
verzekeraarr zal bij deze bedrijven niet een langere eigen-risicoperiode dan
2/66 weken afspreken. Bovendien wordt de premie niet rechtstreeks
afgestemdd op het individuele bedrijfsrisico, maar vindt er op basis van de
80/20-- en 50/50-regel meer verevening van risico's plaats dan bij ZWpremiedifferentiatie."133 Deze opmerking relativeert het onderscheid tussen
2,11

SER 1995/05, p. 203.
SER 1995/05, p. 200.
2IJ
SERR 1995/05, p. 37.
2122
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dee particuliere en sociale verzekering geheel. Gesteld wordt dat in casu de
particulieree verzekering meer solidariteit bevat dan de sociale verzekering.
Naa aanvaarding van de wetsvoorstel door de Tweede Kamer richetn de
vierr vakcentrales FNV, CNV, MHP en AVC zich in een schrijven tot de
Vastee Commissie voor SZW van de Eerste Kamer en verzoeken de Eerste
Kamerr te zoeken naar een termijn van het eigen risico 'waarbij de prikkel
voorr de werkgever groot genoeg is om hem tot daden te brengen doch niet
zoo groot dat er een extra partij in het spel gebracht moet worden, namelijk
dee particuliere verzekeraars'."14 De vakcentrales vinden een extra partij
onwenselijkk omdat het zal leiden tot meer bureaucratie, meer informatie- en
privacyproblemenn en meer kosten. Deze steilingname van de vier
vakcentraless houdt in dat ze voor een bescheiden extra prikkel voor de
werkgeverr zijn, maar tegelijkertijd tegen privatisering.
VNO-NCWW staat in beginsel positief ten opzichte van de marktwerking.
Err wordt een voorkeur gegeven aan een private boven een publieke
uitvoering,, omdat werkgevers dan wat te kiezen hebben en omdat van de
privatee uitvoerders meer creativiteit en inzet worden verwacht. Na
totstandkomingg van de 52-wekenmaatregel pleit VNO-NCW dan ook niet
voorr het terugdraaien van de maatregel, zoals andere betrokkenen
(vakcentraless en MKB-NL) wel doen.
5.10.4.2.33 Standpunten in het parlement
Eenn meerderheid in het parlement (PvdA, VVD, D66, CDA) ondersteunt het
strevenn naar een andere verdeling van publieke en private
verantwoordelijkheden.. Door de toename van kennis en techniek zijn er
beteree (particuliere) verzekeringsmogelijkheden en kan, zo wordt
geredeneerd,, de omvang van het ziekteverzuim beter worden beheerst dan in
vroegeree tijden. Het uitgangspunt van de VVD en PvdA is dat de overheid
diee dingen moet regelen waar de markt niet of niet goed toe in staat is. De
CDA-fractiee verwijst naar de onderscheiden verantwoordelijkheden in de
maatschappij:: een basis wordt geregeld door de overheid, de sociale partners
zorgenn voor een bovenminimale voorziening en werknemers kunnen daar
bovenopp voor het resterende niet-gedekte risico individuele verzekeringen
sluitenn bij een particuliere verzekeraar. Dit stelsel wordt wel aangeduid met
hett drietraps- of cappuchinomodel.215
Dee fractie van GroenLinks verzet zich niet tegen marktwerking op het
terreinn van de werknemersverzekeringen, maar ze heeft wel bezwaren tegen
dee consequenties die eraan verbonden zijn.2l('De SP is als enige fractie
2144

Weergave inbreng FNV, CNV, MHP en AVC van 9 januari 10%, p. 2.
Inn het cappuchinomodel bestaat het stelsel van sociale verzekeringen grotendeels uit een
wettelijkk gegarandeerde deel (de koffie), daar bovenop komen de bovenwettelijke
aanvullingenn die zijn afgesproken door de sociale partners (de melk) en dan is daar bovenop
eventueell nog 'een kraag schuim' van individuele particuliere aanvullingen.
2166
Handelingen II1995/96, p. 2478.
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principieell tegen marktwerking, omdat 'zoiets als inkomensvoorziening bij
ziektee niet over kan worden gelaten aan de werknemer en de werkgever'. De
machtsongelijkheidd tussen de twee partijen is daar te groot voor. De fracties
vann de SP en GroenLinks maken bezwaar tegen de privatiseringsoperatie
omdatt zij menene dat de arbeidsomstandigheden zullen verslechteren.
Werknemerss zullen meer onder druk worden gezet om zich niet ziek te
melden.. Het is bovendien voor een werknemer veel lastiger om bij ziekte
loonn te vorderen bij de werkgever dan ziekengeld te claimen bij de
bedrijfsvereniging.. Deze fracties vinden het onaanvaardbaar dat de
werknemerr vanuit zijn zwakke positie als werknemer met zijn werkgever in
debatt moet gaan over de vraag of hij echt ziek is." Andere bezwaren
betreffenn het gegevensbeheer door de arbo-diensten en de werkgever, de
beschermingg van de privacy van de werknemer, de scheiding van controle
enn begeleiding van de zieke werknemer, de (on)afhankelijke positie van de
artss van de arbodienst die contact heeft met de werkgever en soms gelieerd
iss aan een verzekeringsmaatschappij en de gevallen die tussen het wal en het
schipp dreigen te raken: werknemers die geen recht hebben op ziekengeld
nochh op doorbetaling van loon.
hardheidhardheid toezeggingen verzekeraars
Eenn belangrijke vraag in de parlementaire discussie over de toezeggingen
vann het Verbond van Verzekeraars is hoe hard deze toezeggingen in de
praktijkk zijn en in hoeverre de leden van het verbond, de individuele
verzekeringsmaatschappijen,, daaraan gebonden zijn. De staatssecretaris kan
hett parlement ervan overtuigen dat de toezeggingen in de praktijk zullen
wordenn nageleefd, ook al geeft hij toe dat deze niet onder alle
omstandighedenn bindend zijn. In theorie is het mogelijk dat een verzekeraar
zichh niet langer houdt aan de vrije toegankelijkheid, maar in zo'n situatie zal
dee onderlinge concurrentie de marktpositie van de verzekeraar zijns inziens
sterkk onder druk zetten. Bovendien zijn, zo verklaart de staatssecretaris, in
hett kader van de verzekering van het WAO-gat ook toezeggingen gedaan
doorr verzekeraars. De praktijk heeft uitgewezen dat de verzekeraars hun
toezeggingenn hebben nageleefd.218 Ondanks de geruststellende woorden van
dee staatssecretaris dient de GPV'er Van Middelkoop een motie in waarin de
regeringg wordt opgeroepen om geactualiseerde afspraken te maken over een
beheerstee overgang van de publieke naar de private verzekering en om het
parlementt zo spoedig mogelijk over de resultaten te informeren'." De
motiee is met algemene stemmen aangenomen.

2,77

Handelingen II1995/%, p. 2218.
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6. p. 30. Handelingen II 1995/96. p. 2377.
2199
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 18.
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5

privatiseringprivatisering versus equivalentie
Dee meeste fracties hebben vragen over de verhouding tussen de twee
doelstellingenn van het kabinet: het streven naar directe kostenconfrontatie
(versterkingg van de equivalentie) en dat naar privatisering.220 Wordt de
financiëlee prikkel ervaren wanneer het risico volledig wordt gedekt door een
privatee (her)verzekering? De PvdA-fractie vindt dat eigenlijk gestreefd moet
wordenn naar verzekering van de grootste risico's en niet naar volledige
(her)verzekering.. De fractie van GroenLinks meent dat van het beoogd
effectt weinig terecht zal komen, als er een massale herverzekering
plaatsvindt,, zoals bij het WAO-gat. Zeker kleine werkgevers zullen
gedwongenn zijn om zich te verzekeren.221 De vraag is dan waarom er
geprivatiseerdd wordt? Omdat het bedrijfsleven een goedkoper verzekering
kann verzorgen? Het is maar de vraag of de uiteindelijke premie van een
privatee verzekering lager zal zijn. De SGP-fractie maakt zich zorgen over de
premieontwikkeling.. De verwachting dat door marktwerking de
verzekeringspremiee lager zal zijn wordt in twijfel getrokken, omdat niet
zekerr is of de markt wel doorzichtig en dus sprake zal zijn van werkelijke
concurrentie.. De fractie van de GPV vraagt zich of de uitgangspunten van
hett Verbond van Verzekeraars, waar individuele verzekeringsmaatschappijenn zich in de praktijk naar zullen richten, niet concurrentie-beperkend
zullenn werken.223
positiepositie kleine bedrijven
Dee Tweede Kamer besteedt bijzondere aandacht aan het effect van de 80/20regelingg van particuliere verzekeraars voor kleine bedrij ven."* Zou voor
kleinee bedrijven de prikkel niet helemaal op de verkeerde plaats komen te
liggenn door deze 80/20-regeling waardoor bij ziekteverzuim slechts 20
procentt van de verzuimlasten van een individueel bedrijf direct worden
toegerekendd aan de individuele werkgever en 80 procent van de lasten kan
wordenn afgewenteld op het collectief van de bedrijfstak? De bezwaarden
refererenn aan het Ctsv-rapport De werkgever geprikkeld waarin staat dat na
invoeringg van de Wet TZ kleine bedrijven beduidend minder vaak een
intensieverr verzuimbeleid zijn gaan voeren dan grotere bedrijven."'25
Daarentegenn besluiten kleinere bedrijven vaker dan het grootbedrij f over te
gaann tot herverzekering van het risico.
Hett kabinet antwoordt hierop dat de mate van afwenteling zal afhangen
vann het verzekeringscontract en dan met name van de hoogte van het eigen
risicorisico dat wordt afgesproken.226 De staatssecretaris constateert dat voor
00

Handelingen II 1995/96, p. 2491
Handelingen II1995/96, p. 2476.
22
Handelingen II1995/96, p. 2216.
ii
Handelingen II1995/96, p. 2230.
44
CDA: Handelingen II1995/96, p. 2485. GroenLinks: Handelingen II1995/96, p. 2476.
55
Van Lochem & Wijnands 1995 p. 68.
66
Ook de fractie van de D66 wijst hier op: Handelingen II 1995/96, p. 2476.
11
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kleinee bedrijven regelmatig mantelovereenkomsten worden gesloten door
branche-organisaties.. Door zulk een overeenkomst wordt het risico van een
kleinee onderneming gespreid over een collectief, maar zijn binnen de
overeenkomstt ook keuzemogelijkheden ingebouwd voor de individuele
ondernemingenn met betrekking tot de hoogte van het eigen risico."
5.10.55.10.5

Conclusie

--

Door de 52-wekenmaatregel zijn de ZW en de door de ZW georganiseerdee solidariteit gemarginaliseerd tot een vangnetregeling.
-- Betrokkenen zijn het eens over een verdere desolidarisering van de ZW.
Overr de mate waarin dit moet gebeuren (52- of 26-weken) bestaat verschill van mening.
Overr de versterking van de equivalentie is meer eenstemmigheid dan
overr de privatisering. Kabinet en regeringspartijen zijn vanwege marktwerkingg en keuzevrijheid voor privatisering. De SER en een deel van de
oppositiee zetten vraagtekens bij de grotere keuzevrijheid en de toezeggingenn die het Verbond van Verzekeraars heeft gedaan ten aanzien van
dee betaalbaarheid en toegankelijkheid van de verzekeringen. GroenLinkss en vooral ook de SP-fractie verzetten zich tegen de privatisering,
onderr andere omdat de rechtspositie van de werknemer en de arbeidsomstandighedenn in een geprivatiseerde situatie niet voldoende zijn gewaarborgd. .
-- In de discussie over deze maatregel wordt de verhouding tussen de versterkingg van de equivalentie en privatisering aan de orde gesteld: zal
privatiseringg niet ten koste gaan van de kostenconfrontatie?
5.111
5.11.15.11.1

Premiedifferentiatie in de WAO
Inleiding

Doorr invoering van de Wet Pemba zijn niet de polisvoorwaarden (hoogte en
duur),, is niet de uitvoering, maar is de financiering van de WAO gewijzigd.
Dee kern van de wijzigingen in de WAO is dat de individuele werkgever
meerr dan voorheen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid van
zijnn werknemers draagt. Het voorstel in het regeerakkoord uit 1994 voor
premiedifferentiatiee wordt positief beoordeeld door de SER in 1995 en
wordtt vervolgens opgenomen in het Wetsvoorstel Pemba. De Wet Pemba
treedtt op 1 januari 1998 in werking.

HandelingenHandelingen II1995/96, p. 2379, 2518.
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5.11.25.11.2

5

Inhoud van de maatregel"

Doorr de invoering van premiedifferentiatie in de WAO veranderen er in de
premiestructuurr drie dingen ten opzichte van de oude situatie. Ten eerste
komtt de WAO-premie geheel ten laste van de werkgever, omdat het doel
vann de Wet Pemba is door premiedifferentiatie de werkgever financieel te
prikkelen.2299 Ten tweede ontstaat één WAO-premie in plaats van de vroegeree AA W-premie die het risico tot het minimumniveau dekte en de WAOpremiee die het bovenminimale deel dekte. Door de integratie van de AAWenn WAO premie in één premie heeft de premiedifferentiatie een groter bereik,, omdat deze niet alleen betrekking heeft op het bovenminimale deel.
Tenn derde wordt de WAO-premie gesplitst in een gedifferentieerde premie
enn een landelijke basispremie.
Dee werkgever die in het publieke bestel blijft, betaalt een premie die uit
tweee delen bestaat: een basispremie en een gedifferentieerde premie. Elke
werkgeverr betaalt de basispremie, ook hij die (gedeeltelijk) eigenrisicodragerrisicodrager is geworden. Met deze premie worden enerzijds de lopende
uitkeringenn van voor 1 januari 1998 en anderzijds de WAO-uitkeringen die
langerr dan vijfjaar duren gefinancierd. Het gedifferentieerde deel van de
premiee is afhankelijk van de hoogte van het arbeidsongeschiktheidsrisico.
Hett arbeidsongeschiktheidsrisico wordt gedefinieerd als de arbeidsongeschiktheidslastenn die feitelijk door een onderneming zijn gegenereerd in
dee laatste vijfjaar gedeeld door de loonsom van de onderneming. Aan de
handd van het verschil tussen het landelijk gemiddelde arbeidsongeschiktheidsrisicoo en het arbeidsongeschiktheidsrisico van de individuele
ondernemingg wordt berekend of deze werkgever een opslag of een korting
opp de gemiddelde premie krijgt. Het landelijk gemiddelde arbeidsongeschiktheidsrisicoo wordt berekend door het risico van alle
ondernemingenn in eenzelfde periode tezamen op te tellen en te delen. Is het
individuelee arbeidsongeschiktheidsrisico hoger dan het landelijk gemiddeld
risico,risico, dan krijgt de werkgever een opslag. Ligt zijn risico lager dan
gemiddeld,, dan volgt een korting. De gedifferentieerde premie die een
individueell werkgever betaalt is dus gelijk aan de gemiddelde landelijke
premiee plus de opslag of korting.
Naa de invoering van de Wet Pemba kent de WAO twee landelijke
fondsen.. Het eerste fonds is de Arbeidsongeschiktheidskas, waaruit de
WAO-uitkeringenn van de omslagleden voor de eerste vijf jaar worden
2288

Zie onder andere Fase 1998. p. 54-61 en Rovers e.a 1997. p. 5-154.
Door een verlaging van de overhevelingstoeslag wordt het inkomens voordeel voor de
werknemerr geneutraliseerd. De overhevelingstoeslag is in het kader van de
belastingherzieningsoperatiee Oort ingevoerd om inkomensneutraal alle volksverzekeringen ten
lastee van de werknemer te brengen.
2300
Bij invoering van de wet wordt de periode gesteld op de laatste driejaar, omdat er over een
langeree periode geen goede cijfers over het arbeidsongeschiktheidsrisico beschikbaar zijn. Het
iss de bedoeling dat na twee jaar deze periode tot vijfjaar wordt uitgebreid.
2299

179 9

55

PREMIE EN SCHADEKANS

gefinancierd,, voorzover het gaat om uitkeringen die zijn ingegaan na 1
januarii 1998. Deze kas wordt gevoed door de gedifferentieerde premies van
dee omslagleden. Het tweede fonds is het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)
waaruitt de WAO-uitkeringen van de bestaande gevallen worden betaald,
alsmedee de uitkeringen van de werknemers voorzover de uitkeringsduur van
vijfjaarr is overschreden. Dit fonds wordt gevoed door de basispremies die
allee werkgevers betalen. Uit dit fonds worden ook al de uitvoeringskosten en
eenn aantal andere lasten betaald.231 Het lisv beheert fonds en kas.
Ondankss het streven om de individuele werkgever te confronteren met de
financiëlee gevolgen van arbeidsongeschiktheid door de versterking van de
equivalentiee tussen de WAO-premie en het arbeidsongeschiktheidsrisico
zijnn er toch een paar solidariteitselementen in het systeem van premiedifferentiatiee gebouwd.
Eenn eerste solidariteitselement betreft de instelling van minimum- en
maximumpremies.. Door de minimum- en maximumpremies wordt beoogd
tee scherpe premiedifferentiatie tegen te gaan. Er is een aparte regeling
opgenomenn voor kleine ondernemingen."32 Voor kleine ondernemingen
geldtt een maximumpremie van driemaal de landelijk gemiddelde premie.
Omm deze maximumpremie te kunnen financieren geldt ook een
minimumpremiee waaruit de meerkosten die het gevolg zijn van de
maximumpremiee kunnen worden gefinancierd. Doordat de maximumpremie
voorr kleine werkgevers wordt gefinancierd uit de opbrengsten van de
minimumpremies,, wordt voorkomen dat grote ondernemingen meebetalen
aann de verzekering van kleine ondernemingen. Kleine ondernemingen zijn
duss wel onderling solidair, maar er is geen solidariteit tussen grote en kleine
bedrijven.. De reden voor de opzet is dat grote bedrijven vaak goed in staat
zijnzijn om een adequate risico-inschatting te maken. Een minimumpremie kan
voorr de grote ondernemingen aanleiding zijn om eigen-risicodrager te
worden.. Als dit op te grote schaal gebeurt, raakt het systeem uit evenwicht
doorr een proces van anti-selectie. Voor de grotere ondernemingen geldt
daaromm geen minimumpremie, maar wel een maximumpremie van viermaal
hett landelijk gemiddelde.233 In de komende jaren zullen de
premieverschillenn russen bedrijven groter worden. Dat komt door een
geleidelijkee verlaging van de uniforme basispremie, want het bestand WAOgevallenn van voor 1 januari 1998, dat door de basispremie wordt
gefinancierd,, wordt met de jaren kleiner. De gedifferentieerde premie zal
daarentegenn stijgen, omdat het bestand WAO-gevallen van na 1 januari
2311

Rovers e.a 1997, p. 8.
Voorheenn lag de grens voor een kleine onderneming bij vijftien werknemers. Nu ligt de
grenss bij de totale loonsom van een bedrijf. Vanaf 1998 zullen bedrijven met een loonsom
groterr dan ƒ675.000 als grote werkgever worden aangemerkt.
Bijj de grote ondernemingen wordt de maximumpremie niet gefinancierd door de instelling
vann een minimumpremie, maar door de verhoging van de gemiddelde premie (of eigenlijk de
rekenpremiee die daarop is gebaseerd). .
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19988 en korter dan vijf jaar, zal groeien. In 2003 zal het systeem van
premiedifferentiatiee voluit functioneren, want dan is het bestand nieuwe
gevallenn van na 1 januari 1998 en korter dan vijfjaar 'volgelopen'. 234
Eenn tweede maatregel ten behoeve van de kleine werkgevers betreft de
mogelijkheidd een premieschok uit te smeren over meerdere jaren. Een kleine
ondernemerr mag in vier jaar de premie van anderhalf naar circa vijf procent
latenn stijgen, maar dat betekent wel dat hij ook in vier stapjes weer terug
moett en dus langer aan een hogere premie vastzit. Deze regeling wordt
daaromm wel aangeduid met de term 'trap-op-trap-af. 23 " Het trap-op-trap-afsysteemm is niet aan te merken als een solidariteitselement. De werkgever
wordtt ten volle geconfronteerd met het eigen bedrijfsrisico. Dat de
ondernemerr de hogere lasten mag uitsmeren over een langere periode doet
daarr niets aan af.
Eenn derde maatregel die behandeling behoeft is de premiekwijtscheldingsregeling.. Een werkgever die een persoonsbestand heeft dat
voorr minstens vijf procent bestaat uit arbeidsgehandicapten ontvangt een
kwijtscheldingg van de basispremie over het loon voor deze werknemers.
Daarnaastt ontvangt hij een korting van 25 procent op de basispremie over
hett loon van zijn overige werknemers, met een maximum van vijftien
werknemers.. Deze premiekwijtscheldings- en - kortingsregeling is bedoeld
alss een versterking van de marktpositie van arbeidsgehandicapten. Door de
prikkelss van de Wet Pemba kan deze groep worden benadeeld. Deze
maatregell is bedoeld om dit nadeel te compenseren. De regeling kan worden
aangemerktt als een solidariteitselement ten behoeve van de groep
arbeidsgehandicapten:: de werkgever wordt niet geheel afgerekend op zijn
arbeidsongeschiktheidsrisico. .
5.11.35.11.3

Kwalificatie van de maatregel

Inn termen van solidariteit betekent de invoering van premiedifferentiatie in
dee WAO een vermindering van de solidariteit vanwege de versterking van
dee equivalentie tussen premie en schadekans. De verevening tussen hoge en
lagee risico's die besloten ligt in de landelijk uniforme WAO-premie is door
dee introductie van de premiedifferentiatie verdwenen. De individuele
werkgeverr wordt door het systeem van premiedifferentiatie afgerekend op
hett arbeidsongeschiktheidsrisico van de onderneming, afgezien van enkele
solidariteitselementenn die zijn ingebouwd ten behoeve van met name de

Volgenss het kabinet zal de premie in 2003 voor grote bedrijven liggen tussen 0 en 10,68
procentt en voor kleine bedrijven tussen 5,45 en 8,98 procent. Het Verbond van Verzekeraars
gaatt uit van veel grotere premieverschillen omdat het Verbond - in tegenstelling tot het kabinet
-- uitgaat van een licht stijgend WAO- volume. De maximale premie komt volgens deze
berekeningenn voor grote bedrijven uit op maximaal 14,8 procent en voor kleine bedrijven op
maximaall 12,1 procent.
2355
Rovers, De Vroom & Van de Wel 1996, p. 1739.
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kleinee werkgevers, zoals de minimum- en maximumpremies en de
premiekwijtscheldings-- en premiekortingsregeling.
Dee korting en opslag in het systeem van premiedifferentiatie doen sterk
denkenn aan de bonus en malus, maar er is een aantal verschillen. Korting en
opslagg in het systeem van premiedifferentiatie zijn gerelateerd aan de WAOlastenlasten van een individuele onderneming. De bonus en malus zijn gerelateerd
aann het aantal werknemers dat in de WAO of een vergelijkbare regeling
terechtkomt.. Bij dit systeem van premiedifferentiatie gaat het om de
relatievee lasten van een individuele onderneming in een bepaalde periode. In
hett BMS wordt geen vergelijking gemaakt tussen de individuele
ondernemingg en het landelijk gemiddelde, maar betekent elke werknemer
diee in de WAO komt een verhoging van de kosten voor de individuele
werkgever.. Een ander verschil is dat door de differentiatie van de hoogte
vann de malus rekening wordt gehouden met het arbeidsongeschiktheidsrisico.. In het systeem van premiedifferentiatie op basis van de Wet
Pembaa zit niet een dergelijk solidariteitselement ten behoeve van bedrijven
mett een hoog risico.
5.11.45.11.4

Overwegingen

InIn de discussie over de premiedifferentiatie van de WAO-premie spelen de
volgendee overwegingen een rol:
-desolidarisering;
-preventie en reïntegratie.
5.11.4.11

Standpunt van het kabinet

Inn de memorie van toelichting staat dat het noodzakelijk is te komen tot een
herijkingg
van
verantwoordelijkheden
teneinde
de kosten
van
arbeidsongeschiktheidd te leggen bij de individuele ondernemer.236 Het
kabinett wil minder nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van het
collectieff en meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de
individuelee werkgever. Tijdens de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel
spreektt staatssecretaris De Grave over 'een nieuw evenwicht tussen
solidariteitt en eigen verantwoordelijkheid'.237 Een herijking van
verantwoordelijkheidd binnen het stelsel van sociale zekerheid wordt
geformuleerdd als een doelstelling van beleid: verantwoordelijkheden dienen
weerr zichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe opzet betekent onder meer
datt de individuele werkgever minder behoeft bij te dragen aan de kosten die
anderee bedrijven genereren. 'Het stelsel dat wordt gekenmerkt door brede,
algemene,, maar ook anonieme solidariteit moet worden omgevormd tot een

KamerstukkenKamerstukken II 1995/96, 24 698, nr. 3, p. 1, nr. 9, p. 13.
Handelingen II1996/97, p. 1757.
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systeemm gekenmerkt door herkenbare solidariteit'.238 De solidariteit blijft
volgenss het kabinet gehandhaafd, want de hoogte en duur van de WAOuitkeringenn worden niet gewijzigd. De herijking van verantwoordelijkheden
iss ook een middel, een financiële prikkel, om de individuele ondernemer te
stimulerenn te investeren in preventie- en reïntegratiebeleid.239 Een dergelijke
benaderingg past binnen de prikkelfilosofie. 2 ° Om het evenwicht tussen
beschermingg en activering te bereiken stelt het kabinet aan de invoering van
dee maatregelen van de Wet Pemba vier voorwaarden:
11 de premie moet voor elke werkgever betaalbaar zijn;
22 negatieve effecten moeten worden bestreden;
33 maatregelen dienen inkomensneutraal uit te werken voor werkgevers en
werknemers; ;
44 de hoogte en duur van de WAO-uitkering moeten ongewijzigd blijven.
dede mate van premiedifferentiatie: tussen sterke en zwakke equivalentie
Hett kabinet is op zoek naar de juiste mate van premiedifferentiatie en
daarmeee naar de juiste balans tussen sterke en zwakke equivalentie. In de
memoriee van toelichting geeft het kabinet inzage in deze zoektocht.241 De
volgendee elementen spelen een rol: het niveau waarop de premiedifferentiatiee aangrijpt (op ondernemings-, bedrijfstak- of sectorniveau),
well of geen premieklassen, de periode waarop de premiedifferentiatie
betrekkingg heeft (een deel of het geheel van de WAO-periode), het
criteriumm op basis waarvan de premies worden gedifferentieerd (zoals de
gemiddeldee arbeidsongeschiktheidslasten, het aantal arbeidsongeschikte
werknemerss of het reïntegratie- en het preventiebeleid) en de vraag of bij de
vormgevingg van premiedifferentiatie rekening (ter compensatie) wordt
gehoudenn met bijvoorbeeld het aantal arbeidsgehandicapten in een
onderneming,, de grootte van de onderneming en de hoogte van arbeidsongeschiktheidsrisico.. Hoeveel solidariteitselementen zijn nodig om de
premiess betaalbaar te houden voor alle werkgevers en hoeveel premiedifferentiatiee is nodig om de werkgever voldoende te prikkelen?
Inn reactie op opmerkingen van de Kamerleden Biesheuvel (CDA) en Van der Vlies (SGP)
datt de solidariteit wordt ondergraven, antwoordt staatssecretaris De Grave: 'Als solidariteit
wordtt opgevat als een brede collectiviteit zonder prikkels naar het individu, zonder de eigen
verantwoordelijkheidd van de betrokken partijen bij de regeling te betrekken hebben beide
herenn gelijk': Handelingen II1996/97, p. 1758.
2399
Kamerstukken II1995/96, 24 698, nr. 3, p. 15; zie ook de Sociale Nota 1998, Kamerstukken
IIII1997/98,1997/98, 25 602, nr. 2, p. 51.
2400
Sociale Nota 1997, Kamerstukken II1996/97 25 002. nr. 2. p. 78-79. Opvallend is dat in de
Socialee Nota 1997 waarin de prikkelfilosofie wordt uiteengezet, de andere kant van de
medaillee niet wordt getoond: bedrijven met een hoog ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico
datt wellicht maar ten dele vermijdbaar is, worden niet of minder gecompenseerd voor de
onvermijdelijkee risico's waarmee ze maken hebben. In de Sociale Nota !998 wordt überhaupt
geenn onderscheid gemaakt tussen vermijdbare en niet te vermijden risico's waardoor de
suggestiee wordt gewekt dat risico's onbeperkt beïnvloedbaar zijn door de werkgever.
2411
Kamerstukken II1995/96, 24 698, nr. 3, p. 15-20.
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solidariteitsolidariteit ten behoeve van de kleine ondernemingen
Hett kabinet besteedt bijzondere aandacht aan de kleine ondernemingen,
omdatt de financiële draagkracht van deze ondernemingen gering is, het
arbeidsongeschiktheidsrisicoo sterk kan fluctueren en de reïntegratiemogelijkhedenn beperkt zijn. Ten behoeve van de kleine ondernemingen zijn
daaromm een minimum- en maximumpremie en de premiekorting/kwijtscheldingregelingenn ingebouwd in de regeling. Er zijn volgens
staatssecretariss De Grave bovendien nog twee andere manieren voor de
kleinee werkgever om het risico te beperken. Ten eerste wijst hij op de
particulieree premiedempingsverzekering: kleine werkgevers die in het
publiekee bestel blijven kunnen het risico van een grote premiestijging
afdekkenn bij een particuliere verzekeraar.242Met een particuliere verzekeraar
kunnenn allerlei afspraken worden gemaakt over de verzekering van het
risicoo van een scherpe premiestijging. Er kan bijvoorbeeld worden
afgesprokenn dat de premiestijging tot anderhalf procent wordt afgetopt. Het
iss ook mogelijk om de helft van de premiestijging te verzekeren en de
anderee helft als eigen risico te aanvaarden. Een tweede oplossingsrichting is
dee bundeling van krachten binnen een branche.243 Reïntegratie binnen een
kleinn bedrijfis vaak heel lastig, maar reïntegratie binnen een branche is weer
makkelijker.. Branche-organisaties hebben hier een taak..
gezondheidsselectie gezondheidsselectie
Hett kabinet erkent dat werkgevers in toenemende mate via medische
keuringenn selecteren op gezondheid.244 Het kabinet meent echter dat door
eenn stevig flankerend beleid nadelige (gedrags)effecten kunnen worden
voorkomen.. De belangrijkste flankerende maatregelen zijn:
-- de kwijtscheldingsregeling van de basispremie voor die werkgever die
arbeidsgehandicaptee werknemers in dienst houdt of neemt;
-- de Wet op de medische keuringen waardoor medische aanstellingskeuringenn van werkgevers en verzekeraars nog maar beperkt mogelijk
zullenn zijn;
-- de Wet REA waardoor de doorzichtigheid en samenhang van het
reïntegratie-instrumentariumm wordt verbeterd en waardoor een toename
vann het gebruik en het effect van de instrumenten wordt verwacht;'
-- een meldpunt werving en selectie;
-- voorlichting en deskundigheidsbevordering.
2422

Handelingen II1997/97, p. 1766-1768.
Handelingen II1996/97, p. 1959.
2444
Kamerstukken II 1995/96, 24 698, nr. 3, p. 7. Het kabinet erkent dit mede naar aanleiding
vann het Ctsv-rapport uit 1995, Risicoselectie op de Nederlandse arbeidsmarkt: Andriessen,
Veermann & Vijgen 1995.
2455
Men name de fracties van de RPF en GroenLinks willen een politieke koppeling
aanbrengenn tussen de Wet Pemba en de Wet REA. Deze fracties vinden dat de Wet Pemba niet
inn het Staatsblad mag verschijnen voordat de Wet REA is aanvaard. De staatssecretaris gaat
niett akkoord met een dergelijke politieke koppeling: Handelingen II1996/97, p. 1776-1778.
2433
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5.11.4.22

Standpunten van de sociale partners

Dee SER steunt unaniem de invoering van premiedifferentiatie in de WAO.
Dee oplossingsrichting, namelijk een grotere nadruk op de eigen
verantwoordelijkheidd van de individuele werkgever en de daarbij passende
kostenconfrontatiee wordt ook onderschreven door de SER. De raad ziet
premiedifferentiatiee als een aanvaardbaar middel om deze doelstellingen te
bereiken,, maar op de uitwerking die het kabinet in het wetsvoorstel geeft is
forsee kritiek. De werknemersvertegenwoordigers menen dat de effecten van
hett voorgestelde systeem van premiedifferentiatie voor kleine werkgevers
moetenn worden verzacht. Bij de kleine werkgever zal de premie in geval
vann arbeidsongeschiktheid bijna altijd direct van het minimum naar het
maximumm springen. Daarom pleiten zij voor een maximering van de
premiestijgingg tot één procent.24
Ookk de werkgevers hebben kritiek. Met name MKB-NL vindt de
uitwerkingg onaanvaardbaar. De organisatie merkt het voorgestelde systeem
vann premiedifferentiatie aan als een vijfvoudige malus en kan voor kleine
werkgeverss een ondraaglijke last betekenen. De werkgeversorganisatie
VNO-NCWW ondersteunt premiedifferentiatie, omdat het in lijn is met 'de
filosofiee van de organisatie om lasten op een niveau te leggen waar zij
gedragenn en beïnvloed kunnen worden'. VNO-NCW keert zich echter wel
tegenn de termijn waarover de premie gedifferentieerd wordt.248 VNO-NCW
opteertt voor een periode van twee tot drie jaar. De werkgeversvereniging
ondersteuntt de invoering van een financiële prikkel, maar geeft aan dat deze
prikkell niet te fors mag zijn, omdat de draagkracht van ondernemingen
beperktt is. Voorkomen moet worden dat de prikkel een te grote
lastenverzwaringg inhoudt, te meer daar ondernemingen het arbeidsongeschiktheidsrisicoo slechts gedeeltelijk kunnen beïnvloeden. De ondernemingenn hebben onder meer geen invloed op de privé-omstandigheden van
werknemers,, maar dragen er wel de consequenties van. Door de lange
termijnn van vijfjaar komt de premiedifferentiatie vele malen hoger uit dan
dee indertijd ingetrokken malus-regeling. 'Te vrezen valt dat in de toekomst
vann een vijfjarige Pemba geen positieve effecten zullen uitgaan', zo stelt
VNO-NCW. .

Ditt blijkt uit een brief van 12 november 19% afkomstig van de vier vakcentrales FNV,
CNV,, MHP en AVC gericht aan de Vaste Commissie van SZW van de Tweede Kamer
betreffendee het Wetsvoorstel Pemba
2477
Verwezen wordt naar amendementen Kamerstukken II 1996/97, 24 698, nrs. 18 en 19
ingediendd door Van Middelkoop (GPV). Zie ook de amendementen Rosenmöller en Van
Nieuwenhoven,, Kamerstukken II 1996/97, 24 698, nrs. 20 en 21.
2488
E-mail Standpunten VNO/NCW tav. Wulbz en Pemba van 9 augustus 1999 van Th. M.
Snelders,, beleidssecretaris van sectie sociale zaken, onderdeel sociale zekerheid van
VNO/NCW.. Deze e-mail heb ik ontvangen nadat ik langs dezelfde weg enkele vragen had
overr het standpunt van VNO/NCW inzake Wulbz en Pemba.
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5.11.4.33

Standpunten in het parlement

Dee SP-fractie is bij de behandeling van het wetsvoorstel de enige fractie die
principieell tegen premiedifferentiatie is. Ten eerste gelooft de fractie niet dat
hett instrument werkelijk zal bijdragen tot een beter arbo-, preventie- en
reïntegratiebeleid.. De maatregel zal eerder een negatief effect hebben op het
reïntegratiebeleid.. Premiedifferentiatie zal leiden tot meer selectie op
gezondheidd bij aanstelling en ontslag van werknemers. Ten tweede, zo stelt
dee fractie, tast premiedifferentiatie de solidariteit aan. De solidariteit tussen
werknemerss wordt aangetast, omdat er een grotere tweedeling tussen
gezondee en minder gezonde werknemers ontstaat. Ook de solidariteit tussen
ondernemingenn wordt ondergraven. A manke lijk van het arbeidsongeschiktheidsrisicoo van een onderneming ontstaan verschillen tussen
bedrijven.. De SP is tegen een dergelijke ontwikkeling, omdat sociale
zekerheidd net als voedsel en gezondheidszorg een basisvoorziening is.
Daaromm behoort het individuele risico over zoveel mogelijk mensen te
wordenn gespreid.249 De SP stelt voor om in plaats van de kabinetsmaatregelenn het arbo-beleid van ondernemingen beter te reguleren en te
controleren,, arbo-diensten een onafhankelijke positie te geven en de
ondernemingg te binden aan een quoteringsbeleid, dat is een beleid op basis
waarvann bedrijven worden verplicht een bepaald percentage arbeidsgehandicaptenn in dienst te hebben. De fractie van GroenLinks is niet
principieell tegenstander van premiedifferentiatie, maar keert zich wel tegen
hett voorliggende model. Ze ziet liever een systeem waarin de premiehoogte
iss gekoppeld aan de leeftijd van de werknemers, de omvang van het
dienstverband,, de kwaliteit van het arbo-beleid, et cetera, in plaats van aan
hett arbeidsongeschiktheidsrisico. Door een dergelijk systeem gericht op de
inputinput en niet op output betalen bedrijven met bijvoorbeeld relatief veel
ouderee werknemers of bedrijven met een hoogwaardig arbo-beleid een
lageree premie. De fractie betwijfelt of het instrument waar het kabinet voor
gekozenn heeft, bevorderlijk is voor de reïntegratie en preventie en roept de
bewindsliedenn op te bewijzen dat de financiële prikkels zullen leiden tot een
beterr arbo-beleid. Naar de verwachting van deze fractie zal de
reïntegratiedoelstellingg verder uit beeld raken door de Wet Pemba. De
woordvoerderr van Groenlinks, Rosenmöller, verwijst naar de ervaringen met
hett inmiddels afgeschafte BMS. Door dit systeem, dat goed te vergelijken is
mett het systeem van premiedifferentiatie, zijn de kansen van
arbeidsgehandicaptee werknemers op de arbeidsmarkt alleen maar kleiner
geworden.2500 GroenLinks ziet net als de SP meer heil in een intensiever
arbo-beleidd inclusief een serieuze handhaving door de overheid. Daarnaast
will de fractie een verbod op discriminatie naar leeftijd en handicap en een
beleidd gericht op het verminderen van belastende arbeidsduurpatronen door
HandelingenHandelingen If 1996/97, p. 1675-1677.
HandelingenHandelingen II 1996/97, p. 1684.
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hett stimuleren van deeltijdwerk en loopbaanonderbreking. Mochten deze
maatregelenn niet werken, dan acht de fractie een quoteringsbeleid
onvermijdelijk.251 1
solidariteitsolidariteit ten behoeve van de kleine werkgever
Eenn van de belangrijkste punten in de discussie betreft de positie van de
kleinee werkgever. De gehele oppositie, waaronder met name het CDA, vindt
dee uitwerking van het voorgestelde systeem van premiedifferentiatie te
ingrijpendd voor het MKB. Wanneer in een midden- en kleinbedrijf een
werknemerr arbeidsongeschikt wordt, moet direct de maximumpremie
wordenn betaald. Vanuit het parlement komen diverse voorstellen om de
mogelijkee gevolgen van de premiedifferentiatie voor de kleine werkgever te
beperken.. De CDA-fractie stelt in een amendement voor om de periode van
premiedifferentiatiee voor kleine werkgevers terug te brengen van vijf naar
tweee jaar.252 De GPV-fractie wil dat voor de kleine werkgevers de jaarlijkse
premieverhogingg niet meer dan één procent is.253 Werkgevers dienen de
mogelijkheidd te krijgen een plotselinge premiestijging uit te smeren over
meerderee jaren. Deze amendementen worden niet aangenomen, maar het
amendementt van de leden Van Hoof (VVD) en Schimmel (D66) waarin het
zogenaamdee trap-op-trap-af systeem is neergelegd, wordt wel door een
meerderheidd in het parlement gesteund.'
gezondheidsselectie gezondheidsselectie
Allee fracties, inclusief de regeringsfracties, zien het gevaar dat door de
invoeringg van een nieuwe financiële prikkel de positie van de
arbeidsgehandicaptenn verslechtert. De regeringsfracties nemen genoegen
mett het door het kabinet aangekondigde flankerend beleid, maar het grootste
deell van de oppositie niet.
premiedifferentiatiepremiedifferentiatie en malus
Inn de discussie over de kleine werkgever halen verschillende woordvoerders
dee woorden aan van MKB-NL, namelijk dat door premiedifferentiatie de
kleinee werkgever geconfronteerd kan worden met een lastenverhoging die
gelijkstaatt aan een vijfvoudige malus.255 Rosenmöller vraagt zich af wat ten
diepstee nu het verschil is tussen het onlangs afgeschafte BMS en het systeem
vann premiedifferentiatie.256 De premieopslag van de Wet Pemba is goed te
2511

Handelingen II1996/97, p. 1686.
Het CDA-amendement, Kamerstukken II 1996/97, 24 698. nr. 14 heeft de steun gekregen
vann de gehele oppositie, maar niet van het kabinet en de regeringsfracties. Het amendement
Vann Middelkoop (Kamerstukken II 1996/97, 24 698, nr. 18) is een variatie op het CDAamendementt en beoogt een bekorting van de periode tot drie jaar.
255J
Kamerstukken II1996/97, 24 698, nr. 19.
2544
Kamerstukken II 1996/97, 24 698, nr. 23.
2555
Handelingen II1996/97, p. 1660 (Biesheuvel) en p. 1684 (Rosenmöller).
2566
Handelingen I11996/97, p. 1684.

2522
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vergelijkenn met de malus en de premiekorting met de bonus.257 De opvolger
vann staatssecretaris Linschoten, De Grave, antwoordt dat de systematiek van
beidee maatregelen fundamenteel verschilt. Bij premiedifferentiatie is niet
langerr sprake van een boete op slecht gedrag achteraf, maar wordt de
ondernemerr ruimte gelaten om zelf een afweging te maken. Hij kan niets
doenn en een hoge premie betalen of meer doen aan zijn arbo-beleid en
daardoorr een lagere premie betalen.258
causaliteitcausaliteit of finaliteit (equivalentie tussen schadegebeurtenis en uitkering)
Dee invoering van het systeem van premiedifferentiatie confronteert een
werkgeverr ook met de kosten van arbeidsongeschiktheid waar hij slechts
gedeeltelijkk invloed op heeft. De fracties van de SP en GroenLinks zijn bang
datt de maatregelen van de Wet Pemba een nieuwe discussie over het
onderscheidd tussen beroeps- en sociaal risico zullen uitlokken.259 De fracties
vann de RPF en SGP verklaren zich in de discussie voorstander van een
beperkingg van het verzekerde risico tot het risque professionel.
onderbouwing onderbouwing
Dee oppositionele fracties vinden het vreemd dat met de Wet Pemba nieuwe
financiëlee prikkels worden ingevoerd, voordat de effecten van vorige
prikkelss bekend zijn.260
5.11.55.11.5
--

---

Conclusie

De introductie van premiedifferentiatie in de WAO houdt een
verminderingg in van de solidariteit in de WAO, want de premie wordt
alduss sterker afhankelijk van de schadekans van de individuele
werkgever. .
Uit de discussie blijkt dat desolidarisering de belangrijkste overweging
iss die aan de maatregel ten grondslag is gelegd.
De meeste betrokkenen zijn wel voorstander van een versterking van de
equivalentie,, maar over de mate waarin dat moet gebeuren lopen de
meningenn uiteen. De SP is de enige fractie die principieel tegen de
desolidariserendee maatregel is.

Err wordt geconstateerd dat het BMS vanwege hevige protesten van de kant van de
werkgeverr en op aandringen van de VVD-fractie is ingetrokken door staatssecretaris
Linschotenn (VVD) die nu vervolgens met een vergelijkbare maatregel is gekomen:
HandelingenHandelingen II1996/97, p. 1768-1770.
HandelingenHandelingen II 1996/97, p. 1768. Dit antwoord is erg onbevredigend, omdat voor beid
systemenn geldt dat de ondernemer zelf een afweging kan maken. Ook bij het BMS kon de
werkgeverr door bijvoorbeeld de reïntegratie van een werknemer de malus ontlopen. Zie voor
eenn vergelijking van beide instrumenten Fluit 1998, p. 85-89.
2599
Handelingen II1996/97, p. 1676 (SP), p. 1771-1772 (GroenLinks).
2600
Handelingen II 1996 /97, p. 1760 (GPV), Kamerstukken II 1996/97, 24 698, nr. 9, p. 7
(GroenLinks). .
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In de discussie over de mate van premiedifferentiatie worden twee
veronderstellingenn van de prikkelfilosofie in twijfel getrokken: (1) de
prikkell kan tot een intensivering van preventie- en reïntegratiebeleid
maarr ook tot een strenger selectiebeleid leiden; (2) het is de vraag of een
goedd preventie- en reïntegratiebeleid veel effect heeft, daar het
arbeidsongeschiktheidsvolumee maar in beperkte mate is te beïnvloeden
doorr de werkgever, omdat arbeidsongeschiktheid in een aanzienlijk deel
vann de gevallen niet bedrijfsgebonden is.

5.122
5.12.15.12.1

De mogelijkheid tot eigen-risicodragen in de WAO
Inleiding

Nadatt het kabinet het voorstel voor een opting owf-systeem - waarin de
werkgeverr de mogelijkheid heeft om het volledige WAO-risico zelf te
dragenn - heeft laten varen na kritiek van de SER en de Raad van State komt
hett met een wetsvoorstel waarin 'de marktwerking' is beperkt tot de
mogelijkheidd om gedurende vijf jaar eigen-risicodrager te worden. 261 Dit
voorstell is uiteindelijk ook tot wet verheven. Alle regeringsfracties zijn
voorstanderr van introductie van het ERD in de WAO en alle
oppositiefractiess in de Tweede Kamer zijn tegen dit onderdeel van het
wetsvoorstel.. De maatregel treedt in werking op 1 januari 1998.
5.12.25.12.2

Inhoud van de maatregel

Dee werkgever wordt op basis van de nieuwe WAO de gelegenheid geboden
omm de eerste vijfjaar van het risico zelf te dragen. De werkgever stapt voor
datt deel van het risico vrijwillig uit het publiek bestel en is verplicht zijn
arbeidsongeschiktee werknemers de eerste vijf jaar van arbeidsongeschiktheidd hun WAO-uitkering te betalen. Deze betalingsverplichting geldt
ookk als het dienstverband is geëindigd door ontslag of van rechtswege in
gevall van een dienstbetrekking voor bepaalde tijd. De keuring en de
schattingg blijven in handen van de uvi, maar de verstrekking van de
uitkeringg gaat bij ERD over naar de individuele werkgever. Als eigenrisicodragerrisicodrager is een werkgever niet de gedifferentieerde premie, maar alleen
dee basispremie verschuldigd.
Dee werkgever moet voor 1 april of voor 1 september een verzoek tot
ERDD richten aan de uvi. Om te bewijzen dat hij in staat is om een deel van
dee lasten zelf te dragen, moet hij een zekerheidsstelling van een bank of
verzekeraarr afgeven. Een bank eist dat ter dekking van het risico een
particulieree verzekering wordt afgesloten. Het eigen risico van de werkgever
omvatt niet alleen de eerste vijfjaar van het arbeidsongeschiktheidsrisico,
maarr ook het in- en uitlooprisico. Dat wil zeggen dat de werkgever de
2611

Rovers e.a. 1997, p. 10-13.
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WAO-uitkeringenn moet betalen van korter dan vijfjaar die zijn ontstaan na
11 januari 1998, maar vóór het verzoek tot ERD. Besluit bijvoorbeeld een
ondernemingg op 1 januari 2000 om eigen-risicodrager te worden, dan moet
hijj de gevallen van na 1 januari 1998 korter dan vijfjaar meenemen. Het
uitlooprisicoo houdt in dat de werkgever, wanneer hij besluit het ERD te
beëindigenn en weer volledig wil toetreden tot het publiek bestel, zelf ook de
lopendee WAO-uitkeringen korter dan vijfjaar moet betalen.
5.12.35.12.3

Kwalificatie van de maatregel

Inn termen van solidariteit houdt deze maatregel in dat het solidariteitsgehalte
vann de regeling afneemt. ERD is, zoals in het voorgaande al is gesteld, te
beschouwenn als de meest vergaande vorm van premiedifferentiatie, omdat
dee werkgever als eigen-risicodrager ten volle wordt geconfronteerd met de
'eigen'' loondervingsschade. Dat een werkgever ter dekking van dit risico
eenn particuliere verzekering afsluit doet daar niets aan af. ERD is in de Wet
Pembaa niet een plicht, zoals bij de 2/6- of 52-wekenmaatregel, maar een
mogelijkheid.. Toch neemt het solidariteitsgehalte van de publieke verzekeringring ook af door het enkele feit dat het ERD als mogelijkheid wordt geboden,, omdat in dit gedeeltelijk duale stelsel de publieke verzekering zich
noodzakelijkk zal moeten richten naar de private verzekering. De publieke
verzekeringg mag niet te veel solidariteitselementen ten behoeve van de
slechtee risico's bevatten, want anders treden de goede risico's uit die hun
risicoo elders goedkoper kunnen verzekeren en treedt het mechanisme van
anti-selectiee in.
5.12.45.12.4

Overwegingen

Dee belangrijkste overwegingen die worden genoemd is:
-- privatisering en daarmee meer keuzevrijheid en marktwerking;
-- desolidarisering.
5.12.4.11

Standpunten van de sociale partners

Dee SER keert zich tegen het aanvankelijke kabinetsvoorstel voor opting out,
datt ook is neergelegd in de adviesaanvraag. Wanneer het eigenrisicodragerschapp of de premiedifferentiatie niet goed worden vormgegeven
bestaatt het gevaar dat geen evenwichtige verhouding ontstaat tussen de
particulieree en publieke verzekeringsmogelijkheid. De raad wijst op drie
mogelijkee oorzaken van onevenwichtigheid.
Tenn eerste kan er scheefgroei ontstaan, doordat de publieke verzekeraar
werktt op basis van omslag en de particuliere verzekeraar op basis van
kapitaaldekking.. In een omslagstelsel worden lopende uitkeringen
gefinancierdd uit premies die te zelfder tijd worden betaald. Omdat het
190 0
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particulieree verzekeringsstelsel gebaseerd is op kapitaaldekking, zullen er
eerstt reserveringen moeten worden gemaakt voor de toekomst en zal de
premiee in de eerste tijd hoger zijn dan bij een voor de publieke verzekeraar
geldendd omslagstelsel. Wanneer opting out alleen mogelijk zou zijn voor het
helee arbeidsongeschiktheidsrisico, zijn de reserveringen die de particuliere
maatschappijenn moeten maken zeer omvangrijk, waardoor zij gedurende
langee tijd veel duurder zijn dan de publieke verzekeraar. Daar komt bij dat
dee zekerheidsstelling die een onderneming bij uittreding moet afgeven zo
groott is dat alleen de allergrootste ondernemingen daartoe in staat zijn. Door
dee mogelijkheid tot ERD te beperken tot een deel, bijvoorbeeld de eerste
driee of vijf jaar van het arbeidsongeschiktheidsrisico, kan dit probleem
wordenn voorkomen.
Tenn tweede kan er een onevenwichtige verhouding ontstaan als de
publiekee verzekering veel meer vereveningselementen bevat dan de
particulieree verzekering en daardoor veel duurder is. Wanneer het stelsel van
premiedifferentiatiee binnen het publieke bestel gebonden wordt aan allerlei
socialee voorwaarden om te voorkomen dat voor bepaalde ondernemingen de
premie(stijging)) te hoog wordt, profiteren de private verzekeraars die niet
gebondenn worden door sociale voorwaarden. Zij kunnen voor goede risico's
eenn lagere premie berekenen. Dientengevolge onstaat het gevaar van antiselectie.. Anti-selectie en premieopdrijving kunnen alleen worden afgewend
doorr de meeste vereveningselementen uit de publieke verzekering te halen.
Tenn derde kunnen er problemen komen doordat de publieke en
particulieree verzekeraar bij het berekenen van de premie uitgaan van een
verschillendd risico. De particuliere verzekeraar gaat in eerste instantie uit
vann het verwachte of actuariële risico en let bij de premieberekening op de
leeftijdsopbouw,, sexeverdeling van het personeelsbestand, de aard van de
werkzaamhedenn die worden verricht, et cetera. Daarnaast kijkt hij ook naar
dee gerealiseerde schade gedurende de laatste jaren. De publieke verzekeraar
magg op basis van de wet alleen kijken naar de gerealiseerde schade, dat wil
zeggenn de arbeidsongeschiktheids-lasten die een onderneming de laatste
jarenn heeft gegenereerd. De SER meent dat de publieke ten opzichte van de
particulieree verzekeraar in een nadelige positie komt te verkeren doordat
eerstgenoemdee bij de berekening van het risico minder factoren mag
meewegen.. Daarom adviseert de SER om de posities gelijk te trekken door
dee publieke verzekeraar meer beleidsvrijheid te geven bij de
premieberekeningg en risicovaststelling of om de publieke verzekeraar ook te
latenn werken met het actuarieel risico.
Alss alternatief voor opting out schetst de SER voor de lange termijn vier
denkmodellenn waar het kabinet op voort zou kunnen borduren.263 Omdat de
concretisering,, uitwerking en implementatie van deze ideeën veel tijd vergen
SERR 1995/05, p. 202-203, Kamerstukken II 1995/96, 24 698. nr. 3. p. 20.
SERR 1995/05, p. 205-206.
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enn omdat snelle maatregelen noodzakelijk zijn, stelt de SER voor om eerst
eenn tussenstap te zetten. De ZW-periode moet worden uitgebreid van één
naarr drie jaar. Tevens moet de verplichte eigen-risicoperiode worden
uitgebreidd van 2/6 naar 26 weken. In de verlengde ZW-periode van drie jaar
(inclusieff 26 weken) geldt de premiedifferentiatie ZW en bestaat de
mogelijkheidd tot ERD. In dit voorstel is na het eerste ZW-jaar het WAOregimee van toepassing op de hoogte en duur van de uitkering, zodat er in de
belangrijkstee polisvoorwaarden geen veranderingen optreden. De verlenging
vann de ZW staat materieel gelijk aan de introductie van premiedifferentiatie
enn de mogelijkheid van ERD voor de eerste twee jaar van de WAO/AAW.
Hett voordeel van deze oplossing is dat geen ingewikkelde wetgevingsoperatiee nodig is, omdat kan worden aangesloten bij bestaande wetgeving.
Eenn ander voordeel is dat de reïntegratieactiviteiten die meestal in de eerste
jarenn worden ondernomen onder een wettelijke regime vallen. Dit bevordert
eenn integrale gevalsbehandeling.264
Inn een brief van 12 november 1996 aan de Vaste Tweede-Kamercommissiee keren de vier vakcentrales zich opnieuw tegen het ERD. In de
brieff raden zij de Tweede Kamer aan het ERD te schrappen uit het
voorstel..
De invoering van premiedifferentiatie ondersteunen de
vakcentrales,, maar bij de invoering van de het ERD stellen zij de vraag of
ERDD nodig is na de invoering van premiedifferentiatie en of ERD
verantwoordd is gezien de negatieve bijwerkingen.
5.12.4.22

Standpunt van het kabinet

Medee op aandringen van de SER is het idee van opting out van tafel
gehaald.. Al volgt het kabinet dit advies van de SER op, het neemt het SERalternatieff voor uitbreiding van de ZW-periode niet over, omdat het niet
eerstt een tussenstap wil zetten voordat een lange-termijnoplossing wordt
getroffen.. Een ander belangrijk argument tegen het SER-voorstel is dat de
WAO-keuringg en dus ook de toepassing van het arbeidsongeschiktheidscriteriumm naar achteren worden geschoven. De WAO-keuring heeft in
hett voorstel van de SER niet plaats aan het einde van het eerste ziektejaar,
maarr na afloop van de loongerelateerde uitkering, die in hoogte en duur

2644

SER 1995/05, p. 208.
Verwezenn wordt naar het amendement van Van Dijke, Kamerstukken II 1996/97, 24 698, nr.
16,, met dezelfde strekking en naar het amendement van Rosenmöller, Kamerstukken H
1996/97,, nr. 17, waarin staat dat het ERD twee jaar na de invoering van premiedifferentiatie
moett intreden.
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overeenkomtt met de toenmalige WAO-loondervingsuitkering."66 Zolang er
geenn WAO-keuring is gedaan, is ook de reïntegratieprikkel minder.267
Inn het Wetsvoorstel Pemba is de periode waarin een werkgever vrijwillig
hett eigen risico kan dragen teruggebracht tot vijfjaar, wat overeenkomt met
400 procent van de totale arbeidsongeschiktheidslasten. Het grootste deel van
hett arbeidsongeschiktheidsrisico zou dus in ieder geval blijven vallen onder
dee dekking van de publieke verzekeraar. Het kabinet noemt drie redenen om
dee eigen-riscicoperiode te bekorten tot vijfjaar. Ten eerste zijn de kansen
omm iemand te reïntegreren na vijfjaar zeer gering en heeft het daarom ook
geenn zin om een werkgever daartoe financieel te prikkelen. Ten tweede
betekentt een lange eigen-risicoperiode ook een groot financieel risico voor
dee ondernemer. Een te lange eigen-risicoperiode vormt voor met name
kleinee werkgevers een te hoge drempel om eigen-risicodrager te worden.
Tenn derde kan, zo is reeds eerder uiteengezet, door opting out het evenwicht
tussenn het publieke en private verzekeringssysteem verstoord worden.
Naarmatee de eigen-risicoperiode langer wordt is het verschil tussen de
omslagpremiee in het publieke stelsel en de rentedekkingspremie in het
privatee stelsel groter.
Hett kabinet heeft niet alleen de periode van ERD teruggebracht tot vijf
jaar,, maar heeft ook na indiening van het wetsvoorstel mede door kritiek uit
dee Tweede Kamer en door de argumenten van de sociale partners
verschillendee vereveningselementen uit het systeem van premiedifferentiatie
gehaaldd om leegloop van de publieke verzekering te voorkomen. Het
heeftt daarentegen niet het advies van de SER overgenomen om de publieke
verzekeraarr meer vrijheid te geven bij de vaststelling van het bedrijfsrisico
enn de premie. Volgens het kabinet verbiedt het communautaire recht een
dergelijkee beleidsvrijheid voor bedrijfsverenigingen, omdat zij dan als
ondernemingenn en niet langer als publieke uitvoerders worden aangemerkt.
Bovendienn ontkent het kabinet dat er een groot verschil is tussen een
premieberekeningg aan de hand van het actuarieel of het historisch risico. Een
ondernemingg met veel oudere werknemers heeft een hoog actuarieel risico
enn heeft waarschijnlijk ook de laatste jaren relatief veel arbeidsongeschiktheidslastenn gegenereerd. Een ander argument is dat premievaststelling op
basiss van het actuarieel risico niet goed strookt met de geformuleerde
kabinetsdoelstellingen.. Wanneer een onderneming met veel oude
werknemerss een intensief arbo- en reïntegratiebeleid voert waardoor de
arbeidsongeschiktheidslastenn laag worden gehouden, zal een premievaststellingg op basis van actuariële uitgangspunten minder stimuleren tot
Eenn werknemer jonger dan 33 jaar, die conform de WAO geen recht heeft op een
loondervingsuitkering,, wordt dan direct na het eerste ziektejaar gekeurd. Een werknemer
ouderr dan 33 jaar wordt na afloop van de loondervingsuitkering en voor aanvang van de
vervolguitkeringg gekeurd aan de hand van het arbeidsongeschiktheidscriterium uit de WAO.
2677
Kamerstukken II 1995/96, 24 698, nr. 3, p. 10.
2688
Kamerstukken II1995/96, 24 698, nr.. 3, p. 27.
2699
Zie bijlage 1 van dit hoofdstuk over deze aanpassing van het Wetsvoorste! Pemba.
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voortzettingg van dat beleid dan wanneer alleen naar het schadeverleden
wordtt gekeken.270

Tijdenss de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel noemt de
Staatssecretariss van SZW een aantal voordelen die verbonden kunnen zijn
aann het ERD gedurende vijfjaar. Een voordeel zal niet per definitie gelegen
zijnn in een lagere premie van de particuliere verzekeraar. 271 Het publiek
systeemm met premiedifferentiatie en het private verzekeringssysteem zijn in
beginsell financieel gelijkwaardig. Bij beide verzekeraars wordt een bedrijf
inn beginsel afgerekend op het eigen risico. Dit geldt onverkort voor de grote
bedrijven.. Voor kleine werkgevers is door de minimum- en maximumpremiee wel sprake van enige verevening, maar ook de particuliere
verzekeraarr zal bij de kleine werkgevers enige verevening toepassen. De
staatssecretariss gaat er namelijk van uit dat de verzekeraars het risico van de
kleinee onderneming in belangrijke mate zullen verzekeren op basis van het
risicoprofielrisicoprofiel van een branche. Een particuliere verzekeraars kan en zal n
voorr elk klein bedrijf afzonderlijk een risico-inschatting maken en daarop de
premiee baseren.
Anderee dan premieoverwegingen zullen de keuze van de werkgever
bepalenn om al dan niet eigen-risicodrager te worden, zo verwacht het
kabinet.. Ten eerste kan de werkgever door het eigen risico te herverzekeren
bijbij een particuliere maatschappij een verzekering op maat sluiten.272 Bij
particulieree verzekeringen is meer keuzevrijheid ten aanzien van de vorm
vann de verzekering en de hoogte van het eigen risico. Dit kan de keuze voor
eenn particuliere verzekeraar bepalen. Ten tweede kan de werkgever kiezen
voorr ERD omdat hij meent dat de eigen bedrijfsgezondheidsdienst een beter
reïntegratie-- en preventiebeleid kan voeren dan de bedrijfsvereniging. De
bedrijfsgezondheidszorgg kan een geïntegreerd arbo-beleid voeren gericht op
terugdringingg van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid binnen het
bedrijf.. Ten derde kan de particuliere verzekeraar combi- of totaalpakketten
aanbiedenn op het gebied van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en
anderee employee benefits. Door dergelijke combinaties kunnen efficiencyvoordelenn worden behaald." Ten vierde kan de werkgever voor een
particulieree verzekeraar kiezen omdat deze klantgerichter is en betere
servicee biedt. Kortom: de staatssecretaris betoogt dat een keuze voor het
publiekee stelsel of het ERD niet wordt bepaald door, wat hij noemt,
'eersteorde-effecten11 die betrekking hebben op de hoogte van de premie,
maarr op 'tweedeorde-effecten'; dan gaat het om arbo-beleid, de snelheid
waarmeee diensten worden aangeboden in de sfeer van omscholing en
reïntegratiee en de combinatievoordelen.
KamerstukkenKamerstukken II1995/96, 24 698, nr. 3. p. 21.
Kamerstukken II 1996/97, 24 698, nr. 9, p. 65-66, Handelingen II1996/97, p. 1764.
Kamerstukken II1995/96, 24 698, nr. 3, p. 23.
33
Kamerstukken II1995/96, 24 698, nr. 3, p. 17-18.
11

11
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Hett kabinet wijst ook op het voordeel dat er door de mogelijkheid van ERD
concurrentiee ontstaat tussen de uitvoeringsinstellingen en de
verzekeringsmaatschappijen,, als gevolg waarvan de uitvoeringskosten voor
dee verzekering zo laag mogelijk worden gehouden. Door de Wet Pemba
wordenn niet alleen werkgevers geprikkeld om het arbeidsongeschiktheidsvolumee te beperken, maar ook uitvoeringsinstellingen worden gestimuleerd
omm kostenbewust te handelen.274
5.12.4.33

Standpunten in het parlement

Ondankss alle argumenten van de staatssecretaris voor de invoering van de
mogelijkheidd tot ERD, dienen de leden Biesheuvel (CDA) en Van Dijke
(RPF)) een amendement in teneinde de mogelijkheid tot ERD te
schrappen.. Rosenmöller stelt in een amendement voor het ERD tenminste
tweee jaar later in werking te laten treden dan de gedifferentieerde premie.276
Allee oppositiefracties stemmen voor het amendement, maar de
regeringsfractiess stemmen tegen.277 De volgende argumenten worden
aangevoerdd tegen invoering van het ERD.
anti-selectie anti-selectie
Bijnaa alle fracties hebben vragen over de gevaren van anti-selectie en
premieopdrijving.. Zal door het uittreden van werkgevers met een laag
arbeidsongeschiktheidsrisicoo
niet
een
negatieve
spiraal
van
premieopdrijvingg en uittreding in gang worden gezet? Het kabinet meent, zo
iss reeds gesteld, dat het publiek bestel niet zal leeglopen, omdat er een
'evenwichtigee en stabiele verhouding1 zal ontstaan tussen het publieke en
privatee stelsel. Beide stelsels zullen financieel gelijkwaardig uitwerken en de
werkgeverr confronteren met de eigen kosten. Bovendien, zo stelt
staatssecretariss De Grave in reactie op vragen over dit punt, 60 procent van
dee arbeidsongeschiktheid is langer dan vijfjaar en dat deel blijft in ieder
gevall publiek gedekt. Het draagvlak zal groot genoeg blijven als een deel
vann de ondernemingen eigen-risicodrager wordt.
zalzal men gebruik maken van mogelijkheid tot ERD?
Onderr andere de fractie van D66 vraagt zich in navolging van de SER279 af
off er in de praktijk wel gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid tot
ERD.. Zal, zeker in het begin, vanwege de kapitaaldekking de particuliere
2744

Kamerstukken II1995/96, 24 698, nr. 3, p. 24.
Kamerstukken II1996/97, 24 698, nr. 16.
2766
Kamerstukken II1996/97, 24 698, nr. 17.
2777
Handelingen II1996/97, p. 2185.
2788
Onder meer: Kamerstukken II 1996/97, 24 698. nr. 12. p. 5, Handelingen II 1996/97, p.
1672,, 1676, 1681, 1687-1688.
2799
SER 1995/05, p. 202.
2755
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verzekeraarr niet duurder zijn dan publieke concurrent?' Daar komt bij dat
eenn particuliere verzekeraar duurder uit is vanwege acquisitiekosten die de
publiekee concurrent niet hoeft te maken. Een particuliere verzekeraar heeft
voortss in tegenstelling tot de publieke verzekeraar een winstoogmerk en zal
duss altijd een bepaalde winstmarge incalculeren." Een andere vraag is of
dee risico's bij de particuliere verzekering niet meer verevend zullen worden
dann bij de publieke verzekeraar." "
5.12.55.12.5

Conclusie

--

De solidariteit in de WAO is door de introductie van de mogelijkheid tot
ERDD verminderd, met name doordat solidariteitselementen uit de WAO
zijnn gehaald om een evenwichtige verhouding tussen het private en
publiekee systeem te creëren.
-- Tegen de invoering van een mogelijkheid tot ERD bestaat bij de grote
meerderheidd van betrokkenen geen bezwaar. Over de lengte van de perioderiode is wel verschil van mening.
-- Het streven naar privatisering en marktwerking is de belangrijkste
overweging.. In de discussie wordt veel aandacht besteed aan het gevaar
vann anti-selectie en ook aan de vraag of er wel gebruik zal worden
gemaaktt van de mogelijkheid tot ERD.
5.133
5.13.15.13.1

Verzwaring van de sectorale premiefinanciering
Inleiding

Err zijn recentelijk drie wetten in werking getreden die hebben geleid tot een
anderee verdeling van financiële verantwoordelijkheid tussen de
bedrijfstakgefinancierdee wachtgeldfondsen en het landelijk gefinancierde
Algemenee Werkloosheidsfonds:
11 de wet, inwerking getreden per 1 januari 1996, waardoor onder meer de
wachtgeldperiodee van acht naar dertien weken is uitgebreid;"
22 de wet inwerking getreden per 1 januari 1998, waardoor onder meer de
wachtgeldperiodee van dertien naar 26 weken is uitgebreid;
33 de wet in werking getreden per 1 januari 2000, waardoor de 26wekeneiss is vervallen.
2800

Handelingen II1996/97, p. 1962.
Handelingen II1996/97, p. 1964.
2822
Handelingen II 1996/97, p. 1663. Als er vanuit wordt gegaan dat de verzekeraar bij de
verzekeringg van de eerste vijf jaar van het arbeidsongeschiktheidsrisico soortgelijke
maatstavenn hanteert als bij de verzekering van het ziekteverzuimrisico na de inwerkingtreding
vann de WULBZ, zouden de particuliere verzekeraars meer verevenen dan de publieke
verzekeraar.. Zie Verbond van Verzekeraars 1995.
2833
Stb. 1994, 955 (Kamerstukken II 1994/95, 23 985).
2844
Stb. 1997, 793 (Kamerstukken II1997/98, 25 617).
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Dezee drie maatregelen worden tezamen behandeld, omdat ze allen onderdeel
zijnn van eenzelfde ontwikkeling: de verschuiving van de werkloosheidslastenn van het Awf naar de sectorale wachtgeldfondsen. Andere
maatregelenn die worden overwogen:
-- differentiatie van de WW-premie op ondernemingsniveau ;28f>
-- differentiatie van het WW-deel van de premie bij gedeeltelijk
arbeidsongeschiktheid; ;
-- invoering van een eigen risico voor de werkgever;287
-- stimulering van werktijdverkorting.
5.13.25.13.2

Inhoud van de maatregelen

Dee eerstgenoemde wet behelst twee maatregelen die gevolgen hebben voor
dee verdeling van lasten russen de wachtgeldfondsen en het Awf. Ten eerste
wordtt de wachtgeldperiode verlengd van acht naar dertien weken. Ten
tweedee is in deze wet geregeld dat de uitkeringen van personen die
seizoengebondenn arbeid hebben verricht ook worden gefinancierd uit de
wachtgeldfondsenn gedurende dertien weken. Het gaat meer specifiek om
personenn voor wie ingevolge het Besluit verlaagde wekeneis een verlaagde
wekeneiss van dertien, zestien of twintig weken geldt.288 Voor de
inwerkingtredingg van deze maatregel werd de uitkering van deze groep
vanaff de eerste werkloosheidsdag gefinancierd uit het Awf als was voldaan
aann de verlaagde toegangseisen. De WW-uitkering van deze groep werd niet
gefinancierdd uit de wachtgeldfondsen, omdat de regel gold dat de WWuitkeringg gedurende acht weken wordt gefinancierd uit de wachtgeldfondsen
indienn de werknemer in de referteperiode in ten minste 26 weken bij
dezelfdee bedrijfsvereniging is verzekerd geweest en indien hij bovendien in
dee kalenderweek onmiddellijk voorafgaande aan de werkloosheid bij deze
bedrijfsverenigingg is verzekerd geweest. Omdat de groep voor wie de
verlaagdee wekeneis geldt niet voldeed aan de 26-wekeneis werd de uitkering
vann deze groep vanaf de eerste werkloosheidsdag gefinancierd uit het
Awf.. Door de inwerkingtreding van de eerstgenoemde maatregel per 1
2855

Stb. 1999, 596 (Kamerstukken II1998/00, 26 726).
Zie het recente kabinetsstandpunt premiedifferentiatie WW, Kamerstukken II 1999/00, 27
227,, nr. 1.
Doorr de kantonrechtersformule van de Kring van kantonrechters en door een wijziging van
art.. 16 lid 3 WW ten gevolge van de invoering van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid is in feite
all een eigen risico voor de werkgever en of werknemer geïntroduceerd. Zie over de
ontslagvergoedingg en de werkloosheidsuitkering ook: Loonstra & Zondag 2000.
Omdatt werknemers met een onregelmatig of seizoenmatig arbeidspatroon moeilijker
kunnenn voldoen aan de wekeneis dan werknemers met een vast arbeidspatroon is het ex art. 17
lidd 3 WW mogelijk dat bij amvb voor bepaalde groepen werknemers een verlaagde wekeneis
geldt.. De regeling is het Besluit verlaagde wekeneis en arbeidsverledeneis Werkloosheidswet,
KBB van 10 december 1987, Stb. 1987, 633. Zie verder Pennings 1998, p. 96-97.
2899
Kamerstukken II1994/95, 23 985, nr. 3, p. 15.
2866
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januarii 1996 wordt op deze algemene regel een uitzondering gemaakt en
wordtt de WW-uitkering van deze groep werknemers toch in de eerste
dertienn weken van werkloosheid uit de wachtgeldfondsen betaald.
Dee tweede wet is per 1 januari 1998 in werking getreden en bevat twee
maatregelenn die hier bespreking behoeven. Ten eerste wordt de
wachtgeldperiodee uitgebreid van dertien naar 26 weken. Ten tweede wordt
dee zeggenschap over de vaststelling van de zogenaamde lastenplafonds
gewijzigd.. Om te voorkomen dat ten gevolge van snel oplopende
werkloosheidd de wachtgeldfondsen de lasten niet meer kunnen dragen,
wordtt per sector een lastenplafond vastgesteld. De lasten die het
lastenplafondd te boven gaan komen ten laste van het Awf. Voor
inwerkingtredingg van de wetgeving per 1 januari 1998 stelt het Lisv, de
beheerderr van de wachtgeldfondsen, de plafonds vast. Als er voor een sector
waarr het wachtgeldfonds voor is ingesteld een sectorraad bestaat, kan het
Lisvv de premie voor dat wachtgeldfonds alleen vaststellen als de sectorraad
iss gehoord. Door de wet van 1 januari 1998 heeft de Minister van SZW meer
zeggenschapp over de vaststelling van de lastenplafonds gekregen: de
vaststellingg van de plafonds door het Lisv is onderworpen aan een
goedkeuringsbevoegdheidd van de minister. Naast de wijziging in de
zeggenschapp over het lastenplafond is het ook van belang te wijzen op een
anderee wijziging in de WW-premie per 1 januari 1998 die het gevolg is van
dee Pemba-wetgeving. Teneinde de invoering van de Wet Pemba
inkomensneutraall te laten verlopen voor werkgevers en werknemers worden
wijzigingenn in de WAO-premie (de AA W-premie vervalt, de WAO-premie
wordtt werkgeverspremie) via een verlaging van de overhevelingstoeslag van
9,99 naar 1,7 procent en door wijzigingen van de wachtgeld- en
werkloosheidspremiee zoveel mogelijk geneutraliseerd. De wachtgeldpremieplichtt gaat geheel over op de werkgever, de werkloosheidspremie
wordtt anders verdeeld tussen werknemer en werkgever en ter vervanging
vann de franchise in de WAO wordt met het oog op de inkomensneutraliteit
voorr onder meer laagbetaalden en deeltijdarbeiders een franchise in de
wachtgeld-- en werkloosheidspremie geïntroduceerd. Door het verdwijnen
vann de AAW ten gevolge van de Wet Pemba is ook de franchise in de WAO
afgeschaft. .
Dee derde wet die per 1 januari 2000 in werking is getreden houdt in dat
dee eis (ex art. 90 lid 1 onder a WW) vervalt dat 26 weken in dezelfde sector
gewerktt moet zijn, wil de WW-uitkering ten laste van het wachtgeldfonds
wordenn gebracht. Het gevolg van de 26-wekeneis was dat als iemand dertien
wekenn in een bedrijfstak of de laatste 26 weken in twee verschillende
Fasee 1998, p. 55. Door de verschuiving van de wachtgeldpremie naar de werkgever is geen
wijzigingg aangebracht in het beleid om de totale WW-premie, die bestaat uit een
wachtgeldpremiee en een premie voor het Awf, voor de helft ten laste van de werkgever en
voorr de helft ten laste van de werknemer te brengen: Kamerstukken I 1999/00, 26 726, nr. 93,
p.. 1, Kamerstukken 11999/00, 26 726, nr. 93a. p. 2, Kamerstukken I 1999/00, 26 726, nr. 93b,
KamerstukkenKamerstukken 11999/00, 26 726, nr. 93c.
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bedrijfstakkenn had gewerkt en werkloos werd, zijn werkloosheidsuitkering
niett ten laste van een wachtgeldfonds maar van het Awf kwam. Het idee
achterr de 26-wekeneis was dat het niet redelijk is om de bedrijfsvereniging dee bepaling stamt uit de tijd dat de wachtgeldfondsen onder de bedrijfsverenigingenn vielen - te confronteren met de werkloosheidslasten als een
werknemerr pas kort in de bedrijfstak werkzaam is.
5.13.35.13.3

Kwalificatie van de maatregelen

Dee drie maatregelen houden een versterking in van de equivalentie tussen
premiee en schadekans. Door de verschuiving van lasten in de richting van de
wachtgeldfondsenn wordt het vereveningsniveau verlaagd van het landelijk
naarr het sectorale niveau. De solidariteit tussen bedrijfstakken met een hoog
enn die met een laag werkloosheidsrisico neemt door de maatregelen af. Deze
maatregelenn met betrekking tot de WW-premie wijken af van alle andere
maatregelenn die in dit hoofdstuk worden behandeld en betrekking hebben op
dee ZW- en WAO-premie. Laatstgenoemde maatregelen spreken immers de
individuelee werkgever en werknemer aan, terwijl de drie maatregelen met
betrekkingg tot de WW-premie inzetten op het aanspreken van de sector.
5.13.45.13.4

Overwegingen

Dee volgende overwegingen spelen een rol in de discussie over de drie
maatregelen: :
-desolidarisering;
-preventie en reïntegratie.
5.13.4.11

Standpunt van het kabinet

Naarr aanleiding van de aanbeveling van de Parlementaire enquêtecommissie
onderr leiding van Buurmeijer dat het belang van de werkgever bij het
beperkenn van werkloosheid moet worden vergroot door uitbreiding van de
wachtgeldperiode,, stelt het kabinet voor om de wachtgeldperiode uit te
breidenn van acht naar dertien weken.291 Het doel van het kabinet is om de
bedrijfstakkenn meer dan voorheen te confronteren met de kosten van 'hun'
ontslagwerkloosheid.. 'De gedachte hierbij is dat als de kosten in principe
daarr worden neergelegd waar ze worden veroorzaakt, dit een prikkel geeft
omm mensen niet (onnodig) lang een beroep te laten doen op de sociale
zekerheid'. 292 2

2911

Kamerstukken II 1992/93, 22 730, nrs. 7-8, p. 414 en Kamerstukken II 1994/95. 23 985, nr.
3,p.. 15.
2922
Kamerstukken II 1997/98, 25 617, nr. 3, p. 1. Ook: Kamerstukken II 1998/99, 26 726, nr. 3,
p.1. .
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Err wordt voor gekozen om de kosten voor de beginperiode van de
werkloosheidd geheel bij de sector te leggen, omdat in de beginfase de
meestee kansen zijn om een werkzoekende te reïntegreren binnen de sector.
Hett kabinet doet opnieuw een beroep op de prikkelfilosofie en veronderstelt
datt betrokkenen door een financiële prikkel hun gedrag zullen veranderen
tenn gevolge waarvan het werkloosheidsvolume zal dalen.293 'Door actoren
mett de kosten van hun gedrag te confronteren zullen kosten en baten beter
wordenn afgewogen, dan wanneer de kosten afgewenteld kunnen worden op
hett grote collectief.294 Ook de afschaffing van de 26-wekeneis wordt gezien
alss 'een stimulans voor werkgevers om op sectorniveau de kortdurende
werkloosheidd terug te dringen1 en wordt door het kabinet in hetzelfde kader
alss de twee uitbreidingen van de wachtgeldperiode geplaatst." Dat de
wachtgeldmaatregelenn zijn ingegeven door de prikkelfilosofie blijkt ook uit
hett feit dat het kabinet bij toelichting van de onderhavige wetsvoorstellen
expliciett verwijst naar de filosofie die ten grondslag ligt aan de Wulbz en de
Pemba.296 6
Bijj al deze maatregelen spreekt het kabinet de verwachting uit dat de
werkgeverss in de sector zich meer zullen inspannen om de instroom in de
WWW te beperken en minder snel mensen ontslaan. Deze maatregelen die
betrekkingg hebben op de wachtgeldperiode worden met name beschouwd als
eenn effectieve prikkel om de kortdurende werkloosheid terug te dringen. De
'wachtgeldmaatregelen'' zijn primair gericht op het voorkomen van de
instroomm van werklozen.2 7 De beperking van de instroom van oudere
werknemerss heeft de bijzondere aandacht van het kabinet." Eind jaren
negentigg is veel gesproken over de, ook internationaal gezien, lage
arbeidsparticipatiee van ouderen."
Verschillend maatregelen worden
voorbereidd om het probleem op te lossen. Het kabinet verwacht dat de
ouderee werknemers in toenemende mate gebruik zullen (willen) maken van
dee WW als uittredingsroute gezien de verminderde toegang tot de WAO en
dee afbouw van de vut-regelingen. Daarom acht het extra aandacht voor de
instroomm van deze groep in de WW wenselijk.300
29ïï

Onder andere Kamerstukken II 1997/98, 25 617, nr. 8, p. 4 waar staatssecretaris De Grave
opmerktt ten aanzien de voorgestelde tweede uitbreiding van de wachtgeldperiode: 'Het is een
onderwerpp dat past in een aantal voorstellen dat tot doel heeft in de sociale zekerheid te komen
tott beïnvloeding van het afwegingsgedrag van werkgevers'.
2944
Kamerstukken II 1997/98, 25 617, nr. 5, p. 2.
2955
Kamerstukken II1998/99, 26 726, nr. 3. p. I.
2066
Kamerstukken II1997/98, 25 617, nr. 5, p. 2-3.
2977
Kabinetsnota Werken aan zekerheid, Kamerstukken II 1996/97, 25 010, nrs. 1-2, p. 11-13;
KamerstukkenKamerstukken II1997/98, 25 617, nr. 5, p. 2. 5; Kamerstukken I 19999/00, 26 726, nr.
1:: 'De wijzigingen in de WW in de laatste jaren hebben met name tot doel gehad de
versterkingg van de activerende werking van de WW en het beperken van de instroom'.
2988
Zie het reeds genoemde kabinetstandpunt premiedifferentiatie WW, Kamerstukken II,
1999/00,277 227, nr. l,p. 8.
2999
Zie onder meer SER 1999/18, STAR 2000/3, Kabinetsstandpunt bevordering
arbeidsdeelnamee oudere werknemers, Kamerstukken II 1999/00, 27 046, nr. 1.
3000
Kamerstukken II1996/97, 25 010, nrs. 1 -2, p. 11.
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Ookk al ligt de nadruk op de beperking van de instroom in de WW, het
kabinett verwacht dat de maatregelen ook een positief effect zullen hebben
opp de uitstroom uit de WW. De maatregelen worden geacht de sector te
prikkelenn om een werknemer zo snel mogelijke opnieuw in te schakelen als
ontslagg onvermijdelijk is gebleken. In de sectorraden waarin werkgevers en
werknemerss vertegenwoordigd zijn, kunnen bij uitstek initiatieven worden
genomenn tot herplaatsing van werknemers binnen de sector.301 De
verwachtingg is dat de sectorale prikkel tot gevolg heeft dat het sectoraal
arbeidsmarktbeleidd en het beleid gericht op de beperking van het werkloosheidsvolumee meer worden geïntegreerd. Door de prikkel worden sociale
partnerss c.q. sectorraden gestimuleerd om met de uvi's en de
arbeidsvoorzieningg samen te werken teneinde mensen weer snel aan het
werkk te krijgen.302
Eenn nadeel van de maatregelen - dit wordt door het kabinet wel min of
meerr erkend - is dat ze geen prikkel bevatten gericht op de bevordering van
dee uitstroom van langdurig (waaronder veel oudere) werklozen.
De
kostenn van de langdurige werkloosheid worden immers betaald uit het Awf
enn niet uit de wachtgeldfondsen. Omdat de wachtgeldmaatregelen aan dit
probleemm niet veel doen, wordt invoering van andere prikkels overwogen
diee de werkgevers ontmoedigen om hun oudere werknemers te ontslaan: het
kabinett kondigt aan dat er studie zal worden verricht naar de voor- en
nadelenn van de invoering van individuele premiedifferentiatie op
ondernemingsniveauu en de invoering van een eigen risico in de WW
Overigens,, door de Kantonrechters formule die wordt gehanteerd bij
ontbindingg van de overeenkomst op basis van 7: 685 BW en art. 16 lid 3
WWW is in feite een eigen risico voor de werkgever en werknemer
geïntroduceerd. .
Bijj de afzonderlijke maatregelen spelen naast genoemde redenen ook
specifiekee overwegingen mee. Zo stelt het kabinet ten aanzien van het
(eerstgenoemde)) wetsvoorstel, waarin onder meer de uitbreiding van de
wachtgeldperiodee van acht naar dertien weken is opgenomen, dat het
kabinett bedrijfstakken wil stimuleren om 'volledige contracten' te sluiten:
hett gebruik van seizoenarbeiders moet worden ontmoedigd;305 dit in
antwoordd op een vraag van de CDA-fractie waarom de kosten van de
kortdurendee werkloosheid van werknemers die onder het Besluit verlaagde
wekeneiss vallen ten laste van de wachtgeldfondsen worden gebracht.306
Dee directe aanleiding voor de tweede uitbreiding van de wachtgeldperiodee is dat het Awf op dat moment een financieel tekort kent en de
KamerstukkenKamerstukken II 1999/00, 26 726, nr. 5, p. 7.
KamerstukkenKamerstukken II1997/98, 25 617, nr. 3, p. 2-3.
Socialee nota 1998, Kamerstukken II1997/98, 25 602. nr. 2, p. 49.
Kabinetsstandpuntt premiedifferentiatie WW, Kamerstukken II 1999/00, 27 227, nr. I.
KamerstukkenKamerstukken II1994/95, 23 985, nr. 5, p. 15.
KamerstukkenKamerstukken II1994/95, 23 985, nr. 4, p. 9.
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wachtgeldfondsenn overschotten hebben. Het kabinet verwacht door de
tweedee uitbreiding van de wachtgeldperiode een lastenverschuiving van het
Awff naar de wachtgeldfondsen van circa ƒ500 miljoen.
Tenn aanzien van de afschaffing van de 26-wekeneis merkt het kabinet op
datt de oorspronkelijke gedachte achter deze maatregel is dat het onredelijk
iss om een sector op te laten draaien voor de werkloosheidslasten als iemand
nogg maar kort in de sector werkzaam is. Deze gedachte wordt verlaten ten
gunstee van overwegingen die passen in een activerend beleid. Bovendien is
err veel meer dan vroeger sprake van sectoroverschrijdende mobiliteit
waardoorr het meer voorkomt dat een werknemer de laatste 26 weken voor
zijnn werkloosheid in verschillende sectoren heeft gewerkt.
Tegen de
achtergrondd van deze veranderingen acht het kabinet het niet onredelijk een
sectorr meer te confronteren met de kosten van ontslag.
Hett kabinet realiseert zich dat een vermindering van de (intersectorale)
mobiliteitt van werknemers - meer arbeidsmobiliteit van werknemers en
uitkeringsgerechtigdenn is een van de doelstellingen die in de kabinetsnota
WerkenWerken aan zekerheid staan309 - een gevaar is dat is verbonden aan
maatregelenn die de sector meer confronteren met werkloosheidskosten van
dee bedrijfstak. In de sector kan er door de maatregelen meer belang aan
wordenn gehecht om werklozen binnen de eigen bedrijfstak te reïntegreren.
Dee intersectorale mobiliteit van werknemers kan aldus worden belemmerd.
Hett kabinet acht dit gevaar niet groot, omdat het verwacht dat de
maatregelenn met name effect zullen hebben op het voorkomen van ontslag
enn niet zozeer op het reïntegratiebeleid.310 Staatssecretaris De Grave merkt
bijj de verdediging van de tweede uitbreiding van de wachtgeldperiode op:
Tkk verwacht dat deze maatregel ertoe leidt dat sectoren meer zullen letten
opp het voorkomen van uitval en wellicht meer contact zullen zoeken met
anderee sectoren om tot afstemming te komen. Dat zou bevorderlijk zijn voor
dee mobiliteit'.311 Bovendien constateert het kabinet dat onder de toenmalige
omstandighedenn 'kortdurende werklozen voornamelijk werk vinden binnen
dee eigen sector'. Er zal zijns inziens niet veel veranderen. Ten slotte gaat het
eromm een werkloze aan het werk te helpen en dat kan ook buiten de sector.
5.13.4.22

Standpunten van de sociale partners

Dee SER staat kritisch tegenover premiedifferentiatie op ondernemingsniveau,, maar stelt zich unaniem op achter verdergaande vormen van WWpremiedifferentiatiee op sectorniveau. De raad beschouwt een uitbreiding van
,077
Becijferd wordt dat in circa elf procent van de instroom in ontslagwerkloosheid niet wordt
voldaann aan de eis dat betrokkene in 26 weken voorafgaande aan de werkloosheid in dezelfde
sectorr werkzaam moet zijn geweest: Kamerstukken II 1998/99, 26 726. nr. 3, p. 3.
3088
Kamerstukken II 1998/99, 26 726, nr. 3, p. 2.
3(WW
Kamerstukken II 1996/97, 25 010, nrs. 1-2, p. 5.
3,00
Kamerstukken II 1997/98, 26 617, nr. 8, p. 6:
3111
Kamerstukken II1997/98, 25 617, nr. 5, p. 4.
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dee wachtgeldperiode als de meest voor de hand liggende optie om de WWpremiee sectoraal te differentiëren, omdat hij verwacht dat de sectoren door
dee financiële prikkel zullen worden aangezet om nadere afspraken te maken
overr scholings- en werkgelegenheidsbeleid.3I2 Hij geeft aan dat de prikkel
diee uitgaat van een uitbreiding van de wachtgeldperiode niet zozeer zal zijn
gerichtt op de individuele werkgever. Toch zal er een verfijning plaatsvinden
vann kostentoedeling en zal de directe kostenconfrontatie worden vergroot
doorr een recente uitbreiding van het aantal risicogroepen: de
wachtgeldfondsenn kennen per 1997 in totaal zestig in plaats van 39
risicogroepen.risicogroepen.313 313
Ondankss de steun voor meer sectoraal gedifferentieerde premies plaatst
dee SER in zijn advies Werken aan zekerheid drie kanttekeningen bij een
tweedee uitbreiding van de wachtgeldperiode van dertien weken tot zes
maanden.. Ten eerste wordt betreurd dat de effecten van de eerste uitbreiding
vann de wachtgeldperiode van acht naar dertien weken per 1 januari 1996 niet
bekendd zijn. Volgens de SER dient met name te worden gelet op de
kwetsbaree positie van het MKB. De financiële lasten van de laatste jaren
kunnenn voor deze bedrijven wel eens te zwaar blijken te worden, zeker
wanneerr ook de nieuwe prikkels van de Wet Pemba en Wulbz in
ogenschouww worden genomen. Ten tweede moet volgens de SER gewaakt
wordenn voor een te grote lastenverzwaring voor bepaalde sectoren door een
cumulatiee van verschillende maatregelen. De SER wijst met name op het
cumulatieff effect van een tweede uitbreiding van de wachtgeldperiode, de
invoeringg van een franchise in de WW en de uitbreiding van het aantal
risicogroepenn per 1 maart 1997.
In (kleine) sectoren waarin veel
laagbetaaldee en of deeltijdarbeid wordt verricht kan de invoering van de
franchisee grote premie-effecten hebben, omdat daar veel arbeid onder de
franchisee valt en daarvoor dus geen premies worden afgedragen. Dit leidt tot
eenn aanzienlijke verkleining van het draagvlak en mogelijk tot hoge
marginalee premies. Door een uitbreiding van de wachtgeldperiode kunnen
dee premie-effecten voor een dergelijke sector te groot worden. Daarom pleit
dee SER ervoor dat de minister in dergelijke gevallen goed gebruik maakt
vann het correctiemiddel: de vaststelling van het lastenplafond voor de
wachtgeldfondsen.. Per sector moet worden gezocht naar een passende
hoogtee van het lastenplafond. Enerzijds zal voor veel sectoren de uitbreiding
vann de wachtgeldperiode ook moeten leiden tot een (evenredige) verhoging
vann het lastenplafond, anders leidt de uitbreiding van de wachtgeldperiode
niett tot een directere lastentoedeling en blijft de maatregel zonder effect.
3122

SERI 997/05, p. 299.
SER 1997/05, p. 299.
3144
SER ziet als positief effect van de uitbreiding van aantal sectoren dat meer dan voorheen de
sectorr zal samenvallen met het CAO-gebied. Dit vergemakkelijkt een sectoraal beleid gericht
opp terugdringing van de werkloosheid. Nadeel is wel weer dat elke sector een eigen beleid
heeftt en dat er schotten kunnen komen te staan tussen de sectoren. Hierdoor wordt de
intersectoralee mobiliteit van werknemers belemmerd: SER 1997/05, p. 221-222.
3133
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Anderzijdss zal voor bepaalde sectoren, met name voor het MKB, een
cumulatiee van effecten kunnen worden voorkomen door voor deze sectoren
hett lastenplafond niet evenredig te verhogen. De SER steunt derhalve een
goedd gebruik van het lastenplafond als instrument ter correctie van
onevenredigee lastenstijgingen. 'Maatwerk', dat wil zeggen een goede
afstemmingg van de maatregelen op de sectoren en 'geleidelijkheid' bij
vormgevingg en implementatie van de maatregelen vormen voor de SER
tweee kernbegrippen.315
5.13.4.33

Standpunten in het parlement

Eenn duidelijke meerderheid in het parlement ondersteunt de invoering van
dee genoemde maatregelen en de gedachte de sector meer te confronteren
mett de 'eigen' werkloosheidslasten teneinde een reductie van de instroom en
eenn vergroting van de uitstroom te bevorderen. Uit de reacties vanuit de
Kamerr blijkt dat de maatregelen primair worden gezien als middel om de
instroomm in de WW te verkleinen. Opgemerkt wordt dat 'de prikkels een
uitstekendd instrument zijn ter voorkoming van een onnodig beroep op het
socialezekerheidsstelsel'' (VVD) en dat 'dit een voorstel van de regering, is
gerichtt op beperking van de instroom' (CDA).110
Bijj de behandeling van de tweede uitbreiding van de wachtgeldperiode
enn de afschaffing van de 26-wekeneis verwijt het parlement het kabinet dat
err nog geen evaluatie van de eerdere maatregel(en) voorhanden is. Het wil
graagg weten wat de effecten zijn van de maatregelen voor de afzonderlijke
sectoren.. Veel fracties zijn ook benieuwd naar de uitkomsten van de studie
overr de effecten van premiedifferentiatie in de WW op ondernemingsniveau.
Tijdenss het parlementaire debat over wijzigingen in de WW in december
1994,, een debat waarin nauwelijks iets wordt opgemerkt over de (eerste)
uitbreidingg van de wachtgeldperiode en veel meer wordt gediscussieerd over
dee aanscherping van de toegangseisen (zie par. 6.6), laat PvdA EersteKamerlidd Van de Zandschulp zich in tegenstelling tot de fractie in de
Tweedee Kamer kritisch uit over de uitbreiding. Hij vindt individuele
premiedifferentiatiee een veel effectiever instalment om de werkgever te
prikkelenn dan een uitbreiding van de wachtgeldperiode, die hij aanmerkt als
premiedifferentiatiee op bedrijfstakniveau. Laatstgenoemde vorm van
premiedifferentiatiee zal volgens hem nauwelijks werken omdat geen
onderscheidd wordt gemaakt tussen onderling concurrerende bedrijven.317
Vann de Zandschulp vindt de maatregel bovendien niet passen bij een
'toenemendd marktdenken waarin de bedrijfstak als ordenend orgaan naar de
3155

SER 1997/05, p. 301.
Kamerstukken II1999/00, 26 726, m. 4, p. 1-2.
HandelingenHandelingen I 1994/95, p. 424. Bij de behandeling van de tweede uitbreiding van
wachtgeldperiodee in 1997 komt hij met dergelijke kritiek: 'Premiedifferentiatie op
sectorniveauu prikkelt niet direct de individuele werkgever die beslissingen neemt over
aanname-- en ontslagbeleid*: Handelingen 11997/98. p. 661.
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achtergrondd wordt geduwd'.318 Ter illustratie van dit laatste wijst hij op de
groeiendee kritiek op de algemeen-verbindendverklaring en de verplichte
aansluitingg bij een bedrijfspensioenfonds.
Bijj de behandeling van de tweede uitbreiding van de wachtgeldperiode
inn 1997 en bij de behandeling van de afschaffing van de 26-wekeneis in
19999 worden door de kleine christelijke fracties dergelijke vragen gesteld.
Tenn eerste: zal de individuele werkgever zijn ontslagbeleid aanpassen door
dee maatregel? Zal de prikkel sterk genoeg zijn om het gedrag van de
werkgeverr te veranderen? Ten tweede: in hoeverre is het uitgangspunt van
hett kabinet gerechtvaardigd dat een aanzienlijk deel van de ontslagwerkloosheidd onnodig en dus te voorkomen is? '9 Door deze vragen worden
tweee veronderstellingen van de prikkelfïlosofïe betwist. Ten eerste, zal de
maatregell werken als een financiële prikkel? Ten tweede, zal de prikkel
leidenn tot een gedragswijziging, mede gezien de mogelijkheid dat de
ontslagwerkloosheidd niet vermijdbaar is? Genoemde vragen betreffen het
gedragg van de individuele werkgever en de vraag in hoeverre de sectorale
prikkelss voelbaar zullen zijn voor de individuele werkgever. Een andere
kwestiee is of de sector ook daadwerkelijk de instroom kan beïnvloeden,
zoalss wordt verondersteld.320 Van de Zandschulp vraagt: 'Wat is nu een
sectorr en welke instrumenten heeft een sectororgaan om de beslissingen van
dee daarbij aangesloten individuele werkgevers te beïnvloeden?' 2I Het
Eerste-Kamerlidd vindt de aanname van het kabinet dat ten gevolge van de
sectoralee prikkels op sectoraal niveau afspraken zullen worden gemaakt over
preventiee en beperking van de instroom te gemakkelijk. Ten onderbouwing
vann deze stellingname wijst hij erop dat de sectorindeling niet altijd
correspondeertt met de CAO-indeling en dat sommige sectoren hecht
georganiseerdd zijn, zoals de grafische bedrijfstak en de bouwbedrijfstak,
maarr dat er ook veel sectoren zijn die geen (lange) traditie kennen van een
gezamenlijkee aanpak van problemen.
Hett antwoord van het kabinet op dergelijke vragen is dat werkgevers op
sectorniveauu eerder dan op landelijk niveau worden geprikkeld door de
wachtgeldmaatregelenn om initiatieven te nemen om de instroom te beperken
enn om ontslagen werknemers opnieuw in te schakelen/" Het kabinet geeft
aann dat het niet zeker weet hoe groot de gedragseffecten zullen zijn.
Desondankss heeft het kabinet bij de afschaffing van de 26-wekenmaatregel
eenn besparing van ƒ20 miljoen ingecalculeerd.
Dee fractie van GroenLinks is de meest kritische. Bij de behandeling van
hett wetsvoorstel voor een tweede uitbreiding van de wachtgeldperiode
voorspeltt de fractie dat de 'wachtgeldmaatregelen' contraproductief kunnen
3188

Handelingen I1994/95, p. 430.
Kamerstukken II1997/98, 25 617, nr. 4, p. 3. Kamerstukken II 1999/00, 26 726, nr. 4, p. 5.
Dee CDA-fractie stelt deze vraag tijdens de behandeling van de afschaffing van de 26wekeneis:: Kamerstukken II1999/00, 25 617, nr. 4, p. 4.
3211
Handelingen 11997/98, p. 662.
3222
Kamerstukken II1999/00, 26 726, nr. 5, p. 2. 7.
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werkenn voor oudere en (andere) langdurig werklozen. De wachtgeldmaatregelenn hebben betrekking op de kortdurende werkloosheid, - 'deze
inspanningenn zijn op zich toe te juichen1- maar de versterkte aandacht voor
kortdurendee werkloosheid kan ertoe leiden dat oudere werknemers en
(andere)) langdurig werklozen minder snel in aanmerking komen voor
bemiddelingg en herplaatsing. De maatregel kan moeilijk worden gerijmd
mett de het streven van de regering om juist ouderen weer aan het werk te
krijgen.3233 Vanwege dit bezwaar vraagt de fractie aandacht voor een plan om
dee WW-premie te differentiëren naar gelang de leeftijd van de werknemer of
dee omvang van het dienstverband.
Inn navolging van de SER vragen de fracties van D66 en CDA aandacht
voorr de positie van het MKB en gewaarschuwd voor een overbelasting van
diee sectoren die met veel deeltijdwerk- en seizoenarbeid te maken hebben. "
Eenn ander punt betreft niet zozeer de sectoren waarin de seizoenarbeiders
werkenn alswel de positie van de seizoenarbeiders zelf. Zullen de
maatregelenn zich niet met name tegen deze groep keren, doordat de
werkgeverr deze groep tijdig ontslaat zodat geen beroep kan worden gedaan
opp een werkloosheidsverzekering? Zal door de maatregelen de intersectorale
mobiliteitt niet worden beperkt? 3-:>
5.13.55.13.5

Conclusie

--

Door de drie maatregelen die aan de orde komen in deze paragraaf is de
equivalentiee tussen risico en premie op sectoraal niveau versterkt en is
dee solidariteit tussen sectoren afgenomen.
-- De versterking van de equivalentie is gebaseerd op de prikkelfilosofie
enn kan rekenen op een breed draagvlak.
-- De SER stelt wel vragen over de mate van de waarin de equivalentie
moett worden versterkt en wijst op het gevaar van een te grote belasting
vann het MKB. Enkele fracties in het parlement zijn bang voor
overbelastingg van sectoren waarin veel deeltijdwerk en seizoenarbeid
wordtt verricht. Groen Links verwacht negatieve neveneffecten voor
deeltijd-- en seizoenarbeiders en voor oudere en langdurige werklozen.
Ookk worden vragen gesteld over een beperking van de mobiliteit van
werknemerss als negatief neveneffect van de maatregel(en).
-- Enkele veronderstellingen van de prikkelfilosofie worden in twijfel
getrokken.. Zullen de maatregelen indirect een financiële prikkel
inhoudenn voor de individuele werkgever? Zal de prikkel, primair gericht
opp de sector, leiden tot een wijziging van het ontslagbeleid, gezien het
1211

Kamerstukken II 1997/98, 25 617, nr. 4, p. 2.
Kamerstukken II 1997/98, 25 617, nr. 4. p. 4. Kamerslukken II 1997/98. 25 617. nr. 8, p. 3.
HandelingenHandelingen I 1997/98, p. 662.
" 55 CDA: Kamerstukken II 1997/98, 25 617. nr. 4. p. 2. Kamerstukken II 1997/98. 25 617. nr.
8,, p. 3; VVD: Kamerstukken II 1999/00, 26 726, nr. 5, p. 2.
,244

206 6

PREMIEE EN SCHADEKANS

feitt dat de ontslagwerkloosheid geheel of gedeeltelijk niet vermijdbaar
is?? Bovendien worden vraagtekens gezet bij de invloed en
mogelijkhedenn van de sector om het ontslag- en reïntegratie beleid te
beïnvloeden. .
5.144

Samenvatting en conclusies

Inn deze paragraaf worden de vier deelvragen (zie par. 1.5) beantwoord voor
watt de verhouding tussen premie en schadekans betreft.
//

In hoeverre worden de sociale loondervingsverzekeringen
gekenmerktgekenmerkt door solidariteit?

anno 1980

Dee sociale loondervingsverzekeringen worden, voor wat de verhouding
tussenn premie en schadekans betreft, anno 1980 gekenmerkt door relatief
veell solidariteit. Immers, de WAO- en WW-premie zijn landelijk uniform en
dee ZW-premie en wachtgeldpremie zijn gedifferentieerd per bedrijfstak.
22

Welke herstructureringsmaatregelen worden in de periode tussen 1980
enen 2000 genomen en hoe kunnen deze worden gekwalificeerd in termen
vanvan solidariteit?

Dee maatregelen besproken in dit hoofdstuk zijn in vijf categorieën in te
delen: :
aa invoering van premiedifferentiatie;
bb invoering van een verplicht eigen risico voor de individuele werkgever;
cc invoering/stimulering van een vrijwillig eigen risico voor de individuele
werkgever; ;
dd invoering/stimulering van een vrijwillig eigen risico voor de individuele
werknemer; ;
ee verzwaring van de sectorale premiefinanciering.
add a
add b
adcc

add d

De invoering van het BMS, de differentiatie van de ZW- en WAOpremiee zijn maatregelen die behoren tot de eerste categorie.
Door de 2/6- en de 52-wekenmaatregel is een verplicht eigen risico
voorr de individuele werkgever ingevoerd.
De invoering van de plicht voor de bedrijfsverenigingen om
toestemmingg te verlenen tot ERD, de blokkering van de mogelijk tot
bovenwettelijkee verzekering bij de bedrijfsvereniging en de
invoeringg van de mogelijkheid tot ERD in de WAO hebben
betrekkingg op (het stimuleren van) een vrijwillig eigen risico voor
dee individuele werkgever.
Het bedingen van wachtdagen, het inleveren van vakantiedagen en
dee verlaging van de arbeidsrechtelijke doorbetalingsplicht, creëren
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add e

eenn eigen risico voor de individuele werknemer. Het verschil met de
2/6-- en 52-wekenmaatregel is dat het bij deze maatregelen gaat om
eenn mogelijkheid om een eigen risico te bedingen en niet om een
wettelijkk verplicht eigen risico voor de werknemer.
Door de uitbreiding van de wachtgeldperiode en het vervallen van
dee 26-wekeneis in de WW wordt een bedrijfstak meer dan voorheen
geconfronteerdd met het eigen risico. In tegenstelling tot de andere
maatregelenn die worden behandeld in hoofdstuk 5 zijn de drie
maatregelenn niet gericht op het ondernemingsniveau (de individuele
werkgeverr of werknemer), maar op het sectorale niveau.

Doorr al deze aanpassingen wordt de equivalentie tussen premie en
schadekanss versterkt en neemt de solidariteit in de sociale verzekering af.
Dezee kwalificatie geldt in ieder geval voor die maatregelen die verplicht
wordenn ingevoerd, zoals de invoering van premiedifferentiatie, het BMS, de
invoeringg van een verplicht eigen risico en de uitbreiding van de
wachtgeldperiode.. De invoering van een verplicht eigen risico kan worden
beschouwdd als de meest extreme vorm van premiedifferentiatie. Bij een
verplichtt eigen risico is geen sprake meer van een door de sociale
verzekeringg gewaarborgde verevening tussen goede en slechte risico's. Bij
dee maatregelen die de mogelijkheid tot ERD creëren of verruimen hangt het
vann de reactie van werkgevers en werknemers af of van deze mogelijkheid
wordtt gebruik gemaakt.
33

Welke overwegingen worden in het politieke toedelingsproces ten
grondslaggrondslag gelegd aan de herstructureringsmaatregelen en in hoever
hebbenhebben deze overwegingen een relatie met solidariteit dan wel in
hoeverrehoeverre is solidariteit zelf een van de overwegingen?

-desolidarisering, preventie en reïntegratie
Bijj alle maatregelen die in dit hoofdstuk worden behandeld speelt het strevenn naar een versterking van de equivalentie tussen risico en premie en
daarmeee samenhangend het streven naar een intensivering van het preventieenn reïntegratiebeleid een centrale rol. Wat opvalt is dat een grote meerderheidd van betrokkenen voor een versterking van de equivalentie tussen premiee en schadekans is en dat de prikkelfilosofie waarop dit streven is gebaseerdd in beginsel breed wordt onderschreven. Alleen de SP-fractie is principieell tegen de versterking van de equivalentie en wijst op de ondermijning
vann de solidariteit tussen bedrijven en tussen werknemers onderling.
Overr de vormgeving van de prikkels verschillen de meningen. De fractie
vann Groenlinks heeft een voorkeur voor publiek vormgegeven prikkels:
ERDD en premiedifferentiatie binnen een publieke verzekering; de fracties
vann D66 en VVD voor een private vorm van ERD vanwege hun afkeer van
dee in hun ogen corporatistische bedrijfsverenigingen. Ook over de mate
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waarinn de equivalentie dient te worden versterkt lopen de meningen uiteen.
Dee werkgevers en de fracties van VVD, GroenLinks en D66 keren zich
bijvoorbeeldd ten tijde van het kabinet-Lubbers III tegen de hoogte van de
maluss en ten tijde van Paars I zijn de SER en de oppositionele fracties in de
Tweedee Kamer tegenstander van een uitbreiding van het verplicht eigen
risicoo bij ziekte tot 52 weken.
Inn de discussie over de maatvoering wordt aandacht gevraagd voor de
mensenn met een verhoogd loondervingsrisico, de oudere en minder gezonde
mensen,, maar ook voor de kleine werkgevers. De vraag die aan de orde is, is
off en in hoeverre verplichte solidariteit ten behoeve van deze groepen moet
wordenn afgedwongen. Voorts plaatst men diverse vraagtekens bij de
prikkelfilosofiee die desondanks het centrale geloofsartikel vormt dat ten
grondslagg ligt aan de maatregelen die in hoofdstuk 5 worden beschreven. De
volgendee vraagtekens worden geplaatst:
aa Werken premiedifferentiatie en een uitbreiding van het eigen risico wel
financieelfinancieel prikkelend? Ten eerste kunnen maatregelen door private
herverzekeringg
of
een
premiedemp ingsverzekering
worden
geneutraliseerd.. Ten tweede kunnen sociale partners, in geval van de
invoeringg of stimulering van een vrijwillig eigen risico, afzien van het
makenn van afspraken over de invoering van arbeidsvoorwaardelijke
stimulansen.. Ten derde - dit geldt alleen voor het werkloosheidsrisico iss het de vraag of een verzwaring van sectorale premiefinanciering
prikkelendd werkt, daar de concurrentiepositie van individuele bedrijven
niett wordt bedreigd door een sectorale prikkel. Er is een gerede kans dat
eenn sectorale prikkel geen invloed heeft op het ontslagbeleid van een
individuelee werkgever,
bb Leidt een financiële prikkel wel tot het gewenste gedrag bij de
werkgever,, namelijk tot een intensivering van het preventie- en
reïntegratie(beleid)?? Zal de werkgever door de prikkel daadwerkelijk
meerr dan voorheen proberen te voorkomen dat iemand ziek,
arbeidsongeschiktt of werkloos wordt of iemand sneller te reïntegreren
inn het eigen bedrijf? Bij de maatregelen met betrekking tot het
werkloosheidsrisicoo wordt de vraag gesteld of de sector door een
verzwaringg van de sectorale premiefinanciering zal worden
aangemoedigdd om een sectoraal preventie- en reïntegratiebeleid te
voeren.. Heeft de sector wel de instrumenten daartoe? Ook moet er
rekeningg mee worden gehouden dat de werkgever vanwege de
financiëlefinanciële prikkel zal proberen mensen met een verhoogd arbeidsongeschiktheids-- en werkloosheidsrisico te weren uit de onderneming. De
prikkell in de arbeidsongeschiktheidsregelingen kan ongunstige
gevolgenn hebben voor oudere werknemers en minder gezonde
werknemers.. Bovendien kan de werkgever ervoor kiezen om meer flexwerkerss in dienst te nemen met als doel het ziekengeldrisico op de
romp-ZWW af te wentelen. De prikkel in de WW kan ongunstige
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gevolgenn hebben voor de positie van oudere en langdurig werklozen en
deeltijd-- en seizoenarbeiders.
cc Leidt een intensivering van het preventie- en reïntegratiebeleid tot een
reductiee van het arbeidsongeschiktheidsvolume? Ten eerste is slechts
eenn deel van de kort- en langdurende arbeidsongeschiktheid
bedrijfsgebonden.. Op de niet bedrijfsgebonden arbeidsongeschiktheid
heeftt een intensivering van preventie- en reïntegratiebeleid in beginsel
geenn invloed. Ten tweede is de vraag hoe elastisch het kort- en
langdurendd arbeidsongeschiktheidsrisico en werkloosheidsrisico zijn,
mett andere woorden in hoeverre deze risico's te beïnvloeden zijn door
dee werkgever of werknemer. Een deel van het ziekteverzuim en van de
langdurendee arbeidsongeschiktheid is niet vermijdbaar. Ook voor deze
gevallenn geldt dat een intensivering van het arbo-beleid hier geen
invloedd op heeft. Hetzelfde geldt voor de ontslag werkloosheid: door de
conjuncturelee golfbeweging is een deel van het risico niet te
beïnvloeden.. In de discussie wordt relatief weinig aandacht besteed aan
dee elasticiteit van de risico's.
dd Er is een derde punt van kritiek op de prikkelfilosofie die in de discussie
niett wordt genoemd maar die ik hier toch wil noemen. Vergeten wordt
datt reïntegratie van een WAO'er in beginsel niet leidt tot een reductie
vann het arbeidsongeschiktheidsvolume, maar tot een reductie van het
werkloosheidsdeel.. Benutting van de resterende verdiencapaciteit laat
hett arbeidsongeschiktheidsdeel van betrokkene onverlet. Bij WAOgevallenn kan het arbeidsongeschiktheidsvolume worden gereduceerd
doorr scholing en opleiding. Door scholing en opleiding kan de verdiencapaciteitt van betrokkene toenemen en dit betekent een reductie van de
matee van arbeidsongeschiktheid. In een slechte arbeidsmarktsituatie kan
hett voor betrokkene nadelig zijn om zich te scholen. Immers, als door
dee scholing en opleiding de verdiencapaciteit van betrokkene toeneemt,
gaatt zijn WAO-uitkering omlaag. Als hij geen werk kan vinden gaat hij
err per saldo op achteruit, want de WW-uitkering is minder royaal dan de
WAO-uitkering. .
-Voorkoming van oneigenlijk gebruik (moral hazard)
Dee centrale gedachte achter de vier maatregelen die mogelijke gevolgen
hebbenn voor de individuele werknemer (de mogelijkheid om
premiedifferentiatiee ZW door te berekenen en de maatregelen met
betrekkingg tot de wacht- en vakantiedagen en de hoogte van het
arbeidsrechtelijkee
loondoorbetalingsplicht)
is dat de werknemer
gestimuleerdd wordt door een eigen risico zich minder snel ziek te melden en
alss hij ziek is zich sneller beter te melden. Verondersteld wordt dat een deel
vann het ziekteverzuim oneigenlijk is en door de werknemer vermeden kan
worden. .
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Privatisering,Privatisering, toename van keuzevrijheid, marktwerking en
eerlijkeeerlijke mededinging
Hett streven naar privatisering speelt een rol bij de blokkeringsmaatregel en
staatt dan in nauw verband met het streven naar eerlijke mededinging waarbij
dee bedrijfsverenigingen geen bevoorrechte posities meer hebben. Ook aan
dee meest recente maatregelen, de 52-wekenmaatregel en de introductie van
eenn vrijwillig ERD op basis van de Wet Pemba, ligt een privatiseringsstrevenn ten grondslag. Het streven naar privatisering wordt niet zo breed
gedragenn als het streven naar een versterking van de equivalentie. De kleine
linksee fracties keren zich principieel tegen privatisering, omdat de
rechtspositiee en privacy van de werknemer hierdoor worden aangetast, de
arbeidsomstandighedenn naar verwachting zullen verslechteren en de
werknemerr zal zijn 'overgeleverd1 aan de werkgever en zijn arbo-dienst.
Anderee oppositionele fracties plaatsen vraagtekens bij de hardheid van de
toezeggingenn van de private verzekeraars ten aanzien van het premie- en
toelatingsbeleid.. Als voordelen van privatisering worden aangemerkt meer
keuzevrijheidd voor verzekerde, meer concurrentie waardoor mogelijke
lageree premies ontstaan en meer concurrentie in de uitvoering.
Doorr het gecombineerde streven naar een versterking van de equivalentie
enn naar privatisering is de Wulbz een tweeslachtige maatregel. Aan de ene
kantt wordt onverkort een beroep gedaan op de prikkelfilosofie en op de
versterkingg van de equivalentie, maar aan de andere kant wordt
ingecalculeerdd dat de uitbreiding van de loondoorbetalingsplicht van 2/6naarr 52-weken niet leidt tot een sterkere prikkel als gevolg van
herverzekeringg van het risico. De 52-wekenmaatregel is in dit opzicht dan
ookk een andersoortige maatregel dan de 2/6-wekenmaatregel, omdat
laatstgenoemdee maatregel primair is gericht op het financieel aanspreken
vann de werkgever, terwijl de 52-wekenmaatregel veel meer gekenmerkt
wordtt door een streven naar privatisering. Ook de reactie van het parlement
iss tweeslachtig. Aan de ene kant waarschuwt het dat de financiële prikkel
voorr de kleine werkgever te sterk zal zijn en dat de maatregel kan leiden tot
eenn scherpere gezondheidsselectie en aan de andere kant dat de 52wekenmaatregell zonder effect zal blijven door massale herverzekering.
Uitbreidingg van de loondoorbetalingsplicht wordt desondanks voorgestaan
omm de keuzevrijheid van de werkgever te vergroten: hij kan zelf bepalen of,
hoee en in hoeverre hij zijn eigen risico wil herverzekeren. Deze koppeling
tussenn privatisering en een toename van keuzevrijheid is niet onomstreden.
Zall de keuzevrijheid van de kleine werkgever worden vergroot die door een
uitbreidingg van het eigen risico gedwongen wordt tot herverzekering?
Bijj de behandeling van het Wetsvoorstel Pemba spoort het streven naar
privatiseringg en marktwerking wèl met het streven naar een versterking van
dee equivalentie tussen premie en schadekans. Enerzijds wordt de WAOpremiee gedifferentieerd en anderzijds wordt bedrijven de mogelijkheid gebodenn om de eerste vijfjaar van het risico voor eigen risico te nemen. Als
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eenn ondernemer ervoor kiest de eerste vijfjaar eigen-risicodrager te worden
enn dit risico herverzekert, gaat dit niet ten koste van de nagestreefde versterkingg van de equivalentie tussen premie en schadekans. Een verzekeraar zal
immerss door de premiestelling en het bedingen van een eigen risico de
werkgeverr in bepaalde mate confronteren met de kosten van arbeidsongeschiktheid. .
veranderdeveranderde risicobeschouwing
Dee in dit hoofdstuk behandelde maatregelen en de discussie daarover laten
zienn dat de risicobeschouwing in de periode tussen 1980 en 2000 is gewijzigd.. Desondanks, de gedachte van het maatschappelijke risico dat wordt
gedragenn door 'de maatschappij' is niet verdwenen. De idee dat samenlevingg als geheel er verantwoording voor draagt dat de gevolgen voor ziekte,
arbeidsongeschiktheidd en werkloosheid worden opgevangen en gecompenseerdd is gehandhaafd. Deze verantwoordelijkheid wordt niet gelegd bij de
individuelee werkgever en werknemer, maar de overheid wordt verantwoordelijkk gehouden voor de sociale verzekering. De toedeling van verantwoordelijkheidd op dit terrein wordt nog steeds beschouwd als een onderwerp van
politiekk en maatschappelijk debat. Dat de maatschappelijk risicobeschouwingg is gehandhaafd blijkt onder meer uit het gegeven dat de werknemers
zijnzijn nog steeds wettelijk verplicht verzekerd voor de risico's. Dit geldt ook
voorr het eerste ziektejaar. De werknemers zijn ook na de invoering van de
Wulbzz verplicht verzekerd voor dit risico. Echter, de werknemers hebben
geenn recht op ziekengeld, zolang zij recht hebben op doorbetaling van loon
exx art. 7: 629 BW (zie par. 5.10.2).
Dee wijziging in de ZW geeft goed weer welke verandering in
risicobeschouwingg heeft plaatsgevonden in de periode tussen 1980 en 2000:
hett loondervingsrisico wordt nog steeds beschouwd als een maatschappelijk
risico,, maar de gedachten over toedeling van het risico zijn wel ingrijpend
gewijzigd.. Het streven naar toedeling van het risico aan de individuele
werkgeverr is dominant geworden, dit ten koste van het principe van
toedelingg van het risico aan 'de maatschappij'. Op basis van de
beleidsmatigee overwegingen (onder andere de prikkelfilosofie) wordt
betoogdd dat het risico niet moet worden toebedeeld aan 'de maatschappij'
maarr aan de individuele werkgever of werknemer. Uit dit hoofdstuk blijkt
datt de risico's niet eenduidig worden toebedeeld aan een bepaalde partij.
Tenn eerste zijn er maatregelen gericht op de individuele werkgever:
-het BMS;
-premiedifferentiatie in de ZW;
-de verruiming van de mogelij kneden tot ERD;
-blokkering
van
de
bovenwettelijke
verzekering
bij
de
berdijfsvereniging; ;
-de 2/6-wekenmaatregel;
-de 52-wekenmaatregel;
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premiedifferentiatie in de WAO;
de mogelijkheid tot ERD in de WAO.

Tenn tweede zijn er maatregelen gericht op de individuele werknemer:
-de mogelijkheid om premiedifferentiatie ZW door te laten werken in het
werknemersdeell van de premie;
-de mogelijkheid om wachtdagen te bedingen bij ziekte;
-de mogelijkheid om afspraken te maken over het inleveren van
vakantiedagenn bij ziekte;
-de verlaging van de arbeidsrechtelijke loondoorbetalingsplicht van 100
procentt naar 70 procent van het loon.
Tenn derde zijn er maatregelen gericht op de bedrijfstak:
-de uitbreiding van de wachtgeldperiode van acht naar dertien weken;
-de uitbreiding van de wachtgeldperiode van dertien naar zesentwintig
weken; ;
-de afschaffing van de 26-wekeneis.
Alless overziende is duidelijk dat de (prikkel)balans voor wat betreft het
(kort-- en langdurend) arbeidsongeschiktheidsrisico doorslaat naar de
werkgever.. Ten eerste zijn meer maatregelen genomen die betrekking
hebbenn op de individuele werkgever dan op de individuele werknemer. Ten
tweedee heeft een groot deel van de maatregelen die in dit hoofdstuk aan de
ordee komen en zijn gericht op de werkgever een ingrijpender karakter dan
dee maatregelen die zijn gericht op de werknemer in de zin dat de
'werkgeversmaatregelen'' betrekking hebben op een groter deel van het
risico.. Zo heeft bijvoorbeeld de 52-wekenmaatregel betrekking op het
gehelee ziekengeldrisico en premiedifferentiatie op basis van de Wet Pemba
opp de eerste vijf jaar van het arbeidsongeschiktheidsrisico, terwijl het ten
lastee van de werknemer bedingen van wachtdagen en de afspraken over de
hoogtee van de loondoorbetaling gedurende de eerste zes weken ziekte gaan
overr bovenwettelijke aanspraken, aanspraken die uitgaan boven het door de
ZWW gegarandeerde uitkeringsniveau. Ten derde gaat het bij de maatregelen
gerichtt op de werknemer, zoals reeds is gesteld, steeds (slechts) om een
mogelijkheidmogelijkheid die wordt gecreëerd om de werknemer financieel te prikkelen.
Ditt in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 52-wekenmaatregel of de differentiatiee van de WAO-premie die onvoorwaardelijke gelding hebben. Ter
relativeringg van de conclusie dat de prikkelbalans doorslaat naar de
werkgeverr zij opgemerkt dat de werknemer in beginsel altijd al een deel van
dee loondervingsschade (eerst 20%, later 30%) zelfheeft moeten dragen (zie
par.. 6.2). Immers, het wettelijk uitkeringsniveau is nooit hoger geweest dan
80%% van het laatstverdiende loon.
Tenn aanzien van het werkloosheidsrisico geldt een iets andere analyse.
Ookk dit risico wordt onverkort beschouwd als een maatschappelijk risico.
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Anderss dan bij het kort- en langdurend arbeidsongeschiktheidsrisico vormt
niett individuele risicotoedeling, maar in toenemende mate sectorale
risicotoedelingg het leidend principe. Overigens, er bestaan momenteel wel
plannenn voor invoering van individuele premiedifferentiatie in de WW. Ook
dee Kantonrechtersformule bij ontbindingsprocedures ex art. 7: 685 BW en
dee invoering van de fictieve opzegtermijn (art. 16 lid 3 WW) met ingang van
dee Wet Flexibiliteit en zekerheid tonen aan dat het risico wel 'beperkt
individueell draagbaar en (dus) toedeelbaar' wordt geacht.
44

In hoeverre worden de sociale loondervingsverzekeringen
gekenmerktgekenmerkt door solidariteit?

anno 2000

Dee premiestructuur van de werknemersverzekeringen is ingrijpend
gewijzigdd ten opzichte van die van 1980. De bedrij fstakgewijze ZW-premie
iss afgeschaft. De romp-verzekering wordt gefinancierd uit de
wachtgeldfondsenn en het algemene werkloosheidsfonds. De landelijk
uniformee WAO-premie is vervangen door een op ondernemingsniveau
gedifferentieerdee premie voor de eerste vijfjaar van het arbeidsongeschiktheidsrisicoo en de werkgever kan de eerste vijf jaar van het arbeidsongeschiktheidsrisicoo voor eigen rekening en risico nemen. De WW-premie
iss aldus gewijzigd dat door twee uitbreidingen van de wachtgeldperiode (van
achtt naar dertien en van dertien naar 26 weken) een groter deel van het
werkloosheidsrisicoo wordt gedekt door de bedrij fstakgewij ze wachtgeldpremie. .
Dee genoemde wijzigingen houden allen een vermindering van solidariteit
inn de verzekeringen in. De ZW is geprivatiseerd en daarmee is de solidariteit
tussenn hoge en lage risico's binnen een bedrijfstak verdwenen. In de WAO
iss de solidariteit tussen werkgevers met een hoge en lage schadekans, die
beslotenn lag in de landelijke premie, grotendeels verdwenen. De premie is
sterkk afhankelijk geworden van de schadekans van de individuele
werkgever.. In de WW is de brede solidariteit tussen hoge en lage risico's
versmaldd ten gunste van de sectorale solidariteit.
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Bijlagee 1
Hett oorspronkelijke Wetsvoorstel Pemba
Inn het oorspronkelijke wetsvoorstel was het systeem van premiedifferentiatie
anderss vormgegeven. 26 Aanvankelijk zaten er meer solidariteitselementen
inn het systeem van premiedifferentiatie. Bij nota van wijziging zijn deze
solidariteits-- of vereveningselementen weggehaald met het oog op de
mogelijkheidd tot ERD. Vanwege de vereveningselementen zou de
gemiddeldee gedifferentieerde premie hoger worden en zou er een aanzienlijk
verschill ontstaan tussen de gemiddelde premies van de particuliere en die
vann de publieke verzekeraar. Het gevaar bestaat dat wanneer de private
verzekeringg voor goede risico's goedkoper is, deze groep uittreedt en een
process van anti-selectie in gang wordt gezet. In het oorspronkelijke
wetsvoorstell zijn drie soorten vereveningselementen ingebouwd.
Tenn eerste wordt in dit voorstel de gedifferentieerde premie sectoraal
bepaald.. Dat houdt in dat een gemiddelde premie wordt berekend binnen de
sectorsector en dat wordt gedifferentieerd op het niveau van de individuele
onderneming.onderneming. Het gaat om twee aspecten. Binnen een sector, een cluster van
bedrijfsverenigingen,3277 wordt een gemiddelde premie vastgesteld op basis
vann de totale arbeidsongeschiktheidslasten over de laatste vijf jaar in die
sector.. Er worden sectorfondsen gevormd waar de premies in worden gestort
enn de uitkeringen uit worden betaald.328 Vervolgens wordt op basis van het
gemiddeldee arbeidsongeschiktheidsrisico van de sector per onderneming een
premiekortingg of -opslag op het gemiddelde risico vastgesteld. Een bedrijf
krijgtt premiekorting wanneer het arbeidsongeschiktheidscijfer van het
bedrijff over de laatste vijfjaar onder het gemiddelde risico van de sector
ligt.. Het omgekeerde geldt voor de premieopslag. Beide aspecten middelingg binnen de sector en differentiatie op het niveau van de individuele
ondernemingg - hebben afzonderlijk gevolgen voor de mate van verevening.
Enerzijdss geldt: hoe groter de eenheid waarbinnen de gemiddelde premie
wordtt berekend, hoe meer verevening.329 De premieverschillen tussen
bedrijvenn zijn groter wanneer de gemiddelde premie wordt berekend per
bedrijfsverenigingg of per soort bedrijf dan wanneer dat gebeurt binnen een
sector.. Doordat het gemiddeld risico van de hele sector maatstaf is, is er
sprakee van enige verevening tussen de verschillende ondernemingen binnen
dee sector. Anderzijds wordt gedifferentieerd op het niveau van de
onderneming.. Er wordt naar het arbeidsongeschiktheidsrisico van elk bedrijf
afzonderlijkk gekeken. Door de premiekorting en - opslag wordt elke
Rovers,, De Vroom & Van der Wel 19%, p. 1732-1745.
Hett is de bedoeling dat de bedrijfsverenigingen worden geclusterd tot zes a acht sectoren.
KamerstukkenKamerstukken II 1995/96, 24 698, nr.. 3, p. 18.
Err vanuitgaande dat de risico's in het collectief niet volstrekt homogeen zijn.
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individueell bedrijf afzonderlijk in zekere mate afgerekend op het eigen
arbeidsongeschiktheidscijj fer.
Lett wel, het ging het oorspronkelijk voorstel voor premiedifferentiatie
nietniet om een sectoraal gedifferentieerde premie, dat wil zeggen dat men
binnenn een sector dezelfde premie betaalt. ' Deze vorm van premiedifferentiatiee wordt in de memorie van toelichting afgewezen, omdat 'de
prikkell naar de individuele onderneming niet sterk genoeg zou zijn'.
In
hett definitieve voorstel dat is aangenomen is het sectoraal gemiddelde risico
vervangenn door een landelijk gemiddeld risico.
Tenn tweede staat in het oorspronkelijke wetsvoorstel dat de Minister van
SZWW een aanpassingscoëfficiënt kan vaststellen. Wanneer de minister van
meningg zou zijn dat binnen de sector tijdelijk meer verevening gewenst is,
omdatt het schokeffect van de premiedifferentiatie te groot is of omdat hij de
premieverschillenn binnen de sector te groot vindt, kan hij een aanpassingscoëfficiëntt vaststellen waardoor de premiekorting of -opslag niet volledig
wordtt doorberekend. Een coëfficiënt van één betekent volledige
doorberekening,, een coëfficiënt van 0,1 betekent dat een tiende deel ten
opzichtee van het vorige jaar wordt doorberekend. De aanpassingscoëfficiënt
zouu in beginsel per sector worden vastgesteld, maar zou ook kunnen gelden
voorr groepen werkgevers binnen de sector.
Eenn derde manier van verevening bestaat uit de bevoegdheid van de
Ministerr van SZW om een maximum- of minimumpremie vast te stellen,
wanneerr premies ondanks de aanpassingscoëfficiënt een onaanvaardbaar
niveauu hebben bereikt. Het zou gezien deze bevoegdheden van de minister
niett mogelijk zijn om op voorhand te zeggen in welke mate wordt verevend,
omdatt onzeker is in hoeverre de minister in de praktijk gebruik zou maken
vann zijn bevoegdheden. Uiteindelijk is gekozen voor een systeem met vaste
maximum-- en minimumpremies, waarop de minister geen invloed op kan
uitoefenen. .

3100

Dan wordt het arbeidsongeschiktheidscijfer van de bedrijfstak of de sector afgezet tegen
respectievelijkk het sectorale of landelijke cijfer.
" '' Kamerstukken II 1995/96, 24 698. nr. 3. p. 16.
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Bijlagee 2
Dee wetswijzigingen van art. 7A: 1638c BW
Voorr 1 januari 1987
Evenwell behoudt de arbeider zijne aanspraak op het naar tijdruimte vastgestelde
loonn voor eenen betrekkelijk korten tijd, wanneer hij ten gevolge van ziekte of
ongevall verhinderd is geweest zijne arbeid te verrichten, tenzij (..)-

Perr 1 januari 1987
Evenwell behoudt de arbeider zijne aanspraak op het naar tijdruimte vastgesteld
loonn voor eenen betrekkelijk korten tijd doch tenminste voor een periode van zes
wekenn op het voor hem geldende wettelijk minimumloon, wanneer hij ten
gevolgee van ziekte of ongeval verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten,
tenzijj (..)•

Perr 1 januari 1994
Evenwell heeft de arbeider, wanneer hij ten gevolge van ziekte verhinderd is
geweestt zijn arbeid te verrichten, voor een tijdvak van zes weken aanspraak op
700 procent van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar ten minste op het voor
hemm geldende wettelijk minimumloon, tenzij (..).
Perr 1 maart 1996 (nu art. 7: 629 BW)
Voorr zover het loon niet meer bedraagt dan het maximum dagloon, bedoeld in
artikell 9 lid 1, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, behoudt de arbeider
voorr een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70 procent van het naar
tijdruimtee vastgestelde loon, maar tenminste op het voor hem geldende
wettelijkee minimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat
hijj daartoe door ziekte of zwangerschap of bevalling verhinderd was. (..).
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6.11

DE VERHOUDING TUSSEN UITKERING EN
PREMIE E

Inleiding

Inn dit hoofdstuk staat de verhouding tussen uitkering en premie centraal.
Dezee verhouding is één van de 'drie betrekkingen' die het
solidariteitsgehaltee van de (sociale) verzekering bepalen (zie hoofdstuk 2).
Opp basis van de definitie, gegeven in par. 2.6.3, geldt in casu: hoe sterker de
relatiee is tussen uitkering en de premiebetaling, des te sterker is de
equivalentiee tussen uitkering en premie en des te minder is sprake van
solidariteit.. Bij de vaststelling van de relatie tussen uitkering en
premiebetalingg kan het gaan om (1) het recht op uitkering, (2) de hoogte en
(3)) de duur van de uitkering.
InIn de werknemersverzekeringen zijn de premie en de uitkeringshoogte in
beginsell geheel of gedeeltelijk gekoppeld aan het loon en dus aan elkaar.
Daarnaastt bestaat de mogelijkheid het recht op uitkering of de
uitkeringsduurr te koppelen aan (de omvang van) de periode waarover
premiee is betaald dan wel hiervan geheel of gedeeltelijk af te zien. In het
eerstee geval spreken we van een opbouwverzekering en in het tweede geval
vann een risicoverzekering.
Dee opbouwverzekering, het eerste type, is opgezet als een soort
spaarsysteem.. Hoe meer premie is betaald, hoe omvangrijker de uitkering.
11 Het recht op een uitkering kan afhankelijk zijn gesteld van een
minimumm aantal premiebetalingen (duur) of van het minimum
premiebedragg (hoogte). Het gaat dan om bepaalde toegangsvoorwaarden
ofwell referte-eisen. Door een toegangs voorwaarde ontstaat een alles-ofniets-situatie:: iemand heeft bijvoorbeeld wel of geen 52 weken premie
betaaldd en dus wel of geen recht op uitkering. In een zuiver
opbouwsysteemm betekent elke extra premiebetaling een hogere of
langdurigerr uitkering. Een voorbeeld: met elke week betaalde premie
wordtt een recht op een halve week uitkering gespaard. Door een
dergelijkk spaarsysteem wordt voorkomen dat iemand die na 51 weken
loonverliess lijdt met lege handen staat.
22 De hoogte van de uitkering kan gerelateerd zijn aan de hoogte van de
premiee en/of aan de lengte van het premiebetalingsverleden. Bezien kan
wordenn of de uitkering van iemand die één maand premie heeft betaald,
evenn hoog is als van iemand die bijvoorbeeld 40 jaar (een gelijke)
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premiee heeft betaald en of de uitkering van iemand die een hoge premie
heeftt betaald even hoog is als de uitkering van iemand die een lage
premiee heeft betaald.
33 Zoals de hoogte van de uitkering afhankelijk kan zijn van hoogte en
duurr van de premiebetaling of van een combinatie daarvan, kan ook de
duurduur van de uitkering gerelateerd zijn aan de hoogte en/of duur van de
premiebetalingen. .
Bijj een zuivere risicoverzekering, het tweede type, is de uitkering alleen
afhankelijkk van de omvang van de schadegevolgen als de onzekere
gebeurteniss intreedt; bij een loondervingsverzekering gaat het dan om de
omvangg van het inkomensverlies. Bij dit type verzekering wordt bij
loonderving(sschade),, al is de verzekering pas een dag eerder ingegaan,
overgegaann tot uitkering. Het recht op de uitkering en de hoogte en duur van
dee uitkering zijn niet gerelateerd aan de hoogte en duur van de
premiebetaling,, maar aan het loonverlies.
Opp basis van de definitie, gegeven in par. 2.6.3, geldt in casu: hoe sterker
hett recht op en de omvang (hoogte en duur) van de uitkering bepaald
wordenn door de omvang van de premiebetaling, des te sterker is de
equivalentiee tussen uitkering en premie en des te minder is sprake van
solidariteit.. Er is sprake van equivalentie tussen uitkering en premie
wanneerr een hogere premie of een langduriger premiebetaling leidt tot een
evenredigg langere of hogere uitkering. Een zuivere opbouwverzekering
wordtt gekenmerkt door een sterke equivalentie tussen uitkering en premie.
Hett recht en/of de hoogte en duur van de uitkering zijn gerelateerd aan de
omvangg van de betaalde premie. Hoe meer premie is betaald, hoe langer
en/off hoger de uitkering. De risicoverzekering echter wordt gekenmerkt
doorr solidariteit: de uitkering staat in een vaste verhouding tot de omvang
vann de inkomensgevolgen van het intreden van het verzekerd risico. Het
niveauu van de uitkering is gerelateerd aan de schade die voortvloeit uit het
onzekerr voorval en niet aan de betaalde premie.
Dee zuivere risico- en opbouwverzekering fungeren in dit hoofdstuk als
tweee prototypen en representeren extremen. Als een zuivere opbouwverzekering,, gekenmerkt door het ontbreken van solidariteit, wordt
aangemerktt die verzekering waar elke extra premiebetaling leidt tot een
evenredigg hogere of langduriger uitkering. In de zuivere risicoverzekering gekenmerktt door maximale solidariteit - is de uitkering alleen gerelateerd
aann de verzekerde schade c.q. het laatstverdiende loon. In de praktijk heeft
eenn verzekering (soms) trekken van beide soorten verzekeringen. Zo kan de
hoogtee van de uitkering gedeeltelijk gerelateerd zijn aan de schade, in
termenn van gederfd loon en gedeeltelijk gerelateerd aan de betaalde premie.
Eerstt zullen in de volgende paragraaf de ZW-, WAO- en WWverzekeringenn anno 1980 worden getypeerd (ter beantwoording van
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deelvraagg 1 uit par. 1.5). Vervolgens worden in de paragrafen 6.3 tot en met
6.66 de vier aanpassingen in de uitkeringsstructuur behandeld en
gekwalificeerdd in termen van solidariteit (deelvraag 2). In de laatstgenoemde
paragrafenn worden ook de belangrijkste overwegingen genoemd die aan de
maatregelenn ten grondslag liggen (deelvraag 3).
Dee volgende vier maatregelen worden besproken:
wijzigingg van de WW-uitkering in 1987 (6.3);
-- wijziging van de WAO-uitkering in 1993 (6.4);
-- tijdelijke reparatie voor chronisch zieken (6.5);
-- wijziging van de WW-uitkering in 1995 (6.6).
Inn par. 6.7 volgen de samenvatting en de conclusies en worden de vier
deelvragenn (zie par. 1.5) beantwoorden.
6.22

Het vertrekpunt anno 1980 in historisch perspectief

Inn deze paragraaf wordt in antwoord op deelvraag 1 een beschrijving
gegevenn van de verhouding tussen uitkering en premie in de sociale
loondervingsverzekeringenn anno 1980. Echter, soms wordt in deze paragraaf
all iets verder gekeken naar begin jaren tachtig, de periode die voorafgaat aan
dee Stelselherziening.
6.2.16.2.1

De Ongevallenwet

Opp basis van de Ongevallenwet worden twee soorten geldelijke uitkeringen
verstrekt.. Gedurende de eerste zes weken na het ongeval wordt een tijdelijke
uitkeringg verstrekt ter hoogte van 70 procent van het dagloon. Als na die
periodee vaststaat dat verzekerde blijvend volledig arbeidsongeschikt is
geworden,, ontvangt hij een in duur onbeperkte uitkering; ook na het 65e jaar
heeftt verzekerde recht op een uitkering. De hoogte van de uitkering is 70
procentt van het dagloon. De uitkering is wel gebonden aan een
maximumdagloon.. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt naar
evenredigheidd een gedeelte van de uitkering verstrekt. De mate van
arbeidsongeschiktheidd
wordt
vastgesteld
aan
de
hand
van
invaliditeitstabellenn (zie par. 4.2.1.1).
Dezee verzekering wordt gekenmerkt door solidariteit, omdat de uitkering
iss gerelateerd aan de omvang van de loondervingschade gebaseerd op de
matee van arbeidsongeschiktheid. Er worden geen referte-eisen gesteld en het
niveauu van de uitkering is niet gebonden aan de hoogte of duur van
premiebetalingen. .

11

In 1930 is dit percentage verhoogd naar 80 procent.
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6.2.26.2.2

De Ziektewet

Omdatt de ZW alleen de tijdelijke arbeidsongeschiktheid verzekert, dat is de
arbeidsongeschiktheidd korter dan zes maanden, duren de uitkeringen niet
langerr dan zes maanden. De ZW-uitkering bedraagt 80 procent van het
dagloon.. Op 1 mei 1984 wordt dit percentage op 75 procent van het
dagloonn gesteld en per 1 januari 1985 is dit percentage verlaagd naar 70
procent.3 3
Dee ZW-verzekering is net als de OW-uitkering gerelateerd aan het
dagloonn van verzekerde. Ook bij deze verzekering gelden geen referte- of
(andere)) premie-eisen. De ZW-verzekering is dus een risico- en geen
opbouwverzekering. .
6.2.36.2.3

De In validiteitswet

Omm in aanmerking te komen voor een invaliditeitsuitkering moet sprake zijn
vann invaliditeit en moeten over ten minste 150 kalenderweken premie zijn
betaald.. De eerste invaliditeitsuitkering kan dus pas na een wachttijd van
circaa drie jaar worden toegekend. Wordt iemand binnen drie jaar invalide
dann kan, wanneer men toch aanspraak wil maken op een uitkering, een
entreegeldd worden betaald en aldus toegang worden verkregen tot de
verzekering.. Er bestaat een onderscheid tussen een tijdelijke en blijvende
invaliditeitsrente.. De blijvende uitkering wordt verstrekt als blijkt dat
betrokkenee voorgoed invalide zal blijven. De tijdelijke uitkering wordt
gedurendee een halfjaar verstrekt.
Dee hoogte van de uitkering is niet primair afhankelijk van het
laatstverdiendee dagloon, maar van de hoogte, de duur en de regelmaat van
dee premiebetaling. De hoogte van de uitkering wordt berekend aan de hand
vann een 'grondslag' en een 'verhoging'. De grondslag geeft de gemiddelde
wekelijksee premie weer die per kalenderjaar is betaald. De grondslag wordt
vastgesteldd door het totale premiebedrag dat in een jaar door betrokkene is
gestortt te vermenigvuldigen met 260 en te delen door het aantal
verzekeringsweken.. De verhoging die bovenop de grondslag komt is
afhankelijkk van het totale bedrag dat aan premies is betaald. Bovenop de
grondslagg bedraagt de verhoging 11,2 procent van het totale bedrag met een
minimumm van 20 procent van de grondslag. 4 De minimumuitkering
(grondslagg plus een verhoging van 20 procent van de grondslag) is ingesteld

22

Ook hier geldt een maximumdagloon.
'K1ossel989,p.. 510.
Hett minimumbedrag van de verhoging, dat is 20 procent van de grondslag, wordt bereikt bij
regelmatigee premiebetaling na ongeveer negen jaar. Daarna geldt dus de 11,2 procent
verhogingg bovenop de grondslag. Zie Klosse 1989, p. 92.
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omm te voorkomen dat verzekerden die op jonge leeftijd invalide worden een
tee lage uitkering zouden genieten/
Dee wettelijke invaliditeitsverzekering is een opbouwverzekering die
wordtt gekenmerkt door weinig solidariteit, omdat de uitkering primair
gerelateerdd is aan de hoogte, duur en regelmaat van de premiebetalingen en
niett aan het loon (omvang van de loonschade). De minimumuitkering
(grondslagg plus 20 procent van de grondslag) geldt als een uitzondering op
eenn zuiver opbouwstelsel. De minimumuitkering is een voorbeeld van
solidariteitt ten behoeve van de jongeren.
6.2.46.2.4

De Werkloosheidswet

Opp basis van de WW 1949 kan een werknemer die werkloos is geworden
aanspraakk maken op een loongerelateerde wachtgeld- en werkloosheidsuitkeringg gedurende zes maanden. De uitkeringshoogte van beide soorten
uitkeringenn bedraagt tot 1 januari 1984 80 procent van het laatstverdiende
dagloon.. Sinds die datum is de uitkeringshoogte met drie procent gekort
waardoorr de WW-uitkering 77,6 procent van het dagloon bedraagt. Per 1
julii 1984 wordt een nieuwe korting doorgevoerd, die leidt tot een
uitkeringsniveauu van 75,2 procent van het dagloon. Per 1985 wordt de
uitkeringg verlaagd naar 70 procent van het dagloon.
Omm te voorkomen dat iemand na een dag gewerkt te hebben al aanspraak
zouu kunnen maken op een uitkering, geldt voor de WW een toegangseis. Om
inn aanmerking te komen voor een wachtgelduitkering moet de aanvrager,
uitgaandee van een vijfdaagse werkweek, in de twaalf maanden direct
voorafgaandee aan het intreden van werkloosheid op ten minste 130 dagen
binnenn de bedrijfstak verzekerde arbeid hebben verricht in dienstbetrekking.. Bij een afwijkend arbeidspatroon wordt de referte-eis naar
evenredigheidd verhoogd of verlaagd met dien verstande dat er een
ondergrenss van 65 dagen wordt gehanteerd. Voor de werkloosheiduitkering
geldtt een andere eis: 65 dagen (of zes weken) aaneengesloten werken, onder
welkee bedrijfsvereniging ook. Bij voortdurende werkloosheid geldt in de
Eenn rekenvoorbeeld ontleend aan Groeneveld & Steinberg 1920. p. 28: een werknemer is
tienn jaar lang verzekerd geweest en heeft tien jaar lang een premie van ƒ0.60 per week betaald
overr 50 weken per jaar. De grondslag is dan 260 x (10x50x60:10x52) = ƒ150. Het verhoging
vann 11,2 procent wordt berekend over 10x50x ƒ0,60 = ƒ300, dat is het totale premiebedrag dat
iss gestort; 11,2 procent van ƒ300 is ƒ33,60. De jaarlijkse uitkering is dan f\ 50+ƒ33,60 =
ƒ183,60. .
Omm te voorkomen dat iemand na een korte periode van werkzaamheid weer aanspraak kan
makenn op een wachtgelduitkering, is bovendien bepaald dat (uitgaande van een vijfdaagse
werkweek)) eerst weer 65 dagen moet zijn gewerkt, voordat iemand in aanmerking komt voor
eenn nieuwe wachtgelduitkering. Zie hierover Mannoury 1967, p. 145.
Doorr iemand die geregeld zes dagen per week werkt moeten 156 gewerkte dagen worden
aangetoond,, door iemand die vier dagen werkt 104 gewerkte dagen, door iemand die drie
dagenn werkt 78 gewerkte dagen. Zie Opheikens & Vunderink 1986.
88
Na werkhervatting geldt na een maximumuitkering een eis van 30 dagen.
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WWW een vaste uitkeringsduur. De uitkering van wachtgeld is bij een
werkweekk van vijf dagen ten hoogste 40 dagen. De maximale uitkeringsduur
bedraagtt 130 dagen, dat is 26 weken per uitkeringsjaar. De andere negentig
dagenn worden betaald uit het Algemene Werkloosheidsfonds (Awf).
Duidelijkk is dat de toegangseis verband houdt met de uitkeringsduur van de
WW-uitkering. .
Err zit in de WW één opbouwelement, de toegangseis, waardoor de
verzekeringg niet een pure risicoverzekering is. De uitkering kan niet
geleidelijkk worden opgebouwd. Door de toegangseis is er sprake van een
alles-of-niets-situatie.. Wanneer betrokkene aan de 130-dageneis voldoet
heeftt hij bij voortdurende werkloosheid recht op 130 dagen uitkering.
Wanneerr hij op 65 of op 129 dagen verzekerde arbeid heeft verricht, heeft
hijj geen recht op 65 of 129 dagen WW-uitkering, maar staat hij met lege
handen. .
6.2.56.2.5

De Wet Werkloosheidsvoorziening

Opp basis van de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) heeft de werkloze
naa het halfjaar WW-uitkering bij voortdurende werkloosheid recht op een
uitt algemene middelen gefinancierde loongerelateerde voorziening. Na een
overgangsperiodee van maximaal twee jaar komt een werknemer uiteindelijk
well in de bijstand. Voor de WWV-uitkering geldt dezelfde toegangsvoorwaardee als voor de WW, dat is de 130-dageneis. De uitkeringsduur is
afhankelijkk van de leeftijd van de uitkeringsgerechtigde: voor de
leeftijdscategoriee van 23 tot en met 29 jaar bedraagt de uitkering één jaar,
voorr de 30- tot en met 34-jarigen anderhalfjaar en voor de 35-plussers twee
jaar.Voorr drie categorieën werknemers gelden afwijkende uitkeringsrechten
enn of -voorwaarden.
Tenn eerste gelden voor de gehuwde vrouw specifieke
kostwinnersbepalingen.. Ten tweede geldt voor de groep oudere werknemers
eenn verlengde WWV-uitkering: de werknemers die bij het bereiken van de
maximalee uitkeringsduur van 62 jaar of ouder zijn behouden de WWVuitkeringg tot het 65e jaar. Ten derde geldt voor de groep werknemers jonger
dann 23 jaar per 1 juli 1983 een arbeidsverledeneis. Om in aanmerking te
komenn voor een WWV-uitkering moeten zij in de drie jaar voorafgaande
aann de werkloosheid tweeënhalf jaar in diensbetrekking hebben gewerkt.
Dee uitkeringshoogte bedraagt aanvankelijk 75 procent van het
minimumloon.. Sinds 1 januari 1984 is er ook bij deze uitkering een drie
procentt korting toegepast, waardoor het uitkeringsniveau uitkomt op 72,75
procent.. Een volgende drie procent korting per 1 juli 1984 wordt
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tegengehoudenn door het parlement. Per 1 januari 1985 is het niveau toch
verlaagdd naar 70 procent.
Voorr de volledigheid wordt de WWV hier genoemd, omdat de wet direct
samenhangtt met de WW. Daar de WWV uit algemene middelen is
gefinancierdd en geen verzekering is, kan niet gesproken worden van een
samenhangg tussen premie en uitkering.
6.2.66.2.6

De Wet op de

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Dee WAO-uitkering wordt bij voortdurende arbeidsongeschiktheid verstrekt
tott het 65 e jaar. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van
arbeidsongeschiktheid.. Er geldt een minimum arbeidsongeschiktheidspercentagee van vijftien procent.10 Bij volledige arbeidsongeschiktheid, dat is
bijj arbeidsongeschiktheid van 70 procent of meer, wordt een uitkering ter
hoogtee van 80 procent van het laatstverdiende dagloon verstrekt. In de eerste
helftt van 1984 wordt dit percentage als gevolg van een tijdelijke maatregel
eerstt met twee maal drie procent verlaagd. Per 1 juli 1984 wordt een
definitievee maatregel genomen die inhoudt dat het maximumuitkeringspercentagee wordt teruggebracht van 80 naar 75 procent. Per 1
januarii 1985 is dit percentage opnieuw verlaagd tot 70 procent.
Dee WAO is een risicoverzekering en wordt gekenmerkt door veel
solidariteit.. De hoogte van de uitkering is immers gerelateerd aan het loon
enn niet aan de omvang van de premiebetalingen.
6.2.76.2.7

Conclusie

Hoee kunnen anno 1980 de sociale loondervingsverzekeringen, daar waar het
dee verhouding tussen uitkering en premie betreft, worden gekwalificeerd in
termenn van solidariteit? Anno 1980 zijn het recht op en de omvang van de
uitkeringenn primair afhankelijk van het loon en niet van premiebetalingen.
Opp dit punt zijn de verzekeringen gekenmerkt door een relatief grote mate
vann solidariteit, want. De invoering van de WAO ter vervanging van onder
meerr de OW 1921 en de IW, een opbouwverzekering, kan in dit opzicht
aangemerktt worden als een stap waardoor de solidariteit in de
arbeidsongeschiktheidsverzekeringg sterk is toegenomen. De WW-uitkering
is,, ofschoon van beperkte duur, loongerelateerd, maar kent wel één
opbouwelement:: voor de WW geldt de toegangseis dat gedurende 130 dagen

** Voor 1987 ziet het totale werkloosheidstraject (WW en WWV) er zo uit: WW (max. 6
maanden)) — WWV (max. 2 jr.) — RWW — AOW. Voor 60+ : WW — WWV — verlengde
WWVV — AOW.
100
Bij de behandeling van het wetsvoorstel is cen minimumpercentage van 25 procent
overwogen,, maar het gevaar dat er in de praktijk naar zou worden gestreefd om dat percentage
tee 'halen' wordt te groot geacht. Om een dergelijke opwaartse druk te voorkomen is gekozen
vooreenn laag percentage van 15 procent: Kamerstukken II 1064/65. 7171. nr. 15, p. 8-0.
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WW-premiee is betaald. Met andere woorden, het recht op de WW-uitkering
iss gerelateerd aan een zeker premiebetalingsverleden.
6.33
6.3.16.3.1

Wijziging van de WW-uitkering in 1987
Inleiding

Dee aanpassing van het WW-uitkeringsregime vormt één onderdeel van de
Stelselherzieningg 1987. Na twee SER-adviezen en een lange wettelijk
voorbereidingg krijgt de Stelselherziening kracht van wet per 1 januari 1987.
Voorr de WW geldt dat niet alleen het uitkeringsregime, maar de hele
structuurr van de wet is gewijzigd.11 Daarom wordt ook gesproken over de
nieuwee WW die de oude WW uit 1949 vervangt.
6.3.26.3.2

Inhoud van de maatregelen

Inn de nieuwe WW wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten
uitkeringen: :
-een basisuitkering;
-een verlengde uitkering;
-een vervolguitkering.
Dee basisuitkering ter hoogte van 70 procent van het dagloon duurt een half
jaar.. Het begintraject is dus gelijk aan de oude situatie. In het vervolgtraject
zijnn veranderingen aangebracht. Ten eerste heeft de verzekerde niet, zoals
bijj de WWV-uitkering, na de basisuitkering automatisch toegang tot de
verlengdee uitkering. Om in aanmerking te kunnen komen voor de verlengde
uitkeringg ter hoogte van 70 procent van het dagloon, moet worden voldaan
aann een extra toegangseis. Bovendien is de verlengde uitkering niet, zoals de
WWV,, een uit algemene middelen gefinancierde voorziening, maar een uit
premiess gefinancierde verzekering. Ten derde heeft de verlengde uitkering
geenn vaste uitkeringsduur, zoals de WWV-uitkering, maar is de duur
afhankelijkk van de leeftijd en het arbeidsverleden van betrokkene. Deze
uitkeringg duurt minimaal drie maanden en maximaal vierenhalf jaar.
Naa het bereiken van de maximumduur van de loondervingsuitkering
krijgtt een werknemer een vervolguitkering ter hoogte van 70 procent van het
minimumloon.. Deze uitkering is ook bestemd voor die werknemers die
slechtss gedeeltelijk kunnen voldoen aan de extra toelatingseis en daardoor
geenn recht op een verlengde uitkering hebben.12 De vervolguitkering duurt
voorr de groep werknemers jonger dan 57,5 maximaal een jaar en voor de
Ziee voor een beschrijving van de structuurwijziging: Noordam 1986. p. 103-125 en
Noordamm 1988.
Diee werknemers die wel voldoen aan de 3-uit-5-eis (zie verder), maar vanwege een te kort
arbeidsverledenn alleen de basisuitkering van een half jaar en niet de verlengde uitkering
ontvangen,, maken ook aanspraak op de vervolguitkering.
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groepp ouder dan 57,5 jaar tot het 65 e jaar. Het werkloosheidstraject ziet er
duss globaal zo uit:
-WW (basis: 0,5 jr.) -- WW verlengd (3 mnd.-4,5 jr.) -- WW vervolg (1
jr.)) - RWW - AOW
-WW (basis:0,5 jr.) -- WW vervolg (1 j r . ) - RWW - AOW (voor wie
slechtss gedeeltelijk aan de extra toelatingseis kan voldoen).
-WW (basis: 0,5 jr.) - RWW - AOW (voor wie geheel niet kan voldoen
aann de extra toelatingseis). I3
Hett arbeidsverleden van een werknemer speelt op drie manieren een rol in
dee nieuwe WW:
11 voor alle drie soorten uitkeringen geldt een algemene toelatingseis, een
wekeneis; ;
22 voor de verlengde uitkering geldt een extra toelatingseis, een jareneis;
33 de duur van de verlengde uitkering is afhankelijk van het
arbeidsverleden. .
Dezee punten worden in het onderstaande afzonderlijk toegelicht.
6.3.2.16.3.2.1

De algemene toelatingseis: de wekeneis

Inn de plaats van de 130-dageneis is in de nieuwe WW een wekeneis
gekomen:: in de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaande aan de
werkloosheidd moet de aanvrager ten minste in 26 weken als werknemer
arbeidd hebben verricht in dienstverband.14 Voldoende is dat in een aantal
kalenderwekenn is gewerkt. Het aantal dagen of uren doet bij de vaststelling
niett ter zake. Deze aanpassing van de referte-eis wordt gemotiveerd door de
wenss de positie van deeltijdwerkers onderling en de positie van deeltijd- en
voltijdwerkerss gelijk te trekken.15 De deeltijdwerkers kunnen veel sneller
voldoenn aan de weken- dan aan de dageneis.16 De nieuwe eis betekent een
versoepelingg van de toelating en een verruiming van het aantal situaties van
werkloosheid.17 7

Wanneerr men geen recht heeft op een WW- uitkering is liet traject veel korter: RWW —
AOW. .
Dee periode van twaalf maanden wordt verlengd, in gevallen van onder meer ziekte en
arbeidsongeschiktheid,, met de tijd dat men ziek of arbeidsongeschikt is geweest.
155
Kamerstukken II1985/86, 19 261, nr. 3, p. 48; Duivenvoorden e.a. 1986. p. 20.
Inn beginsel is het bij de berekening van de wekeneis vereist dat feitelijk arbeid wordt
verricht.. In een aantal gevallen worden weken waarin niet in dienstbetrekking is gewerkt
gelijkgesteldd met wel in dienstbetrekking verrichte arbeid. Het gaat ten eerste om gevallen
waarr wel sprake is van een dienstbetrekking is, maar waar niet is gewerkt en wel loon is
ontvangen,, bijvoorbeeld vakantietijd, verkorting van arbeidstijd of vorst. Voor bepaalde
groepen,, zoals seizoenarbeiders, kunnen afwijkende eisen worden gesteld ex art. 17 lid 3 WW.
Ditt is gebeurd door het Besluit verlaagde wekeneis. KB 10 december 1987. Stb. 1987, 633.
177
Teulings, Van der Veen & Trommel 1997, p. 57.
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6.3.2.26.3.2.2

De extra toelatingseis voor de verlengde uitkering

Voorr de loongerelateerde verlengde uitkering geldt een bijzondere
toelatingseis,, een jareneis. De jareneis bestaat uit twee elementen. Ten eerste
moett de werknemer om in aanmerking te komen voor een verlengde
uitkeringg in de vijfjaar onmiddellijk voorafgaande aan het intreden van de
werkloosheidd tenminste drie jaar als werknemer in een dienstbetrekking van
achtt uur of meer per week hebben gestaan (3-uit-5-eis). Het gaat om de
vraagg of de werknemer in een dienstbetrekking heeft gestaan. Het is niet
vereistt dat men gedurende die periode ook daadwerkelijk heeft gewerkt. Dit
betekentt dan ook dat perioden van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid
tijdenss de dienstbetrekking worden meegeteld. Ook perioden waarin
betrokkenee recht heeft gehad op een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkeringg of op ziekengeld na de beëindiging van de dienstbetrekking
wordenn meegeteld. Op basis van het zogenaamde 'verzorgingsforfait' geldt
datt tijdvakken van verzorging van jonge kinderen meetellen voor de
berekeningg het arbeidsverleden. Perioden waarin een kind jonger dan zes
jaarr wordt verzorgd, tellen volledig mee. Is het kind tussen de zes en twaalf
jaar,, dan telt de periode voor de helft mee.
Tenn tweede moet de werknemer een arbeidsverleden hebben van
tenminstee vijfjaar. Het arbeidsverleden is de som van het feitelijk en fictief
arbeidsverleden.. Het feitelijk arbeidsverleden heeft betrekking op het aantal
jarenn dat de werknemer een dienstbetrekking van tenminste acht uur per
weekk heeft gehad direct voorafgaand aan de werkloosheid. Het fictief
arbeidsverledenn wordt bepaald door de leeftijd van de werknemer en betreft
dee periode tussen de achttiende verjaardag en de dag gelegen vijfjaar voor
hett intreden van de werkloosheid.
Kann een werknemer wel voldoen aan de 3-uit-5-eis, maar heeft hij een
fictieff en feitelijk arbeidsverleden korter dan vijfjaar, dan ontvangt hij geen
verlengdee uitkering en kan hij na de basisuitkering een beroep doen op de
vervolguitkering.. Voldoet hij ook niet aan het 3-uit 5-criterium, dan is hij
aangewezenn op de bijstand.
6.3.2.36.3.2.3

De duur van de verlengde uitkering

Niett alleen het recht op, maar ook de duur van de verlengde uitkering is
gedeeltelijkk afhankelijk van het arbeidsverleden en bedraagt, zoals reeds
opgemerkt,, minimaal drie maanden en maximaal vierenhalf jaar. Bij de
berekeningg van de duur van de verlengde uitkering wordt uitgegaan van
hetzelfdee arbeidsverledenbegrip als bij de 3-uit-5-eis. Ook hier gaat het om
dee som van het feitelijk en fictief arbeidsverleden.
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6.3.2.46.3.2.4

A anscherpingen per 1991: de jaren eis

Mett ingang van 1 januari 1991 is de 3-uit-5-eis, die van belang is voor de
toegangg tot de verlengde uitkering (en daardoor indirect van belang voor de
vervolguitkeringg die automatisch volgt op de verlengde uitkering)
aangescherpt.. Een werknemer die in aanmerking wil komen voor een
verlengdee uitkering moet aantonen dat hij in de vijf kalenderjaren
voorafgaandee aan het jaar van werkloosheid in tenminste drie kalenderjaren
overr 52 dagen of meer loon heeft ontvangen.1" Dit houdt in dat de eis in
tweee opzichten is verzwaard.
Tenn eerste wordt bij de bepaling van de drie jaar niet langer teruggeteld
vanaff de eerste dag van werkloosheid, maar vanaf het begin van het
kalenderjaarr waarin de eerste werkloosheidsdag viel. Wordt iemand
werklooss in november 1990, dan worden de loondagen in heel 1990 niet
relevantt geacht. Ten tweede mag bij de telling niet langer gemiddeld worden
tussenn goede en slechte jaren. 20 In het nieuwe systeem moet er in elk van de
driee jaar 52 loondagen kunnen worden geteld.
Dee eis is in één opzicht verlicht. De oude achturen-eis is vervangen door
dee 52-dageneis. Op het eerste gezicht lijkt er geen verschil te zijn tussen de
eiss van een dienstbetrekking van tenminste acht uur per week of 52 dagen
perr jaar. Toch is er sprake van een aanmerkelijke verlichting, want de 52
dagenn hoeven geen volle werkdagen te zijn. Ook een dag waarop één uur is
gewerktt telt mee voor de arbeidsureneis.21
6.3.36.3.3

Kwalificatie van de maatregelen

Dee solidariteit van de WW is afgenomen doordat de equivalentie tussen
uitkeringg en premie is versterkt door drie veranderingen in de
uitkeringsstructuurr van de WW. Ten eerste is het recht op de verlengde
uitkeringg afhankelijk gemaakt van een extra arbeidsverledeneis. Ten tweede
iss de duur van de uitkeringen afhankelijk gesteld van het arbeidsverleden.
Tenn derde betekent de vervanging van de WWV-voorziening door een WWverzekeringg een versterking van het loondervingskarakter en is tevens
sprakee van een sterkere samenhang tussen risico, premie en prestatie.
Doordatt de uitkering sterker afhankelijk is gesteld van het aantal jaren
waarinn premie is betaald, heeft de wettelijke werkloosheidsverzekering meer
trekkenn gekregen van een opbouwverzekering. Met name de verlengde
KamerstukkenKamerstukken // 1989/90, 21 608.
Niett de dagen in dienstbetrekking, zoals voor 1 januari 1991, maar de dagen waarop loon is
ontvangenn worden geteld. Door deze wijziging is de regeling makkelijker uitvoerbaar: Fase
1995,, p. 547.
Inn het oude systeem wordt gekeken of er in de vijfjaren voorafgaande aan de werkloosheid
driee maal 52 weken (156 weken) zijn waarin acht uur per week wordt gewerkt. Een jaar met
eenn hoog aantal loondagen kan een goede bijdrage leveren aan de grens van 156 weken.
211
Fase 1995, p. 547.
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verzekeringg heeft een opbouwkarakter gekregen: met elke tijdseenheid dat
langerr wordt gewerkt, worden meer uitkeringsrechten opgebouwd. Het
opbouwprincipee wordt echter niet zuiver toegepast doordat niet alleen wordt
uitgegaann van het feitelijk arbeidsverleden, maar ook van leeftijd." Bij het
fictieff arbeidsverleden bestaat er slechts een indirect relatie met de omvang
vann de betaalde premie. Het kan zijn dat iemand 50 jaar is, dan werkloos
wordt,, maar pas vanaf 45-jarige leeftijd heeft gewerkt. Deze werknemer
beschiktt dan sowieso al over een fictief arbeidsverleden van 45 minus 18
23 3

jaar.. In de periode van 18 tot 45 jaar heeft deze persoon geen premie
betaaldd en toch uitkeringsrechten opgebouwd. In veel gevallen zal echter in
eenn groot gedeelte van het fictief arbeidsverleden weldegelijk gewerkt zijn.
Eenn ander punt is dat de opbouw door de weken- en jareneis niet
geleidelijkk verloopt. Een alles-of-niets-situatie wordt gecreëerd. Men moet
eerstt beschikken over een minimum arbeidsverleden van vijfjaar en voldoen
aann de 3- uit-5-eis, dan gaat het opbouwprincipe werken en bouwt men met
elkee vijfjaar meer (fictief en feitelijk) arbeidsverleden een halfjaar langere
verlengdee uitkering op.
6.3.46.3.4
6.3.4.11

Overwegingen
Inleiding

Dee volgende overwegingen spelen een rol in de discussie over het nieuwe
uitkeringsregimee WW:
11 gelijkheid;
22 desolidarisering;
33 handhaving van het loondervingskarakter;
44 decollectivering;
55 privatisering;
66 individualisering en emancipatie.
Enkelee begrippen zullen kort worden omschreven. Met 'decollectivering'
wordtt in deze studie bedoeld 'de verlaging van het wettelijk verzekerd
niveau'.. Het begrip '(de)collectivering' k a n ook worden betrokken op
anderee aspecten van de verzekering, zoals de omvang van risico's
(schadegebeurtenissen)) die door verzekering worden gedekt of de omvang
vann de verzekeringspopulatie: hoe omvangrijker de gedekte risico's en/of de
verzekeringspopulatiee des te groter is de collectiviteit van verzekering. In

Bijj een arbeidsverleden van tien tot 30 jaar betekent elke vijfjaar een halfjaar erbij, maar
bijj een arbeidsverleden tussen 30 en 34 jaar heeft men recht op drie jaar en bij een verleden
vann 35 tot 39 heeft men niet recht op 3,5 maar op vier jaar en bij 40 jaar of langer recht op vijf
jaarr verlengde uitkering.
233
Bij de berekening van het fictief arbeidsverleden wordt de periode gerekend tussen de
achttiendee verjaardag en de dag gelegen vijfjaar voor het intreden van de werkloosheid.
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dezee studie wordt het begrip alleen in verband gebracht met de omvang van
dee verzekerde schade, ofwel het verzekerd niveau.
Hett begrip 'privatisering' wordt, zoals in par. 5.8.4 al is gesteld,
geformuleerdd als 'vervanging van een publieke door een private
verzekering(sdekking). .
Vanwegee de onderlinge samenhang worden de tweede en derde en ook
dee vierde en vijfde overweging tezamen behandeld.
6.3.4.22

Gelijkheid

6.3.4.2.11

Standpunt van het kabinet

Inn hoofdstuk 4 is naar voren gekomen dat het streven naar gelijkheid een
voornamee reden is om de verdiscontering in de WAO af te schaffen. Er
wordtt gediscussieerd over de vraag (1) of gezonde en gedeeltelijk
arbeidsongeschiktee werklozen vergelijkbare arbeidskansen hebben in een
situatiee van grote werkloosheid en (2) in hoeverre het grote verschil in
uitkeringsrechtenn tussen genoemde groepen gerechtvaardigd is. In de
discussiee over de hoogte en duur van de WW-uitkering komen deze twee
vragenn ook aan de orde. Erkend wordt dat de arbeidsmarktpositie van beide
groepenn uiteenlopend is, maar dat behoeft in de visie van het kabinet niet te
betekenenn dat de uitkeringsrechten ook in die mate (mogen) verschillen.24
Hett tweede argument voor uniformering van het WW- en WAOuitkeringstrajectt is ook bekend uit de verdisconteringsdiscussie, namelijk dat
dee competitie tussen beide regelingen moet worden weggenomen teneinde
hett oneigenlijk gebruik van de royalere WAO tegen te gegaan.
Uniformeringg van uitkeringstrajecten kan op twee manieren geschieden:
dee WW-uitkering wordt verlengd of de WAO-uitkering ingekort. Gezien de
economischee omstandigheden en omdat het kabinet te maken heeft met een
hogee bezuinigingsdoelstelling, kiest het voor versobering van de WAO.25
Hett kabinet vindt het te kostbaar om net als bij de WAO een
loongerelateerdee WW-uitkering tot het 65 c jaar te verstrekken.26 Een ander
niet-financieell argument tegen verlenging van de loongerelateerde WWuitkeringg is dat het verschil tussen degenen die aan het arbeidsproces hebben
deelgenomenn - hoe kort ook - en die mensen die soms buiten hun schuld niet
hebbenn gewerkt, zoals vroeg gehandicapten of gescheiden vrouwen, te groot
wordt.. Het kabinet realiseert zich echter wel dat een gelijktrekking c.q. een
244

Kamerstukken II 1982/83, 17475. nr. 6. p. 16-18; Kamerstukken II 1985/86. 19 261. nr. 3, p.
19-21. .
255
Kamerstukken II 1982/83, 17 475, nr. 6, p. 27.
Tijdenss de parlementaire enquête onder leiding van Kamerlid Buurmeijer uit 1993 wordt
gesteldd dat met name VVD-minister Rietkerk zich tegen een dergelijk plan heeft verzet, omdat
hijj het een onhaalbare kaart vond: Kamerstukken II1992/93, 22 730, nr. 9, p. 344.
277
Kamerstukken II 1982/83, 17 475, nr. 6, p. 27; Kamerstukken II 1985/86, 19 261, nr. 3, p.
22. .
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inperkingg van de uitkeringsrechten van WAO'ers op korte termijn
maatschappelijkk maar ook politiek niet haalbaar is, nu dit op grote
maatschappelijkee bezwaren zou stuiten. Er is veel aandacht voor de sterk
oplopendee werkloosheid en daardoor wordt de noodzaak om sterk te snijden
inn de WAO-uitkeringen minder gezien. Daarom stelt het kabinet voor over
dezee problematiek eerst een politieke en maatschappelijke discussie te
voeren.. Bovendien wordt nader onderzoek nodig geacht. Een van de
onderzoeksvragenn is of er voor de groep zwaar gehandicapten een
bijzonderee regeling moet komen. Een andere vraag is wat bij een inperking
vann WAO-rechten de plaats van het civiele aansprakelijkheidsrecht (art. 7A:
1638xx BW; thans art. 7: 658 BW) behoort te zijn."8
Tegenn deze achtergrond maakt het kabinet in de SER-adviesaanvraag uit
19833 een onderscheid tussen een plan voor lange en korte termijn. Voor de
langee termijn heeft het kabinet een stelsel voor ogen waarin de
uitkeringsduurr en -hoogte van de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekeringg gelijk zijn. Eerst wordt een loongerelateerde uitkering verstrekt
gedurendee maximaal tweeënhalf jaar. De duur van deze uitkering hangt af
vann leeftijd en/of arbeidsverleden. Na afloop van de loongerelateerde
uitkeringg wordt een niet in duur beperkte uitkering op sociaal
minimumniveauu verstrekt tot het 65 c jaar, waardoor een uitkeringsgerechtigdee niet met de vermogens- en inkomenstoets van de ABW wordt
geconfronteerd.299 Voor de korte termijn kiest het kabinet voor een
aanpassingg van de uitkeringssystematiek van de werkloosheidsuitkeringen
enn worden de hoogte en duur van de arbeidsongeschiktheidsuitkering tot het
65 ee jaar gehandhaafd met dien verstande dat de verdiscontering van de
werkloosheidscomponentt wordt afgeschaft. Bij werkloosheid wordt
afhankelijkk van de leeftijd van de werknemer een loongerelateerde uitkering
verstrektt variërend van een half tot maximaal vijfjaar.
6.3.4.2.22

Standpunten van de sociale partners

Dee SER steunt unaniem de doelstelling om de uitkeringstrajecten van WW
enn WAO te uniformeren, alleen wordt binnen de raad de gelijktrekking van
uitkeringenn heel verschillend ingevuld. De werknemersvertegenwoordigers
nemenn het WAO-niveau als uitgangspunt en stellen dat de WW-uitkering
daaraann aangepast moet worden. Inperking van de WAO-uitkering is voor
dee werknemersvertegenwoordiging sociaal onaanvaardbaar. De werkgevers
redenerenn net andersom en nemen de in duur beperkte WWloondervingsuitkeringg als uitgangspunt. Omdat voor de werkgeversleden de
288

Kamerstukken II1982/83, 17 475. nr. 6. p. 29.
Kamerstukken 111982/83, 17 475, nr. 6. p. 26-32; Kamerstukken II 1985/86, 19 261, nr. 3, p.
21. .
ï00
Overeenstemming over meer afstemming blijkt uit : SER 1984/16. p. 39-41. 53. 63-65. Dat
ditt uitgangspunt verschillend wordt ingevuld blijkt uit p. 85-100.
299
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bezuinigingsdoelstellingg van groot belang is, zijn zij geen voorstander van
eenn royalere WW. De werkgevers leden zien één loondervingsregeling voor
werkloosheidd en arbeidsongeschiktheid voor zich. Er moet huns inziens niet
langerr onderscheid worden gemaakt tussen werklozen en arbeidsongeschikten,, omdat de positie van de oudere werkloze niet gunstiger is dan
diee van een jonge arbeidsongeschikte.31 Bovendien wordt het stelsel door de
uniformeringg van uitkeringstrajecten een stuk helderder en eenvoudiger.
6.3.4.2.33

Standpunten in het parlement

Inn het parlement is er geen unanimiteit over de vraag of WW- en WAOuitkeringsrechtenn gelijk behoren te zijn. Een deel (waaronder CDA, VVD)
vindtt dat de WW- en WAO-uitkeringsrechten te zeer uiteenlopen.32 Dit deel
gebruiktt dezelfde twee argumenten als het kabinet. Ten eerste is de
arbeidsmarktpositiee van beide niet zo verschillend dat een zo groot verschil
inn inkomenspositie is gerechtvaardigd. Ten tweede gaat er een aanzuigende
werkingg uit van de royalere WAO waardoor deze regeling wordt gebruikt of
misbruiktt als aantrekkelijke afvloeiingsregeling.33 Een ander deel
(waaronderr de PvdA) vindt dat de ongelijkheid in arbeidskansen van beide
groepenn ongelijke uitkeringsrechten rechtvaardigt. Weer een ander deel
(kleinn links) benadrukt dat de uitkeringsrechten moeten worden
gelijkgetrokkenn door een verlenging van de WW-uitkering tot het 65e jaar.
Ditt deel beschouwt de werkloosheidswetgeving als een ernstig verouderde
regelingg die stamt uit een tijd waarin langdurige werkloosheid nog niet
bestond.. Omdat toen alleen rekening werd gehouden met tijdelijke
werkloosheid,, zijn de uitkeringen ook van beperkte duur. Sinds de jaren
zeventigg heeft de structurele werkloosheid haar intrede gedaan; de duur van
dee werkloosheidsuitkering moet daarop worden afgestemd.35
Tijdenss de mondelinge behandeling van de wetsvoorstellen is over de
gelijktrekkingg van uitkeringsrechten niet meer gediscussieerd, omdat het
kabinett heeft aangegeven dat dit onderwerp voor de korte termijn van de
baann is. Het idee dat er te grote verschillen bestaan tussen de typen
311

De Kam en Nypels 1984, p. 106-107.
Inn de VVD-gelederen is het idee voor uniformering in vergaande zin uitgewerkt. Het
wetenschappelijkk bureau van de VVD, de Teldersstichting. doet in het rapport Grenzen aan de
socialesociale zekerheid een voorstel voor de invoering van een Algemene Inkomensdervingswet
(AIW).. De hoogte en duur van de AIW-uitkering zijn ongeacht de oorzaak van de
inkomensdervingg
(ziekte,
arbeidsongeschiktheid.
werkloosheid)
voor
iedere
uitkeringsgerechtigdee gelijk. De partij en fractie hebben dit voorstel echter niet overgenomen.
Meerr afstemming tussen uitkeringstrajecten wordt ondersteund, maar er moet een verschil in
behandelingg blijven tussen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid (Vrijheid en democratie, 18
junii 1985, nr. 1323, p. 28 en 29).
"" Bijvoorbeeld: Wetenschappelijk Instituut van het CDA 1982. p. 70-71.
' 44 Kamerstukken II 1985/86. 19 261. nr. 7. p. 47-48. Kamerstukken II 1985/86. 19 261. nr. 8. p.
45-46. .
ï55
Handelingen il 1985/86, p. 4439.
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uitkeringsrechtenn leeft wel, maar wordt niet concreet vertaald in een voorstel
enn heeft uiteindelijk niet ten grondslag gelegen aan het nieuwe
uitkeringsregimee van de WW.
6.3.4.33

Desolidarisering en de handhaving van het loondervingskarakter

6.3.4.3.11

Standpunt van het kabinet

Inn het begin van de jaren tachtig formuleert het kabinet het streven naar een
anderee verdeling van verantwoordelijkheden. ' Het streven naar een andere
verantwoordelijkheidsverdelingg vloeit voort uit de keuze die het kabinetLubberss I in 1982 heeft gemaakt voor het zogenaamde loondervingsstelsel
mett vangnet (zie par.3.2). Het loondervingsstelsel gaat uit van een scheiding
vann functies en verantwoordelijkheden. De loondervingsregelingen worden
gerekendd tot de primaire verantwoordelijkheid van de sociale partners en
wordenn volgens het kabinet gekenmerkt door equivalentie en individualisering.. De minimumbehoefteregelingen vallen primair onder de
verantwoordelijkheidd van de overheid en deze regelingen worden, zo stelt
hett kabinet, gekenmerkt door solidariteit en het draagkracht- en
behoeftebeginsel.. Schematisch weergegeven:
-loondervingsfunctie -^ primaire verantwoordelijkheid sociale partners
->> equivalentie en individualisering.
-minimumbehoeftefunctie -^ primaire verantwoordelijkheid overheid ->
solidariteitt en draagkracht/ behoefte.
Dee WW, WAO en ZW zijn regelingen met een loondervingsfunctie. Ten
aanzienn van deze regelingen formuleert het kabinet de doelstelling 'de
equivalentiee te handhaven en waar mogelijk scherper te omlijnen, want voor
loondervingsregelingenn wordt de verzekeringsvonn en dus equivalentie het
meestt aangewezen geacht'. Het begrip 'equivalentie' wordt omschreven
alss 'evenwicht tussen premiebetaling, loon en uitkering'. Met 'de
verzekeringsvorm'' wordt bedoeld dat premiebetaling vereist is om
aanspraakk te kunnen maken op een uitkering. Ondanks het feit dat volgens
hett kabinet de equivalentie tussen uitkering, loon en premie waar mogelijk
dientt te worden versterkt, wordt ter relativering van dit streven opgemerkt
datt 'in de toekomst in de loondervingsregelingen bepaalde elementen van
solidariteitt tussen hoge en lage inkomensgroepen een rol kunnen spelen Y
Doorr deze relativering is niet erg duidelijk welke koers het kabinet wil
varen. .
66

Kamerstukken II 1982/83, 17 475, nr. 6, p. 13.
Kamerstukken II 1985/86, 19 261, nr. 3. p. 4; Kamerstukken II 1982/83, 17 475, nr. 6, p. 9;
KamerstukkenKamerstukken II1985/86, 19 261, nr. 3. p. 17.
nn
Kamerstukken II 1982/83, 17 475, nr. 6, p. 15; Kamerstukken II 1985/86. 19 261, nr. 3, p.
16-18. .
177
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Uitt bovenstaand schema blijkt dat het streven naar equivalentie wordt
gekoppeldd aan de loondervingsfunctie van de WW. Niet wordt aangegeven
waaromm het equivalentiebeginsel het meest geschikt wordt geacht voor
regelingenn met een loondervingsfunctie.
Tenn aanzien van de WW wordt het equivalentiebeginsel inhoud gegeven
doorr het recht op en de hoogte en duur van de WW-uitkering afhankelijk te
stellenn van het arbeidsverleden. Een verschil in uitkeringsrechten tussen
personenn wordt verdedigbaar geacht wanneer gewezen kan worden op een
verschill in arbeidsverleden.3 'De redengeving voor het verschil in
uitkeringsrechtenn tussen ex-werknemers en werkzoekenden zonder
arbeidsverledenn wint aan overtuigingskracht naarmate het werknemerschap
langerr heeft geduurd'. 40 Het kabinet meent dat het equivalentiebeginsel het
bestt gediend wordt door een stelsel waarin de duur van de uitkering geheel
afhankelijkk is van het feitelijk arbeidsverleden, de periode waarin iemand
socialee premies heeft betaald.41 Premiebetaling wordt aldus beschouwd als
basiss voor de uitkeringsverstrekking. Omdat echter een goede registratie van
hett arbeidsverleden ontbreekt, stelt het kabinet aanvankelijk voor om de
duurr van de verlengde uitkering afhankelijk te stellen van alleen de leeftijd
enn om het arbeidsverleden mee te laten wegen door het recht op de
verlengdee uitkering afhankelijk te stellen van de 3-uit 5-eis. Het aantonen
vann een arbeidsverleden tot vijfjaar wordt immers nog wel mogelijk geacht.
Eenn ieder heeft immers de plicht om de boekhouding van de laatste vijfjaar
tee bewaren. Later in het wetgevingsproces besluit het kabinet door middel
vann een nota van wijziging na aandringen van de regeringsfracties van CDA
enn W D om niet alleen het recht op, maar ook de duur van de verlengde
uitkeringg afhankelijk te stellen van het arbeidsverleden van de laatste vijf
jaar.42 2
Ondankss bovengenoemd kabinetvoorstel om het WW-uitkeringsregime
meerr te vormen naar het equivalentiebeginsel (of misschien is het een
uitvloeisell van het kabinetsstandpunt dat bepaalde solidareitselementen een
roll kunnen blijven spelen), zitten er in de aanvankelijke kabinetsvoorstellen
tweee onderdelen die weliswaar forse bezuinigingen opleveren maar die
regelrechtt strijdig zijn met het streven naar meer equivalentie tussen
uitkeringg en premie en ook een aantasting inhouden van de
"Kamerstukken"Kamerstukken II1982/83, 17 475, nr. 6, p. 30.
Kamerstukken II1985/86, 19 261, nr. 3, p. 22.
Datt de duur van de uitkeringsrechten nog afhankelijk is van een mengvorm van
arbeidsverledenn en leeftijd, beschouwt het kabinet als een tussenstap 'op weg naar systeem
waarinn de maximale duur van de uitkering geheel afhankelijk is van het arbeidsverleden':
KamerstukkenKamerstukken II1985/86, 19 261, nr. 3, p. 4.
Hett kabinet besluit hiertoe omdat een onderdeel van het wetsvoorstel, de halfjaarlijkse
verlagingg van de loongerelateerde uitkering (zie verder), na aandringen van onder meer de
VVDD is geschrapt. Een bezuinigingspost vervalt en daarom wordt naar financiële compensatie
gezocht.. Een oplossing is om de duur van de verlengde uitkering gedeeltelijk afhankelijk te
stellenn van het feitelijk arbeidsverleden.

400
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loondervingsfunctiee van de verzekering: (a) de invoering van de glijdende
uitkeringsschaall en (b) de halfjaarlijkse afbouw van loondervingsuitkeringen. .
adad a
De glijdende schaal
Dee invoering van een glijdende schaal is onderdeel van de SERadviesaanvraagg uit 1983. De glijdende schaal kan worden bereikt door van
hett gederfde loon tot het niveau van het wettelijk minimum 70 procent en
vann het gederfde loon dat boven het minimumloon ligt 50 procent te
vergoeden.. Het uitkeringspercentage loopt dan af van 70 naar circa 60
procent.. Dus: hoe hoger het loon, hoe lager - relatief - de uitkering. Dit
voorstell voor een glijdende schaal betekent (1) een aantasting van de
loondervingsfunctiee van de WW: de uitkering staat immers niet in een
evenredigee verhouding tot het loon en (2) een doorbreking van de
equivalentiee tussen uitkering en premie: de uitkering staat niet in een
evenredigee verhouding tot de betaalde premie. In het bestaande stelsel zijn
uitkeringg en premie een vast percentage van het dagloon. Hierdoor is er een
evenredigee verhouding tussen uitkering, loon en premie: een hoog dagloon
impliceertt een hoog premiepercentage en een hoge loondervingsuitkering.
Dee glijdende schaal doorkruist deze evenredige verhouding. Dit is niet het
gevall indien, zoals het kabinet in de adviesaanvraag uit 1983 zegt te
overwegen,, naast een glijdende schaal aan de prestatiekant ook een
glijdendee schaal aan de premiekant wordt ingevoerd.43 Er is dan sprake van
eenn - ten opzichte van het inkomen- degressief premiestelsel en van een
degressieff prestatiestelsel en dus wordt de equivalentie tussen uitkering en
premiee niet doorbroken. Bij nader inzien blijkt dit voorstel uitvoeringstechnischh te lastig te zijn.
Alss argument ten gunste van een glijdende schaal voert het kabinet aan
datt de persoonlijke verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de
socialee partners groter zijn naarmate het inkomen het minimum verder te
bovenn gaat. Net als ten aanzien van het maximumdagloon wordt betoogd dat
dee hogere inkomensgroepen meer verantwoordelijkheid kunnen en behoren
tee dragen en zelf bovenwettelijke voorzieningen kunnen treffen via de CAO
off via particuliere bijverzekering.
Dee invoering van een glijdende schaal aan de prestatiekant zou inderdaad
eenn vergroting inhouden van de solidariteit. Voor de hogere inkomens wordt
tenn behoeve van de lagere inkomens de verhouding tussen premie en
prestatiee doorbroken. Het voorstel voor invoering van de glijdende schaal
ontmoett echter stevige weerstand van onder andere de SER en de Raad van
Statee en wordt uiteindelijk niet opgenomen in het wetsvoorstel voor een
nieuwee WW (19 261).

AyAy

Kamerstukken ff 1982/83, 17 475. nr. 6. p. 22-23.
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adad b
Halfjaarlijkse afbouw
Eenn tweede voorstel dat een aantasting inhoudt van de loondervingsfunctie
vann de verzekering en de equivalentie tussen uitkering en premie is dat voor
dee invoering van een zogenaamde halfjaarlijkse afbouw van de
loondervingsuitkering.. Het voorstel is opgenomen in de SERadviesaanvraagg 1983 en ook in Wetsvoorstel 19 261. Het systeem houdt in
datt de hoogte van de loongerelateerde verlengde uitkering in halfjaarlijkse
stappenn wordt afgebouwd tot minimumloonniveau. De hoogte van de
afbouww van de uitkering is afhankelijk van de duur van de uitkering en van
dee hoogte van de loongerelateerde uitkering. Een jonge werknemer met een
kortt arbeidsverleden en dus een kortdurende WW-uitkering kan als hij een
hoogg dagloon verdient derhalve geconfronteerd worden met een forse
inkomensachteruitgangg in korte tijd. Het voorstel voor de halfjaarlijkse
afbouww is gebaseerd op het principe dat de duur van de uitkering
belangrijkerr is dan de hoogte. De gedachte achter dit principe is dat een
langee lagere uitkering de voorkeur heeft boven een korte hogere uitkering,
omdatt mensen dan langer uit de bijstand worden gehouden en dus niet met
vermogens-- en inkomenstoetsing te maken krijgen en dus langer
economischee zelfstandig kunnen blijven. De SER, de Raad van State en een
meerderheidd in het parlement zijn gekant tegen dit voorstel. Via een nota
vann wijziging haalt het kabinet het plan voor de halfjaarlijkse afbouw uit het
wetsvoorstel,, omdat er niet genoeg draagvlak voor is.
6.3.4.3.22

Standpunten van de sociale partners

Eenn gemeenschappelijk uitgangspunt in de SER is dat 'de vergoeding van
hett gederfde loon, loondervingsschade, het primaire uitgangspunt vormt
voorr de aan de betrokkene te verschaffen sociale zekerheid1. 4 De SER is
unaniemm voor het handhaven en waar mogelijk versterken van de
verzekeringsgedachte.. Ter onderbouwing van dit standpunt wordt verwezen
naarr de historische ontwikkeling van de sociale zekerheid. Er is in het
verledenn een stelsel van verplichte sociale verzekeringen opgezet en Mn lijn
mett de historische ontwikkeling dient de verzekeringsgedachte als
vormgevendd beginsel voor het stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid
enn arbeidsongeschiktheid te worden gehandhaafd'. % De handhaving van de
verzekeringsgedachtee impliceert, zo wordt gesteld, een streven naar
equivalentie,, dat wil zeggen 'evenredigheid tussen premieverplichtingen,
risico'ss en uitkeringen'. Dat de SER het equivalentiebeginsel aanvaardt als
eenn vormgevend beginsel blijkt op twee manieren. Ten eerste wijst de SER
dee twee kabinetsvoorstellen voor de glijdende uitkeringsschaal en de
geleidelijkk afbouw van de loongerelateerde uitkering af, omdat er op basis
vann het equivalentiebeginsel een vaste verhouding behoort te zijn tussen de
444
4S

SER 1984/16. p. 52.
SERR 1984/16. p. 52.
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aann het loon gerelateerde premieheffing en het uitkeringsniveau. ' De SER
wijstt het systeem af waarin een glijdende schaal aan de prestatie- èn aan de
premiekantt wordt ingevoerd teneinde het equivalentiebeginsel niet te
doorbreken,, omdat het uitkeringssysteem erg ingewikkeld zou worden en
bovenwettelijkee aanvullingsregelingen erg gecompliceerd. Ten tweede is
dee SER (afgezien van de vier kroonleden) voorstander van een of andere
koppelingg van hoogte en/of duur van de loondervingsuitkering aan het
arbeidsverledenn (of - indirect - aan de leeftijd van de werknemer), ondanks
dee grote verdeeldheid die er binnen de SER bestaat over de hoogte en de
duurr van de loondervinguitkeringen.
6.3.4.3.33

Standpunten in het parlement

Hett parlement is niet, zoals de SER, unaniem voor de versterking van de
equivalentie.. Een minderheid bestaande uit de klein linkse fracties is
principieell voorstander van een versterking van de loondervingsfunctie van
dee WW en tegenstander van een versterking van de equivalentie tussen
uitkeringg en premie als basis voor een in duur beperkte WW-uitkering. Dit
deell meent dat uit een oogpunt van sociale rechtvaardigheid, individualiseringg en economische zelfstandigheid iemand bij voortdurende
werkloosheidd tot het 65 e jaar een loongerelateerde uitkering van 75 of 80
procentt dient te ontvangen.48 Doordat de WW-uitkeringen van behoorlijk
niveauu (hoogte en duur) zijn, wordt de uitkeringsgerechtigde niet dan wel
minderr snel geconfronteerd met de voor de individualisering schadelijke
(partner)inkomenstoetss van de TW en de ABW.
Dee tegenstanders van de versterking van de equivalentie tussen uitkering
enn premie zijn principieel tegen de hantering van het arbeidsverleden als
maatgevendd criterium voor het recht op en de duur van de uitkering
vanwegee de nadruk die zo wordt gelegd op betaalde arbeid. Door dit
criteriumm wordt onbetaalde arbeid die essentieel is voor de samenleving,
arbeidd waardoor anderen in staat worden gesteld om arbeid te verrichten,
niett - of ondergewaardeerd. Dit deel van het parlement vindt het
onbegrijpelijkk dat in een periode van grootschalige en langdurige
werkloosheidd en met een toekomst van minder werk, mensen die onbetaalde
activiteitenn verrichten niet worden beloond. Een ander argument is l dat niet
iedereenn zeggenschap heeft over zijn arbeidsverleden en daarom ook niet
iedereenn verantwoordelijk kan worden gehouden voor de opbouw van een

400

SER 1984/16. p. 51-53, 77-78, SER 1985/16. p. 11. Alleen de MHP- leden stellen in eerste
instantie,, in navolging van het kabinet, een geleidelijke afbouw van de uitkeringspercentages
voor.. Uit het vervolgadvies van de SER uit augustus 1985 blijkt dat de MHP-leden dit
standpuntt hebben laten varen, want de raad spreekt zich in dit advies unaniem uit tegen het
systeemm van de halfjaarlijkse verlaging van de werkloosheidsuitkeringen.
477
SER 1985/16, p. 12-13.
488
Amendementen: Kamerstukken II 1985/86. 19 261. nrs. 41. 42. 61 en 62.
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arbeidsverleden'.. Bovendien worden door de koppeling van het recht op
enn de duur van de uitkeringen aan het arbeidsverleden de zwaksten op de
arbeidsmarktt de dupe: de ongeschoolden, de flex werkers die grote gaten in
hett arbeidsverleden hebben, de laagstbetaalden, de langdurig werklozen die
geenn kans hebben op de arbeidsmarkt en de jongeren die in de jaren tachtig
err al in inkomen op achteruit zijn gegaan.""" Ook dwarsboomt de versterking
vann de arbeidsverledeneis het streven naar de emancipatie van vrouwen. Met
namee vrouwen hebben relatief vaak een flex-baan en een arbeidsverleden
mett grote gaten. Dit deel ziet het verzorgingsforfait als 'een doekje voor het
bloeden'.. De emancipatie wordt ook ondermijnd doordat jongeren er door
dee arbeidsverledeneis op achteruit zullen gaan. Jongeren onder de 23 jaar
hebbenn op basis van het nieuwe stelsel geen recht op een verlengde uitkering
enn zullen bij werkloosheid eerder te maken krijgen met de partnerinkomenstoetss van de TW en de ABW, terwijl juist voor de jongeren een
anderee verdeling van betaald werk tussen man en vrouw, een
tweeverdienerssituatiee en een differentiatie van leefvormen normaler is dan
voorr de ouderen. " De maatregelen ondergraven deze door de fractie als
positieff aangemerkte maatschappelijke ontwikkeling onder jongeren.
Vanuitt klein linkse hoek (PPR) wordt gepleit voor een alternatief
systeem:: de invoering van een basisinkomen op minimumloonniveau voor
iedereen.. " Door een basisinkomen wordt tedere volwassene een uitkering
opp minimumloonniveau verstrekt zonder dat daar enige voorwaarden aan
zijnn verbonden, zoals bijvoorbeeld een sollicitatieplicht. Door een basisinkomenn wordt die arbeid die nu nog onbetaald is, zoals de verzorging van
familie,, de opvoeding van kinderen en vrijwilligerswerk, beloond. De
scherpee en in de ogen van klein links oneigenlijke tweedeling tussen
betaaldee en onbetaalde arbeid komt door een basisinkomen te vervallen.54
Bijkomendd voordeel van een basisinkomen is dat deze regeling in
vergelijkingg met bestaande regelingen eenvoudig en goedkoper is uit te
voeren,, weinig controle vergt en mensen veel minder aantast in hun privacy
enn eigenwaarde.
Uitgezonderdd de kleine linkse fracties is het parlement voor versterking van
dee equivalentie, maar de groep voorstanders kan vervolgens worden
onderverdeeldd in drie subgroepen. De VVD wil de equivalentie versterken
doorr de uitkering bij voorkeur alleen van het arbeidsverleden van
betrokkenee afhankelijk te stellen, omdat dan het meest zuiver invulling
wordtt gegeven aan het equivalentiebeginsel. Deze fractie vindt de
HandelingenHandelingen II 1985/86, p. 4385,4482.
Handelingen II 1985/86, p. 4440.
*'' Handelingen II 1985/86. p. 4384, 4482.
522
Kamerstukken II1985/86, 19 261. nr. 7. p. 17.
"" Naast het basisinkomen moet, net als bij WAO. een uitkering worden verstrekt voorde duur
vann de werkloosheid tot het 65e jaar.
544
Handelingen II 1985/86, p. 4385, 4482-4483.
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voorstellenn van het kabinet voor een gemengd stelsel (gebaseerd op het
feitelijkk en fictief arbeidsverleden) eigenlijk niet ver genoeg gaan en pleit
voorr een groeimodel waarin het arbeidsverleden, uitgaande van een
gefixeerdee datum, een steeds grotere rol gaat spelen bij de vaststelling van
dee duur van de verlengde uitkering. Na verloop van tijd is de duur alleen
nogg maar afhankelijk van het feitelijk arbeidsverleden. De fractie is
aanvankelijkk ook niet enthousiast over de 3-uit-5-eis, omdat deze eis leidt tot
eenn alles-of-niets-situatie: iemand die in vijfjaar twee jaar en elf maanden
heeftt gewerkt valt buiten de boot, terwijl iemand die één maand langer heeft
gewerktt recht heeft op verlengde uitkering. De VVD staat een systeem voor
waarinn de duur van de loongerelateerde uitkering geleidelijk langer wordt.
Eenn tweede groep (CDA, kl. chr.) ondersteunt de argumentatie van het
kabinett voor een gemengd stelsel waarin het recht op en de duur van de
uitkeringg afhankelijk zijn van leeftijd en arbeidsverleden.
Eenn derde groep (PvdA, D66) wil de duur van de WW-uitkering sterker
afhankelijkk stellen van de leeftijd van betrokkene. De PvdA pleit voor een
stelsell waarin voor elk werknemer boven de achttien jaar de basisuitkering
vann zes maanden wordt verlengd met twee maanden per leeftijdsjaar/' Deze
groepp waarschuwt voor een te grote nadruk op het arbeidsverleden (waarin
socialee premies zijn betaald) als maatstaf voor de duur van de
loongerelateerdee uitkering, omdat zij dat niet verenigbaar vinden met de
rechtgrondd van de sociale zekerheid. >7 De private verzekering is, zo wordt
gesteld,, gebaseerd op het equivalentiebeginsel, maar de sociale verzekering
opp het recht op zelfontplooiing en gelijke kansen.' 8 Deze fracties menen dat
doorr de duur alleen van leeftijd afhankelijk te stellen een belangrijk deel van
dee bezwaren die zijn aangedragen door de klein linkse fracties wegvalt: (1)
iemandd wordt niet gedupeerd door een onderbreking van de loopbaan voor
ouderschaps-,, zorg- of educatief verlof, een periode van studie of andere
maatschappelijkk zinvolle activiteiten; (2) de tendens tot flexibilisering van
dee arbeid wordt niet ondermijnd;'' (3) de regeling wordt een stuk
eenvoudiger;; ingewikkelde regelingen voor scholings- of verzorgingsforfaits
zijnn niet meer nodig; (4) het stelsel werkt gunstiger uit voor jongeren.'
"" Zie Handelingen II 1985/86. p. 4360 en Kamerstukken II 1092/93, 19 261, nr. 7. p. 87-88.
Ondankss genoemde bezwaren ondersteunt de VVD-fractic uiteindelijk wel het
kabinetsvoorstel,, zeker omdat het kabinet de VVD is tegemoetgekomen door een nota van
wijzigingg waardoor de duur van de verlengde uitkering niet alleen van leeftijd, maar ook van
arbeidsverledenn afhankelijk wordt gesteld.
566
Amendement: Kamerstukken II1985/86, 19 261. nr. 48.
"" Kamerstukken II1985/86, 19 261. nr. 7, p. 81.
588
Handelingen il 1985/86, p. 4392-4393.
599
Handelingen II1985/86, p. 4394.
000
Handelingen II 1985/86, p. 4394; Kamerstukken II 1985/86. 19 261. nr. 7, p. 83-88. De
PvdAA is overigens niet geheel tegen een arbcidsverledeneis. De fractie bepleit alleen een
minderr strenge jareneis: een 2-uit-5- in plaats van cen 3-uit-5-cis (amendement. Kamerslukken
IIII 1985/86, 19 261, nr. 26). Door een minder zware toegangseis voor de verlengde uitkering
wordenn de jongeren minder hard getroffen.
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Kortom,, er is brede steun voor een versterking van het equivalentiebeginsel
enn dus voor de aantasting van de solidariteit. Het kabinet, de SER en het
parlement,, afgezien van de klein linkse fracties, zijn voorstander van de
versterkingg van de band tussen premie en uitkering, door de uitkering sterker
afhankelijkk te stellen van het arbeidsverleden en/of van de leeftijd van de
werknemer.. Ondanks deze brede consensus is er wel een grote variatie in
voorstellenn en daarmee in de mate waarin het equivalentie-beginsel wordt
benadrukt. .
Hett streven naar een versterking van de equivalentie tussen uitkering en
premiee gaat in casu hand in hand met het streven om de loondervingsfunctie
vann de verzekering te handhaven. Kabinetsplannen voor een halfjaarlijkse
afbouww of voor een glijdende schaal, waardoor de equivalentie sterk wordt
aangetast,, worden door een meerderheid van betrokkenen afgewezen, omdat
dee plannen èn de equivalentie tussen uitkering en premie èn de
loondervingsfunctiee van de verzekering ondergraven.
6.3.4.44

Individualisering en emancipatie

6.3.4.4.11

Standpunt van het kabinet

Inn het voorgaande is al aangehaald dat het kabinet bij het uitwerken van het
loondervingsstelsell met vangnet stelt dat voor de regelingen met een
loondervingsfunctiee - anders dan voor de regelingen met een minimumbehoeftefunctiee - Me equivalentie en de individualisering van uitkeringsrechtenn dienen te blijven gehandhaafd en waar mogelijk scherper omlijnd
dienenn te worden'. Het kabinet merkt individualisering aan als een
kenmerkk van loondervingsregelingen, omdat het deze regelingen rekent tot
hett domein van de arbeidsvoorwaarden die betrekking hebben op de
individuelee werknemer en niet op de leefeenheid van de werknemer. Dit
strevenn naar individualisering van uitkeringsrechten komt tot uitdrukking in
dee introductie van een vervolguitkering die weliswaar is gerelateerd aan het
minimumloon,, maar geen middelentoets kent. Ten aanzien van de
vervolguitkeringg staat in de memorie van toelichting dat voorkomen moet
wordenn dat mensen al snel na het verlies van arbeidsinkomen aangewezen
rakenn op het inkomen van een eventuele partner. Daarom wordt een
tussenfasee van een jaar ingelast voordat iemand met de middelentoets te
makenn krijgt. Het kabinet presenteert de introductie van de vervolguitkering
alss een stap in de richting van een stelsel van sociale zekerheid dat zo is
ingerichtt dat partners in een leefeenheid ook bij werkloosheid financieel
onafhankelijkk van elkaar blijven/'2
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Kamerstukken II 1985/86, 19 261, nr. 3. p. 17.
Kamerstukken II1985/86, 19 261, p. 28-29.
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6.3.4.4.22

Standpunten van de sociale partners

Dee SER staat unaniem achter het streven naar individualisering en
emancipatie.. De SER stelt dat het uiteindelijke doel een volledige
individualiseringg van de loondervingsuitkeringen moet zijn waardoor het
onderscheidd naar geslacht, kostwinnerschap, burgerlijke staat of
gezinssamenstellingg wegvalt.63 De grote meerderheid van de SER wil
voorkomenn dat een werkloze, ongeacht leeftijd, in de bijstand komt. De
bijstandd is niet bedoeld als vangnet voor werknemers die buiten hun schuld
werklooss zijn geworden en mag dan ook niet voor dat doel worden gebniikt,
zoo wordt gesteld.
Ookk al is het CNV, zeker daar waar het loondervingsverzekeringen
betreft,, voor een individualisering van uitkeringen (door uitbreiding van de
uitkeringsperiode),, toch is het in het streven naar emancipatie en
individualiseringg terughoudender dan de FNV. Het CNV meent dat het
stelsell van sociale zekerheid de maatschappelijke ontwikkelingen moet
volgen.. Dit houdt mede in dat de sociale zekerheid enerzijds geen
belemmeringg mag vormen voor vrouwen om te gaan werken maar
anderzijdss niet mag worden gebruikt om het verrichten van betaalde arbeid
doorr vrouwen te bevorderen, bijvoorbeeld door het wegnemen van een deel
vann de minirnumbescherming. 'Het CNV vindt het een belangrijk
uitgangspuntt dat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze de opvoeding van hun
kinderenn willen regelen en dat het mogelijk blijft dat mensen zelf hun
kinderenn opvoeden. Tevens ondersteunt het CNV het streven naar het
dragenn van verantwoordelijkheid en van de emancipatie. Deelname aan
onbetaaldee en betaalde arbeid is hierbij een belangrijk middel1. Het FNV
legtt meer dan het CNV de nadruk op deelname in betaalde arbeid als
waarborgg voor individualisering en emancipatie.lS
6.3.4.4.33

Standpunten in het parlement

Eenn aanzienlijke meerderheid in het parlement (D66, klein links, PvdA,
VVD)) is voor individualisering van uitkeringen." De volgende redenen voor
individualiseringg worden aangevoerd. Ten eerste dient het de emancipatie en
economischee zelfstandigheid van de vrouw en stimuleert het een groeiende
arbeidsparticipatiee van vrouwen. Ten tweede is de individualisering van
uitkeringsrechtenn geboden gezien de differentiatie van leefvormen. Er zijn
633

SER 1984/16, p. 84-88
Zie CNV 1984 en CNV 1990, p. 3 en 8.
655
FNV 1990.
666
De CDA-fractie houdt zich in de discussie over dit punt op de vlakte. In het verleden is voor
hett CDA het draagkracht- en daarmee samenhangende kostwinnersbeginsel een fundamenteel
elementt in het sociaal beleid geweest, maar de partij realiseert zich in deze periode dat in de
maatschappijj de pijlen in de richting van individualisering en emancipatie staan en schikt zich
daarr ook naar. Zie par. 3.2.
644
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naastt het traditionele gezin vele andere leefvormen gekomen en het sociale
zekerheidsstelsell moet daar rekening mee houden. Ten derde wordt door
individualiseringg het uitkeringssysteem eenvoudiger, doorzichtiger en
minderr fraudegevoelig. Ten vierde bevordert de individualisering van
uitkeringrechtenn de privacy en keuzevrijheid van burgers. Omdat niet langer
wordtt gedifferentieerd naar leefvorm, hoeft de burger de overheid minder
informatiee te verschaffen en is minder controle van overheidswege nodig.67
Ondankss de brede overeenstemming over individualisering, worden aan
ditt uitgangspunt verschillende consequenties verbonden. De linkse fracties
richtenn zich op basis van dit uitgangspunt op een verhoging van
loondervingsuitkeringenn (PSP: 80 procent, PvdA: 75 procent), zodat
uitkeringsgerechtigdenn niet of minder snel 'door de vloer van het
bijstandminimumm zakken' en dan aangewezen raken op (partner )inkomensenn vermogensafhankelijke toeslagen. Bovendien pleit klein links, zo is reeds
inn de vorige paragraaf gesteld, voor loongerelateerde uitkeringen zolang de
werkloosheidd duurt en voor een stelsel van volledig geïndividualiseerde
bijstandsuitkeringenn ter hoogte van 80 procent van het minimumloon.68 De
PvdAA fractie gaat minder ver, maar wil wel dat de minimumgerelateerde
WW-vervolguitkeringg een langere looptijd heeft, zodat mensen minder snel
mett de middelentoets van de bijstand in aanraking komen.69 De VVD is
voorzichtigerr en streeft naar een verdere individualisering van
uitkeringsrechten,, wanneer de financiële situatie dit toelaat.
Dee kleine christelijke partijen verzetten zich tegen het streven naar
individualiseringg en meer economische zelfstandigheid van individuele
burgers.. Door de nadruk op individualisering en economische
zelfstandigheidd wordt, zo stelt dit deel van het parlement, 'een
tweeverdienerssituatiee gepropageerd, worden samenlevingsverbanden als
huwelijkk en gezin ondermijnd en glijdt men af naar economische
eenzaamheid'.. De fracties schilderen de maatregelen negatief af onder het
mottoo 'Ieder voor zich en de staat voor ons allen'.71 De kleine christelijke
partijenn achten het belangrijker te voorkomen dat alleenstaande langdurig
werklozenn met de vermogenstoets te maken krijgen dan dat de uitkeringen
wordenn geïndividualiseerd. Een ander gevolg van de individualisering is dat
dee oudere tweeverdiener die niet zo kwetsbaar is omdat de partner verdient,
eropp vooruitgaat terwijl de jongere alleenverdiener er door de maatregelen
opp achteruit gaat. Op grond van deze opvattingen bestaat er bij dit deel een
voorkeurr voor een uitbreiding van de (leeftijds)grenzen van de IOAW, die
geenn vermogens-, maar wel een inkomenstoets kent, boven een uitbreiding
vann de vervolguitkering.
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Onder andere: Kamerstukken II1985/86. 19 26!, nr. 7, p. 15-16.
Handelingen II1985/86, p. 4436-4438.
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Kamerstukken II1985/86, 19 261, nr. 7, p. 6.
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Handelingen II1985/86, p. 4449.
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Handelingen II1985/86, p. 4463.
722 Handelingen II1985/86, p. 4470-4471.
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6.3.4.55

Decollectivering en privatisering

6.3.4.5.11

Standpunt van het kabinet

Tenn gevolge van de keuze voor het loondervingsstelsel met vangnet streeft
hett kabinet naar een duidelijker scheiding van functies en
verantwoordelijkhedenn (zie schema par. 6.3.4.3.1). De regelingen met een
loondervingsfunctiee worden gerekend tot de primaire verantwoordelijkheid
vann de sociale partners en de minimumbehoefteregelingen dienen primair
onderr de verantwoordelijkheid van de overheid te vallen. Het kabinet
onderscheidtt functies en verantwoordelijkheden, maar relativeert
tegelijkertijdd de aangebrachte onderscheiding en de verdeling van
verantwoordelijkheden:: 'Het gaat niet om het een of het ander, maar om
meerr van het een en minder van het ander'.73 Bij de verdeling van
verantwoordelijkhedenn ten aanzien van de loondervings- en minimumbehoefteregelingenn vormt het principe van een gedeelde verantwoordelijkheidd van sociale partners en overheid het uitgangspunt.74 Door de
instellingg van een wettelijke verzekeringsplicht neemt de overheid
verantwoordelijkheidd voor de loondervingsregelingen en wordt een
aanvaardbaarr niveau van sociale zekerheid gegarandeerd. Omdat de
werknemersverzekeringenn worden gezien als een verlengstuk van de arbeid,
dee arbeidsinkomsten en de arbeidsvoorwaarden, vallen deze regelingen ook
onderr de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Boven het
wettelijkk gegarandeerd niveau worden op basis van afspraken binnen een
bedrijff of bedrijfstak aanvullingen verstrekt aan de werknemer.
Hett streven naar een andere verdeling van verantwoordelijkheden houdt
eenn streven naar decollectivering en privatisering in. In de SERadviesaanvraagg uit 1983 stelt het kabinet een verlaging van het wettelijke
verzekeringsniveauu voor. Een verlaging van het niveau zal, zo staat in de
adviesaanvraag,, een verschuiving van verantwoordelijkheden van de
overheidd naar de sociale partners teweeg brengen. Het kabinet verwacht dat
eenn verlaging van het wettelijk verzekeringsniveau geheel of gedeeltelijk
wordtt gecompenseerd door aanvullingen op basis van collectieve afspraken
tussenn sociale partners. Er wordt mee gerekend dat deze verschuiving in
sterkeree mate zal optreden bij het risico van arbeidsongeschiktheid dan bij
hett risico van werkloosheid.75 In de jaren voorafgaande aan de
Stelselherzieningg is aan deze doelstelling gestalte gegeven door het wettelijk
gegarandeerdee loondervingspercentage af te bouwen van 80 procent naar 70
procentt van het laatstverdiende loon. In het kader van de Stelselherziening
!i!i

Kamerstukken II1982/83, 17 475, nr. 6, p. 9.
Kamerstukken II 1982/83, 17 475, nr. 6, p. 11, Kamerstukken II 1985/86, 19 261, nr. 3, p.
17-18;; Roebroek & Hertogh 1998, p. 389.
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Kamerstukken II1982/83, 17 475, nr. 6, p. 12.
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betekentt het voornemen van de halfjaarlijkse verlaging van het WWuitkeringsniveauu een verdere decollecti vering van de wettelijke
werkloosheidsverzekering..
Vanwege deze geschetste verdeling van
verantwoordelijkhedenn tussen kabinet en sociale partners geeft het kabinet
niett aan of privatisering gewenst is. Bovenwettelijke uitkeringen behoren tot
dee verantwoordelijkheid van de werknemers en werkgevers en daarom wil
hett kabinet daar geen uitspraak over doen: 'de vrijheid van werknemers en
werkgeverss voor het bovenwettelijk traject blijft onverkort het
uitgangspunt'.77 7
6.3.4.5.22

Standpunten van de sociale partners

Dee sociale partners onderschrijven unaniem het door het kabinet
geformuleerdee uitgangspunt van gedeelde verantwoordelijkheid. Enerzijds
zijnn de werknemersverzekeringen vervat in publiekrechtelijke regelingen,
anderzijdss liggen de regelingen in het verlengde van de arbeidsvoorwaarden
enn de arbeidsomstandigheden en behoren ze tot de verantwoordelijkheid van
dee sociale partners.78 De consensus tussen de sociale partners strekt echter
niett verder dan dit algemene uitgangspunt. De FNV wil het stelsel van
wettelijkk gegarandeerde loondervingsuitkeringen handhaven en uitbreiden
enn weinig ruimte laten voor aanvullende bovenwettelijke verzekeringen.
Kortom,, de FNV is geen voorstander van decollectivering en/of
privatisering.. De werkgevers pleiten ervoor het bovenminimale gedeelte van
dee loondervingsvoorziening over te laten aan de sociale partners en
particulieree initiatieven. Voor de werkgeversorganisatie is de regeling van
dee oudedagsvoorziening het lichtend voorbeeld voor de vormgeving van de
loondervingsverzekering:: een door de staat verzorgde minimumvoorziening,
daarbovenopp bedrijfstak- en ondernemingsvoorzieningen en ten slotte
ruimtee voor individuele aanvullingen. Wat de aanvullingen betreft streven
werkgeverss naar een arbeidskostenmatiging en naar rendementsherstel en
willenn derhalve niet dat wordt aangevuld tot de oude wettelijke niveaus.
Dee werkgevers pleiten derhalve voor een decollectivering en een beperkte
privatiseringg van de loondervingsregelingen.
Hett CNV pleit voor decollectivering van de wettelijke regeling, maar
ookk voor privatisering, dat wil zeggen aanvullingen tot het oude wettelijke
uitkeringsniveau.. In De discussienota vakbeweging en werknemersverzekeringenkeringen uit 1985 stelt het CNV voor om de werknemersverzekeringen
geheell te privatiseren, in die zin dat het georganiseerd bedrijfsleven
766

Uit de visie voor de langere termijn blijkt dat het kabinet ook het voornemen heeft om de
WAO-uitkeringg in duur en hoogte te beperken: Kamerstukken II1985/86, 19 261, nr. 3, p. 7-8.
Kamerstukken II1985/86, 19 261. nr. 3. p. 18.
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SER 1984/16, p. 52-53.
799
Zie verder onder meer: Fase 1986, p. 190-199; De Kam & Nypels 1984.p. 101-115.
800
Van de Heuvel, Noordhoek & Sinnighe Damsté 1986. p. 23.
811
Kamerstukken II1985/86, 19 261, nr. 3, p. 18.
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verantwoordelijkk wordt gehouden voor de loondervingsverzekeringen. De
argumentenn die aan het voorstel ten gronde liggen zijn de volgende. Ten
eerstee worden de werknemersverzekeringen gerekend tot de arbeidsvoorwaardenn en dus tot het domein van de werkgevers en werknemers. Ten
tweedee meent het CNV dat de rechtszekerheid beter is gewaarborgd als de
socialee partners zelf geheel verantwoordelijk zijn, omdat het de overheid op
basiss van de maatregelen van de laatste jaren een onbetrouwbare verzekeraar
vindt.. Het constateert dat de overheid de laatste jaren steeds meer
bevoegdhedenn naar zich toe heeft getrokken ten koste van de sociale
partners.. Een dergelijk voorstel moet deze tendens doorbreken. Ten derde
sluitt het voorstel goed aan bij het confessionele denken over subsidiariteit en
soevereiniteitt in eigen kring. " Ten vierde is het voorstel een goede manier
omm leden te binden.
Hett CNV-plan uit 1985 is sterk centralistisch van aard. Werkgevers en
werknemerss beslissen op centraal niveau over de uitkeringshoogte- en
voorwaardenn en leggen hun afspraken neer in een soort nationale CAO.83 De
ongeorganiseerdee werknemers en werkgevers worden via wettelijke
kaderwetgevingg gebonden aan de centrale afspraken. De Wet AVV en de
Wett op de verplichtstel ling van bedrijfspensioenregelingen dienen als
voorbeeldd van kaderwetgeving. De uitkeringen moeten gerelateerd zijn aan
hett laatstverdiende loon en worden gefinancierd door uniforme premies.
6.3.4.5.33

Standpunten in het parlement

Binnenn het parlement zijn twee soorten voorstanders van enige vorm van
privatisering.. De eerste groep (VVD) bepleit privatisering, omdat hierdoor
dee individuele keuzevrijheid van werkgevers en werknemers wordt
vergroot.. Als de overheid haar verantwoordelijkheid beperkt tot het
garanderenn van uitkeringen op minimumniveau, dan kunnen werkgevers en
werknemerss zelf beslissen over additionele zekerheid.85 De positie van de
socialee partners zal worden versterkt en de verbreding van het
B2

Hertoghh 1998, p. 99-100
CNV 1985, p. 4.
844
Heijmans e.a. 1984, p. 46-49 en 74. Zie voor het VVD-standpunt ook: Van de Heuvel,
Noordhoekk & Sinniglie Damsté 1986. p. 27-30.
Inn het rapport Grenzen aan de sociale zekerheid (Heijmans e.a. 1984) wordt een voorstel
gedaann voor een Algemene Inkomensdervingsdervingswet (AIW) op basis waarvan
minimumuitkeringenn worden verstrekt aan personen van achttien jaar en ouder tot het 65cc jaar,
diee arbeidsongeschikt of onvrijwillig werkloos zijn. Er worden individuele uitkeringen
verstrektt van 50 procent van het sociaal minimum aan samenwonenden. Alleenstaanden
krijgenn een toeslag van 20 procent.
Ditt pleidooi voor privatisering van liet bovenminimale traject is overgenomen door de
partijraadd van de VVD. Ter bevestiging van het rapport wordt een stelling aangenomen dat
'Hett sluiten van aanvullende verzekeringen, die gewenst kunnen zijn. wordt overgelaten aan
dee betrokkenen (individueel dan wel collectief)' (Vrijheid en democratie, 18 juni 1985, nr.
1323,, p. 29).
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onderhandelingspakkett zal een stimulans zijn voor werknemers en
werkgeverss om zich aan te sluiten bij een organisatie.86 De W D kiest in
eerstee instantie niet voor collectieve aanvul lingsregelingen door
bedrijfsverenigingen,, maar voor individuele aanvullingen, omdat dan meer
ruimtee wordt geboden voor de individuele behoefte van verzekerden.87 De
fractiee onderkent wel dat er problemen kunnen zitten aan het privatiseren
vann het bovenminimale traject. Ten eerste bestaat het gevaar van selectie
doorr de verzekeraars en dat van anti-selectie. Ten tweede is er het probleem
vann de vermeende onverzekerbaarheid van het werkloosheidsrisico. Om het
eerstee probleem het hoofd te bieden zal de wetgever maatregelen dienen te
treffenn om de schadelijke gevolgen van deze selectieprocessen te
voorkomen.. Bovendien wordt verwacht dat bij het afsluiten van collectieve
contractenn voor een hele bedrijfstak of voor een onderneming het gevaar van
selectiee en anti-selectie minimaal is. Het tweede probleem wordt niet zo
ernstigg ingeschat gezien het feit dat er in 25 procent van de CAO's
aanvullendee regelingen zijn getroffen boven het WW/WWV-niveau. Op
basiss van dit gegeven trekt de VVD de conclusie dat een private
werkloosheidsvoorzieningg op bedrijfstak- en ondernemingsniveau wel
mogelijkk is.89
Dee confessionelen vormen de tweede groep voorstanders van een vorm
vann privatisering. Dit deel benadrukt niet zozeer de individuele
keuzevrijheid,, maar meer de vrijheid van de maatschappelijke kringen.90 De
aloudee beginselen van soevereiniteit in eigen kring en van subsidiariteit
klinkenn door in de stellingname van deze groep. Solidariteit, zo stellen de
confessionelen,, wordt niet alleen waargemaakt via het grote collectief, maar
voorall op micro-niveau in het gezin en in de familie, de kerkelijke
gemeente,, tussen werknemers en werkgevers in een onderneming of in een
bedrijfstak.91 1

Heijmanss e.a. 1984, p. 77-78.
Handelingen II1985/86. p. 4349.
888
Heijmans e.a. 1984, p. 74-75, 77.
99
Tegen de achtergrond protesteert VVD tegen feit dat in de TW een middelentoets wordt
gehanteerd,, waarbij de bovenwettelijke aanvullingen en private verzekeringen worden
betrokken:: Roebroek & Hertogh 1998, p. 394. Teneinde meer ruimte te scheppen voor
bovenwettelijkee aanvullingen dienen volgens de VVD toeslagen niet inkomensafhankelijk te
zijn.. Zie hierover ook Fase 1986, p. 190-199. Zie ook GPV: Handelingen II 1985/86, p. 4471.
900
Zie voor het CDA-standpunt verder: Van de Heuvel, Noordhoek & Sinninghe Damsté 1986,
p.. 26-27, CDA 1982.
HandelingenHandelingen II 1985/86, p. 4446, 4464. De kleine christelijke fracties stellen zich op tegen
dee uitbreiding van de verplichte verzekeringen die besloten ligt in de integratie van de WW en
WWV.. Door deze integratie wordt de werkingssfeer van de WW, de verplichte
werkloosheidsverzekering,, uitgebreid en wordt de WWV. de werkloosheidsvoorziening,
afschaft.. 'Waarom breidt de regering in een tijd van deregulering, decentralisatie en
privatiseringg de verplichte verzekering fors uit?': Handelingen II 1985/86, p. 4470.
877
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Inn de PvdA-gelederen leven er in die tijd wel ideeën over privatisering. " In
hett rapport Om een werkbare toekomst dat op verzoek van de PvdA-fractie
iss uitgebracht doen Van Kemenade, Ritzen en Wöltgens in augustus 1984
eenn voorstel voor de invoering van een 'algemene basisvoorziening'.
Genoemdee auteurs stellen voor een Wet Algemene Basisvoorziening
(WABV)) in te voeren waarin is vastgelegd dat aan personen boven de
achttienn jaar die niet zelfstandig kunnen voorzien in eigen onderhoud of aan
personenn die van werk zijn vrijgesteld omdat ze de pensioengerechtigde
leeftijdd hebben bereikt, bepaalde (zorg)taken hebben te verrichten of
onvrijwilligg werkloos zijn, een uit algemene middelen gefinancierde
uitkeringg op minimumniveau te verstrekken.
De bovenminimale
uitkeringenn dienen te worden geprivatiseerd in die zin dat werkgevers en
werknemerss daar voortaan verantwoordelijk voor zijn. Zij voegen hieraan
toee dat in de WABV minimumeisen moeten worden gesteld aan de
bovenwettelijkee verzekeringen en dat voor de spreiding van risico's een
egalisatiefondss dient te worden ingesteld. Door deze regeling ontstaat een
dubbelzinnigee constructie. Aan de ene kant worden de bovenwettelijke
verzekeringenn geprivatiseerd, maar aan de andere kant wordt de
privatiseringg voor een groot deel te niet gedaan door de minimumregelingen
enn het egalisatiefonds.
Naa publicatie distantieert de PvdA zich van het rapport en beschouwt ze
hett plan als een pleidooi voor een ministelsel. Ze wijst een ministelsel van
dee hand, omdat de overheid een redelijke inkomenscontinuïteit dient te
waarborgen.. Een wettelijke regeling van alle loongerelateerde uitkeringen
wordtt beschouwd als een goede waarborg. * Op basis van de
medeverantwoordelijkheidd van de overheid voor de sociale zekerheid moet
eenn wettelijk bovenminimaal stelsel in stand worden gehouden en mag van
dee gemeenschap met een beroep op het solidariteitsbeginsel worden gevergd
datt de nodige offers worden gebracht, zo stelt de PvdA.
Kortom,, ondanks tamelijk brede steun bij betrokkenen voor een andere
verdelingg van verantwoordelijkheden tussen overheid en sociale partners, is
aann het voornemen geen gevolg gegeven. Bij het kabinet, de werkgevers, het
CNV,, het CDA, de VVD, de klein christelijk partijen en in een deel van de
022

Zie voor het PvdA-standpunt onder meer: Van de Heuvel. Noordhoek & Sinninghe Damsté

1986,, p. 25.

**** Van Kemenade, Ritzen & Wöltgens 1984.
044
Deze uitkering is geïndividualiseerd en het recht op de uitkering is niet afhankelijk van de
leef-- en gezinssituatie. Het niveau van de basisvoorziening ligt op 50 procent van het nettominimumloon.. Voor alleenstaanden wordt er een toeslag verstrekt van twintig procent. Het
grotee verschil tussen dit stelsel en het tweetrajectenstelsel is dat in dit stelsel wordt uitgegaan
vann individuele uitkeringen. Er wordt een Al W-uitkering verstekt zonder vermogens- of
partnerinkomenstoets.. De enige uitzondering is dat de partner niet ook een Al W-uitkering mag
ontvangen.. In het tweetrajectenstelsel wordt in het basistraject een uitkering verstrekt die wel
afhankelijkk is van het vermogen en inkomen van de leefeenheid.
055
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Van Loo 1985, p. 267.
VanLooo 1985, p. 264-272.
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PvdA-achterbann bestaan plannen en ideeën voor privatisering. Geen van de
plannenn echter is omgezet in beleid.
6.3.56.3.5

Conclusie

--

Doordat de WW-uitkeringen op drie manieren sterker afhankelijk is
gewordenn van het arbeidsverleden en dus van premiebetaling is de
equivalentiee tussen uitkering en premie sterker en is dus de solidariteit
inn de nieuwe WW verminderd.
-- Twee overwegingen hebben aan de nieuwe uitkeringsstructuur van de
nieuwee WW ten grondslag gelegen. Het streven naar desolidarisering
komtt tot uitdrukking in de verschillende manieren waarop de uitkering
afhankelijkk wordt gesteld van een feitelijk of fictief arbeidsverledeneis.
Hett streven naar individualisering en emancipatie ligt ten grondslag aan
dee WW-vervolguitkering.
-- Ondanks het feit dat het kabinet voorstellen heeft gedaan voor een
glijdendee schaal en een halfjaarlijkse afbouw van uitkeringen en
ondankss het feit dat een groot deel van de betrokkenen voornemens en
plannenn heeft voor decollectivering en privatisering, is geen van deze
voorstellenn en voornemens gerealiseerd en is er bij de Stelselherziening
geenn sprake van decollectivering dus ook niet van privatisering van de
wettelijkee verzekering. Plannen voor uniformering, decollectivering en
privatiseringg worden gereserveerd voor de lange termijn.
6.44
6.4.16.4.1

Wijziging van de WAO-uitkering in 1993
Inleiding

Doorr de Wet Terugdringing Beroep Arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet
TBA)) worden de uitkeringsduur en de uitkeringshoogte gekort. Door deze
kortingenn is het zogenaamde 'WAO-gat' ontstaan. Ondanks de commotie in
19911 wordt dit plan na enkele aanpassingen neergelegd in een wetsvoorstel
datt wordt aangenomen in 1993. Op 1 augustus 1993 treedt de nieuwe WAO
inn werking.
6.4.26.4.2

Inhoud van de maatregel

Mett de inwerkingtreding van de Wet TBA wordt de oude in duur onbeperkte
loongerelateerdee WAO-uitkering vervangen door een in duur beperkte
loondervingsuitkeringg en een in duur onbeperkte vervolguitkering. De
bestaandee structuur wordt aldus gesplitst in een loongerelateerde uitkering
enn een vervolguitkering, dat is een minimumuitkering aangevuld met
opbouwelementen.. De loongerelateerde uitkering bedraagt bij volledige
arbeidsongeschiktheidd 70 procent van het dagloon en varieert afhankelijk
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vann het fictief arbeidsverleden, dat is de leeftijd van de arbeidsongeschikte
bijj instroom, van nul (bij 33 jaar of jonger) tot zes jaar (bij 58 jaar). Na de
loongerelateerdee uitkering maakt de arbeidsongeschikte aanspraak op een
vervolguitkering.. Deze uitkering wordt tot het 65e jaar verstrekt en bestaat
uitt een flat-rate-basis gevormd door 70 procent van het minimumloon en
eenn opbouwdeel. De hoogte hiervan is afhankelijk van de leeftijd op het
momentt van instroom en van het verschil tussen dagloon en minimumloon.
Voorr elk jaar boven het vijftiende levensjaar komt tot het 58e jaar een
percentagee van 1,4 van het bovenminimale loon (loon - minimumloon)
bovenopp de 70 procent van het minimumloon.
6.4.36.4.3

Kwalificatie van de maatregel

Doorr deze ingreep in de WAO-uitkering wordt de solidariteit van de
verzekeringg aangetast doordat de equivalentie tussen premie en prestatie
ofwell het opbouwkarakter van de verzekering wordt versterkt. Ten eerste
wordtt de equivalentie tussen premie en uitkering versterkt doordat de duur
vann de loongerelateerde WAO-uitkering via het fictief arbeidsverleden
afhankelijkk wordt gesteld van de duur van premiebetaling. Ten tweede is de
hoogtehoogte van de vervolguitkeringen gedeeltelijk afhankelijk gesteld van het
fictieffictief arbeidsverleden van de werknemer. Met elk levensjaar boven het
vijftiendee levensjaar wordt tot het 58e jaar de vervolguitkering verhoogd met
eenn bepaald opbouwpercentage. Bij de vormgeving van de vervolguitkering
wordtt echter geen zuiver opbouwprincipe gehanteerd, omdat de uitkering
eenn flat-rate-basis heeft ter hoogte van 70 procent van het minimumloon.
Bovendienn wordt uitgegaan van het fictief en niet van het feitelijk
arbeidsverleden. .
6.4.46.4.4
6.4.4.11

Overwegingen
Inleiding

Dee belangrijkste overwegingen die bij de ingrepen in de WAO-uitkering een
roll spelen zijn:
-- desolidarisering;
-- handhaving van het loondervingskarakter;
-- decollectivering;
-- privatisering;
-- uniformering;
-- activering;
-- voorkoming van oneigenlijk gebruik.
Dee eerste twee en de laatste vier waarden worden vanwege hun nauwe
onderlingee samenhang in één subparagraaf behandeld.
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6.4.4.22

Desolidarisering en de handhaving van het loondervingskarakter

6.4.4.2.11

Standpunt van het kabinet

6

Inn het wetsvoorstel wordt er bij de beperking van de uitkeringsrechten
uitdrukkelijkk voor gekozen om een relatie te leggen tussen de betaalde
premiee en de duur respectievelijk de hoogte van de uitkering.' Er dient, zo
staatt in de memorie van toelichting, een zekere relatie gelegd worden tussen
betaaldee premie en uitkering, want een strikte evenredigheid tussen premie
enn uitkering 'zou in strijd zijn met de solidariteitsgedachte'.
Staatssecretariss Ter Veld merkt bij de verdediging van het wetsvoorstel op
datt er bewust voor gekozen is om ouderen en mensen met een laag inkomen
beterr te beschermen dan jonge mensen en mensen met een hoog inkomen.
Opp grond van deze uitgangspunten stelt het kabinet een systeem voor waarin
dee duur van de loondervingsuitkering leeftijdsafhankelijk is en de hoogte
vann de vervolguitkering afhankelijk is van leeftijd en van het verschil tussen
hett dagloon en het minimumloon.100 Vanwege de leeftijdsafhankelijkheid is
dee regeling relatief gunstig voor oudere arbeidsongeschikten en vanwege de
Jlat-rate-basisJlat-rate-basis is de regeling relatief gunstig voor de lagere inkomens.
Ondankss de afname van de solidariteit van de verzekering als geheel door de
invoegingg van opbouwelementen in de uitkeringen, wordt ten behoeve van
ouderenn en mensen met een laag inkomen solidariteit georganiseerd in de
verzekering. .
6.4.4.2.22

Standpunten van de sociale partners

Err zijn in de SER drie soorten voorstellen ten aanzien van de WAOuitkering: :
11 beperking van de hoogte van de WAO-uitkering (werkgevers en
kroonleden); ;
22 beperking van de duur van de WAO-uitkering (werkgevers);
33 beperking van de WAO-uitkeringen (werknemers).

977

Kamerstukken II1992/93, 22 824, nr.3, p. 34.
Kamerstukken II 1992/93, 22 824, nr. 3, p. 34. Het is de vraag welke solidariteitsgedachte
bedoeldd wordt.
999
Handelingen II1992/93, p. 3186.
1000
Kamerstukken II1992/93, 22 824. nr. 3, p. 33-34.
1011
Hier een rekenvoorbeeld ontleend aan de memorie van toelichting, Kamerstukken II
1992/93,, 22 824, nr. 3, p. 79: leeftijd bij aanvang: 40 jaar; arbeidsongeschiktheid: 80 procent
off meer; dagloon: ƒ240; minimumloon: ƒ100; aantal jaren dat in aanmerking moet worden
genomenn voor de vervolguitkering: 22 (40-18); loondervingsuitkering: op basis van art. 21a
WAO:: twee jaar 70 procent van ƒ240. Vervolguitkering: 70 procent van ƒ100 = ƒ70 +
(22x1,755 procent van ƒ140 = ƒ53,90) = ƒ123.90.
088
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Dee werknemersleden binnen de SER zijn tegen een ingrijpen in de
uitkeringen.. Zij wensen dat het beleid volledig gericht is op een toename
vann de arbeidsparticipatie.102 Als alternatief voor de kabinetsplannen komen
zijj met een breed pakket van maatregelen gericht op preventie,
rechtsbescherming,, reïntegratie en een intensieve gevalsbehandeling.103 Het
verschill tussen de FNV- en CNV-benadering is dat het CNV nadruk legt op
dee verantwoordelijkheid van sociale partners, terwijl de FNV de
verantwoordelijkheidd van de overheid benadrukt.
Eenn meerderheid in de SER, bestaande uit werkgevers- en kroonleden, is
voorr een beperking van de uitkeringen en ziet versterking van de
equivalentiee tussen uitkering en premie als een weg waarlangs deze
beperkingg kan worden vormgegeven. Een minderheid van werkgeversleden
ziett versterking van het equivalentiebeginsel ook als de grond voor ingrepen
inn de duur van de uitkeringen. Werkgevers- en kroonleden stellen twee
systeemvariantenn voor om via opbouwelementen in te grijpen in de hoogte
vann de WAO-uitkering.104 Voor beide varianten geldt dat de uitkering
voorziett in minimaal 70 procent van het minimumloon en afhankelijk is van
hett arbeidsverleden. De maximale uitkering bedraagt 70 procent van het
loonverlies.. Bij variant 1 is de uitkering direct gekoppeld aan het
loonverlies..
Deze variant biedt hierdoor over het algemeen meer
inkomensbeschermingg dan variant 2. Bij variant 2 bestaat de uitkering uit
eenn flat-rate-basisuitkenng van 70 procent van het minimumloon en biedt
vanwegee óejlat rate relatief meer bescherming aan de lagere inkomens.106
Dee bovenminimale uitkering is gekoppeld aan het verschil tussen het
minimumloonn en het laatstverdiende loon.107

1022

SER 1991/15, p. 179.
Dee FNV-nota doet een voorste! voor een Participatiewet. De wet moet een 'sluitende
aanpak'' tot stand brengen: aan een ieder die onvrijwillig niet actief is, wordt binnen een
bepaaldee termijn een arbeidsplaats, een (re)integratiemaatregel, een terugkeerplan of een
arbeidsmarktmaatregell (beroepskeuzevoorlichting, scholing, loonkostensubsidie, etc)
aangebodenn (FNV 1992, p. 24). Zie ook bijlage 11 van SER 1991/15.
Inn het CNV- actieplan arbeidsongeschiktheid uit september 1990 wordt een samenhangend
pakkett maatregelen op dat gebied gepresenteerd: CNV 1992, p. 15.
Gegevenn de beperkte registratie van verzekeringsjaren moet vooralsnog worden
aangeknooptt bij de leeftijd. SER 1991/15, p. 177-178.
Variantt 1 (opbouw direct gekoppeld aan loonverlies): basis is 60 procent loonverlies (maar
nooitt lager dan 70 procent van het minimumloon). Opbouw: vanaf 35 jaar voor elk levensjaar
0,55 procent bovenop de 60 procent. Maximumuitkering: 70 procent van het loonverlies vanaf
555 jaar. Zie bijlage 17 SER 1991/15.
Variantt 2 (opbouw gekoppeld aan bovenminimale loondeel): de basis is 70 procent van het
minimumloon.. Opbouw: vanaf 18 jarige leeftijd voor elk levensjaar tot 58 jaar 1,75 procent x
bovenminimalee loon (= loon - minimumloon). Maximumuitkering: 70 procent minimumloon
++ 70 procent (loon-minimumloon) = 70 procentloon vanaf 58 jarige leeftijd.
Dee ondernemersleden en vier kroonleden hebben voorkeur voor variant 2, die vanwege de
flat-rate-basisflat-rate-basis sterker door het solidariteitsbeginsel wordt gekenmerkt dan variant 1.
overigee kroonleden hebben een voorkeur voor variant l.
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Bijj de specifieke vormgeving van de beperking van de hoogte van de
uitkeringg noemt de meerderheid van de SER, net als het kabinet, ook
inkomenspolitiekee overwegingen. De raad acht het sociaal wenselijk lagere
inkomensgroepenn en ouderen meer te beschermen dan hogere inkomens en
jongeren.. Bovendien wil de raad de volumebeperkende maatregelen speciaal
richtenn op de lagere leeftijdscategorieën, omdat de groei in het volume erg
sterkk is onder deze groepen.10
6.4.4.2.33

Standpunten in het parlement

Eenn ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt de keuze van het kabinet
voorr de invoering van een stelsel met een korte loondervingsuitkering en
eenn vervolguitkering met opbouwelementen.
Een deel van de Kamer
(CDA,, W D , RPF, SGP) is voorstander van versterking van de
equivalentie.1100 Een minderheid in het parlement (D66, GPV, GroenLinks)
iss tegen. De PvdA-fractie is wel voor een ingreep in de uitkeringen maar
niett vanwege een versterking van de equivalentie, maar, zo volgt uit de
volgendee subparagraaf, vanwege een gewenste andere verdeling van
verantwoordelijkheden. .
Dee fracties van GroenLinks en GPV zijn tegen toepassing van het
equivalentiebeginsel,, omdat de WAO haar loondervingskarakter dan verliest
enn hierdoor 'de bijl aan de wortel van de solidariteit wordt gelegd'.112 In
gevall van arbeidsongeschiktheid behoort een verzekering te zijn gebaseerd
opp het loondervings- en niet op het opbouwprincipe. De uitkering dient te
zijnn gerelateerd aan het laatstverdiende loon en niet aan leeftijd of aan het
aantall jaren dat premie is afgedragen."3 Een ander punt van kritiek is dat het
108

Kamerstukkenn II1992/93, 22 824, nr. 6. p. 44.
Dat wil niet zeggen dat een ruime meerderheid het gehele wetsvoorstel steunt.
1,00
De beperking van de collectieve verantwoordelijkheid gaat in de ogen van de VVD, RPF en
SGPP niet ver genoeg. Er wordt voorzien dat na een paar jaar nieuwe ingrepen nodig zijn. Voor
dee VVD is dit reden om het wetsvoorstel niet te steunen: Kamerstukken II 1992/93, 22 824, nr.
5,p.7. .
1111
De fractie van D66 sluit ingrepen in de WAO-uitkering op termijn niet uit, maar meent dat
eerstt andere maatregelen, gericht op beperking van het uitkeringsvolume, moeten worden
uitgeprobeerd.. Sorteren deze maatregelen geen effect, dan kan gedacht worden aan ingrepen in
dee uitkeringen.
1122
GroenLinks: Kamerstukken II 1992/93, 22 824, nr. 8, p. 25; GPV: Handelingen II 1992/92,
p.3148. .
1133
Toch laat het GPV een opening voor ingrepen in de toekomst. Mocht na verloop van tijd
blijkenn dat de volumemaatregelen, zoals herkeuringen en reïntegratiemaatregelen, niet genoeg
effectt sorteren en blijft het aantal arbeidsongeschikten groeien, dan kunnen prijsmaatregelen
onontkoombaarr zijn. In dat geval moet voor een systeem worden gekozen dat zo dicht
mogelijkk aanligt tegen het oude uitkeringssysteem. Het GPV kiest dan in afwijking van het
kabinetsvoorstell voor hogere vervolguitkeringen en voor geen of een kortere
gewenningsperiodee waarin een loondervingsuitkering wordt genoten. De vervolguitkering is
immerss bedoeld voor diegenen die voor de langere duur echt op de WAO zijn aangewezen:
HandelingenHandelingen II1992/93, p. 3234-3235.
1099
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niett rechtvaardig is om via het opbouwprmcipe ouderen een gunstiger
regelingg te bieden dan jongeren. Een jongere bouwvakker die van de steiger
valt,, zit zijn leven lang op het minimumniveau, terwijl een oudere
werknemerr die hetzelfde overkomt een hogere uitkering ontvangt.
6.4.4.33

Decollectivering/gelijkheioVactivering/privatisering

6.4.4.3.11

Standpunt van het kabinet

Hett kabinet wil komen tot een decollectivering, een verlaging van het
wettelijkk verzekerd niveau, maar het kabinet streeft ook naar privatisering,
datt is een vervanging van publieke door private verzekeringsdekking (zie
par.. 5.8.4). De vraag is hoe deze overwegingen zich tot elkaar verhouden.
Uitt de overwegingen van het kabinet blijkt dat het streven naar privatisering
wordtt beschouwd in samenhang met het streven naar decollectivering,
waarbijj het uitgangspunt is dat een verlaging van het wettelijk verzekerd
niveauu niet geheel wordt gecompenseerd door private aanvullingen. Met
anderee woorden het kabinet wil niet alleen een verlaging van het publiek
verzekerdd niveau bereiken, maar ook een verlaging van het totale (publiek
enn privaat) verzekerd niveau. Er wordt op gerekend dat niet alle werkgevers
zullenn aanvullen tot het oude niveau.
Dat in 1993 anders over
aanvullingenn wordt gedacht dan ten tijde van de Stelselherziening - het
kabinett benadrukt in die tijd de vrijheid van sociale partners - blijkt wel uit
dee oproep van premier Lubbers aan de CAO-onderhandelaars om met het
oogg op de ontwikkeling van de loonkosten terughoudend te zijn met
aanvullingen.. Door aanvullingen tot het oude niveau wordt het
loonmatigingsbeleidd doorkruist en 'schiet men, zo stelt Lubbers, niets op
mett ingrepen in de WAO-uitkeringen'.115
Eenn verlaging van het wettelijk verzekerd niveau zal, zo wordt verwacht,
dee instroom beperken en de uitstroom bevorderen. De instroom in de WAO
zall worden beperkt, omdat de uitkeringen minder aantrekkelijk worden en
daardoorr minder mensen een beroep zullen doen op de WAO. Het kabinet
verondersteltt met andere woorden een correlatie tussen de hoogte en duur
vann de WAO-uitkeringen en de instroom in de WAO. Deze veronderstelling
hangtt nauw samen met de gedachte dat de WAO als afvloeiingsregeling
minderr aantrekkelijk zal moeten worden ten opzichte van andere regelingen,
1144

Kamerstukken II1992/93, 22 824, nr. 6, p. 16-21.
Intervieww met toenmalig premier Lubbers, nadat het Wetsvoorstel TBA is aangenomen
doorr de Tweede Kamer. Zie CDA-krant van 20 februari 1993 (jrg. 9, nr. 1, 20 februari 1993).
Naa vragen uit de Kamer over de onderbouwing van de veronderstelling dat een versobering
vann de WAO-uitkeringen zal leiden tot een verlaging van het volume, antwoordt het kabinet
datt harde bewijzen uit de statistieken 'niet zonder meer te leveren zijn', maar dat uit enig
beleids-- en wetenschappelijk onderzoek wel degelijk naar voren komt dat er een correlatie
bestaatt tussen de hoogte van de uitkering en de toetreding van de regeling: Kamerstukken II
1992/93,, 22 824, nr. 10. p. 9.
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zoalss de WW. Mede omdat de WAO gunstiger is dan andere
uitkeringsregelingen,, zo luidt de veronderstelling, heeft de WAO een
aanzuigendee werking. Dit oneigenlijk gebruik van de WAO kan worden
ontmoedigdd door een versobering van de polisvoorwaarden.117 Het kabinet
verwachtt dus positieve effecten van uniformering van uitkeringstrajecten
vann de WAO en WW. Desondanks is het kabinet niet voor een volstrekt
uniformee regeling voor beide risico's, omdat de risico's te zeer verschillend
wordenn geacht.
DeDe uitstroom uit de WAO zal door de verlaging van de uitkering groter
zijn,, omdat met name uitkeringsgerechtigden door de uitkeringsbeperking
wordenn geprikkeld om werk te zoeken. In de visie van het kabinet zal een
beperkingg van de uitkering leiden tot een grotere inspanningsbereidheid van
dee uitkeringsgerechtigden om een baan te zoeken." 8 Deze prikkel werkt het
sterkstt bij jonge mensen en daarom worden ook de wettelijke
uitkeringsrechtenn van deze groep het sterkst ingeperkt. Decollectivering
wordtt dus ook in verband gebracht met activering.
Ondankss het streven naar een verlaging van de totale premiedruk, staat het
kabinett positief tegenover beperkte aanvullingen, zolang niet tot het oude
niveauu wordt aangevuld. Het verwacht van privatisering positieve effecten,
omdatt het rekent op een grotere efficiency waardoor in het private deel
kostenn kunnen worden bespaard. Ten tweede zal een grotere private dekking
vann het arbeidsongeschiktheidsrisico leiden tot premiedifferentiatie tussen
bedrijvenn en bedrijfstakken die wordt afgedwongen door de particuliere
verzekeraarr die in beginsel de premie afstemt op het bedrijfsrisico. Naast de
uniformee WAO-premie zal dus een meer gedifferentieerde premie voor de
aanvullendee verzekering moeten worden betaald. Deze premiedifferentiatie
kwalificeertt het kabinet als positief, omdat meer equivalentie tussen premie
enn schadekans zal leiden tot een groter kostenbewustzijn bij de individuele
werkgeverr en de prikkel tot preventie en reïntegratie groter zal zijn. Op basis
vann de 'prikkelfïlosofïe' (zie hoofdstuk 5) wordt met andere woorden een
volume-- en daardoor premiedaling verwacht.
Hett kabinet staat niet alleen positief tegenover privatisering vanwege de
verwachtingg dat privatisering zal leiden tot een verlaging van de
premiedruk,, maar ook omdat een andere verantwoordelijkheidsverdeling
'volledigg past binnen de geformuleerde uitgangspunten'.' 9 Het algemeen
uitgangspuntt bij de afbakening van verantwoordelijkheden tussen het private
enn publieke domein is dat de centrale overheid haar eigen taken en
verantwoordelijkhedenn ter discussie wil stellen wanneer die taken en
1177

Kamerstukken II1992/93, 22 824, nr. 10, p. 9.
' Kamerstukken II1992/93, 22 824, nr. 6, p. 5.
Ziee Kamerstukken II 1992/93, 22 824, nr. 6, p. 6. Voor de uitgangspunten wordt verwezen
naardee SZW-nota Strategische verkenningen. Kamerstukken II 1991/92. 22 300 XX. nr. 26 en
dee Sociale Nota uit 1993, Kamerstukken II1992/93, 22 802, nrs. 1-2.
11 8
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verantwoordelijkhedenn op adequate wijze binnen het private domein kunnen
wordenn vervuld. Op basis van dit uitgangspunt is het kabinet voorstander
vann een basisstelsel en verkiest hij dit stelsel boven 'een ministelsel' en 'een
geprivatiseerdd stelsel'.' 2I Het basisstelsel houdt in - uitgaande van een
onderscheidd in de sociale zekerheid tussen regelingen met een
behoeftefunctiee en die met een inkomensdervings functie - dat bij regelingen
mett een behoeftefunctie uitkeringen op minimumniveau en bij
inkomensdervingsregelingenn uitkeringen op een bovenminimaal niveau
wordenn verstrekt. In geval van loonderving is de bovenminimale uitkering
gerichtt op het garanderen van 'een zekere mate van inkomenscontinuïteit
gedurendee een bepaalde periode'. 1 " De hoogte van het bovenminimaal
niveauu is afhankelijk van de 'objectieve omstandigheden'. Het ministelsel
waarborgtt zowel bij regelingen met een behoeftefunctie als die met een
inkomensdervingsfunctiee
uitkeringen op minimumniveau. In een
geprivatiseerdd stelsel garandeert de overheid alleen bij regelingen met een
behoeftefunctiee uitkeringen op minimumniveau. De inkomensdervingsregelingenn daarentegen worden geheel overgelaten aan de verantwoordelijkheidd van sociale partners en individuele werkgevers en werknemers.
Schematischh weergegeven:
Behoefte e

Inkomensderving g

Basisstelsel l

Minimaal l

Bovenminimaal l

Ministelsel l

Minimaal l

Minimaal l

Geprivatiseerdd stelsel Minimaal l

Geen n
overheidswaarborg g

Hett kabinet beschouwt de nieuwe opzet van de WAO als een uitwerking van
eenn basisstelsel. Door de nieuwe WAO wordt enerzijds de
verantwoordelijkheidd van de overheid beperkt, omdat het bovenminimale
niveauu minder hoog is dan tevoren. Anderzijds wordt in de nieuwe WAO
voldoendee bovenminimale zekerheid gewaarborgd. De overheid biedt dus
eenn bepaalde basisverzekering en werknemers en werkgevers moeten zelf
kiezenn voor een aanvullende verzekering. De overheid neemt dan ook
bewustt niet de verantwoordelijkheid voor het stelsel van aanvullende
verzekeringen.. Problemen met betrekking tot de toegankelijkheid van de
aanvullendee verzekeringen voor mensen met een verhoogd risico, het
probleemm van de 'sociale zekerheidsbreuk' bij een overgang naar een andere
ondernemingg of bedrijfstak, problemen rond aanstellingskeuringen et cetera
1200

Kamerstukken IJ 1992/93, 22 802, nrs. 1-2.
Kamerstukken II1991/92, 22 300 XV, nr. 26 en Kamerstukken II1992/93, 22 802, nrs. 1-2.
1222
Kamerstukken II1992/3, 22 802, nrs. 1-2, p. 60.
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6

wordenn door het kabinet wel gezien en erkend, er wordt ook toegezegd dat
bijj effectrapportages op deze kwesties wordt gelet, maar het uiteindelijke
argumentt is toch dat het basisstelsel op zich adequate bescherming biedt.
'Willenn de mensen meer dan kan dat, maar het kabinet neemt ten aanzien
vann aanvullende verzekeringen een expliciet passieve houding aan1.123 De
overheidd wil dus niet sturend optreden bij particuliere aanvullingen en ziet
dee verzekeringen als een particuliere verantwoordelijkheid. De aanvullende
verzekeringenn worden overigens net als de andere particuliere verzekeringen
gereguleerdd door de Pensioen- en Spaarfondsenwet en de Wet Toezicht
Verzekeringsbedrijj f.
Ondankss deze passieve houding ten opzichte van de aanvullende
verzekeringenn verwijst het kabinet wel naar twee rapporten van de
Nederlandsee Vereniging van Ongevallen en Ziekteverzekeraars (NVOZ) Op
wegweg naar een verzekerde toekomst, de positie van de particuliere
arbeidsongeschiktheidsverzekeringarbeidsongeschiktheidsverzekering in relatie tot de stel
zekerheidzekerheid uit maart 1992 en Het WAO-gat verzekerd, uitwerking van
hoofdlijnenhoofdlijnen uit januari 1993. In de twee nota's staan de uitgangspunten van
dee verzekeraars genoemd die gelden voor aanvullende verzekeringen. De
verzekeraarss achten het in beginsel mogelijk bij een collectieve verzekering
vann het arbeidsongeschiktheidsrisico volledige toegankelijkheid te
garanderen.. Dit betekent dat bij een collectieve verzekering ook dekking
wordtt geboden voor mensen met een sterk verhoogd risico. De verzekeraars
gevenn aan zich in staat te achten de ZW- en WAO-aanvullingen geheel te
kunnenn verzekeren, afgezien van de eerste zes weken van het
ziekengeldrisico.. Voor dit deel van het risico kan wel dekking worden
verstrekt,, maar dan wordt wel een eigen risico bedongen. Individuele
verzekerdenn zullen worden beoordeeld op hun risico. Bij collectieven wordt
gestreefdd naar volledige toegankelijkheid.124 De twee belangrijkste
voorwaardenn voor collectieve contracten zijn dat bij indiensttreding een
aanstellingskeuringg is verricht en dat er sprake is van een vast
dienstverband.. De premies zullen verschillen per onderneming, waarbij gelet
wordtt op leeftijdsopbouw, gezondheidstoestand, bedrijfstak, beroepen van
dee werknemers binnen het bedrijf. De verzekeraars geven aan het risque
socialsocial te verzekeren, want vanwege problemen bij de praktische uitvoering
zijnn zij geen voorstander van het maken van onderscheid tussen beroeps- en
niett beroepsgebonden loondervingsschade. "

1233

Handelingen II 1992/93, p. 3246-3247.
Een collectief verzekeringscontract wordt in de nota gedefinieerd als het contract met meer
dann één verzekerde.
1255
Kamerstukken If 1992/93, 22 824, nr. 6, p. 17.
1244
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6.4.4.3.22

Standpunten van de sociale partners

Alleenn de werkgeversleden in de SER zijn voorstander van ingrepen in de
duurr van de WAO. Een van de argumenten is dat de WAO dan beter is
afgestemdd op de WW. De werkgeversleden erkennen dat het
arbeidsongeschiktheids-- en werkloosheidsrisico van elkaar verschillen, maar
benadrukkenn ook dat de beide regelingen niet teveel uiteen moeten lopen.
Meerr afstemming is noodzakelijk, omdat 'de ongewenste druk op de
arbeidsongeschiktheidsregelingg die het gevolg is van een gunstiger
uitkeringsregimee dan de werkloosheidsregeling wordt tegengegaan1.126 Voor
dee arbeidsongeschikten van 50 jaar en ouder staan zij in afwijking van de
WW-systematiekk een langere uitkeringsduur voor. Deze afwijking van de
WW-duurregelingg onderbouwen de werkgeversleden door te verwijzen naar
hett verschil tussen het arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsrisico.
Bovendienn streven de werkgevers naar decollectivering en privatisering en
zienn zij de inperking van de hoogte en duur als een stap in de goede richting
vann een ministelsel, omdat meer wordt overgelaten aan de eigen
verantwoordelijkheidd van werkgevers en werknemers.127 In de Nota inzake
inrichtinginrichting en uitvoering van het stelsel van werknemersverzekeringen
VNO/NCWW uit september 1992 worden twee mogelijke varianten van een
ministelsell geschetst: een model van horizontale en van verticale splitsing
vann verantwoordelijkheden. Het horizontale model correspondeert met het
ministelsel,, het verticale model lijkt op het geprivatiseerde stelsel. Een
modell van verticale splitsing van verantwoordelijkheden houdt in dat de
overheidd verantwoordelijk is voor regelingen die betrekking hebben op alle
ingezetenenn (AOW, AWW, ABW) en dat de sociale partners de gehele
verantwoordelijkheidd op zich nemen voor bepaalde werknemersverzekeringen.. Met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidsrisico betekent
hett dat de AAW wordt afgeschaft in dit model. Desondanks meent
VNO/NCWW dat de overheid in dit model moet blijven zorgen voor een
voorzieningg voor jong-gehandicapten en bovendien een aantal minimumeisenn dient te stellen waaraan de regelingen die de sociale partners tot stand
brengenn moeten voldoen, teneinde een stuk minimale inkomenszekerheid
voorr de werknemers te waarborgen.1"8
Inn de nota wordt echter na de uiteenzetting van de twee modellen gesteld
datt het 'in het licht van de politieke realiteit thans voor de hand ligt om te
kiezenn voor een minder vérgaande variant'. 129 Met betrekking tot de
arbeidsongeschiktheidsverzekeringg pleit VNO/NCW vervolgens voor een
stelsell waarin de hoogte van de WAO-uitkering volledig afhankelijk wordt
gesteldd van de duur van het arbeidsverleden. De uitkering bedraagt
VNO/NCWW 1992, p. 12, SER 1991/15. p. 178.
SERR 1991/15, p. 178-179.
VNO/NCWW 1992, p. 9.
VNO/NCWW 1992, p. 12.
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minimaall 70 procent van het minimumloon en, afhankelijk van het moment
vann toekenning, maximaal 70 procent van het laatstverdiende loon.
Hett CNV is (net als in 1987) samen met de werkgevers voorstander van
privatiseringg en, anders dan de werkgevers, tegen een verlaging van het
totalee uitkeringsniveau. Het CNV is tegen de WAO-operatie 1993, omdat
hett veronderstelt dat de operatie zal leiden tot een verschuiving van
verantwoordelijkhedenn naar de individuele burgers, in plaats van naar de
socialee partners. Het verwacht dat er niet slechts sprake zal zijn van een
verantwoordelijkheidsverschuiving,, maar van een verslechtering van de
WAO-rechten.. Een feitelijke verlaging van uitkeringsniveaus is voor het
CNVV onacceptabel.
Hett plan voor overdracht van werknemersverzekeringen dat het CNV in
19933 presenteert borduurt voort op het plan uit 1985.131 De plannen uit 1985
zijnn nader uitgewerkt en gedeeltelijk gewijzigd. Het CNV pleit niet meer
voorr een nationale CAO waarin de afspraken over de werknemersverzekeringenn zijn neergelegd, maar voor afspraken op bedrijfstakniveau.
Hett CNV maakt een onderscheid tussen enerzijds het ziektegeldrisico dat
zichh voordoet binnen het kader van het dienstverband en anderzijds het
arbeidsongeschiktheids-- en werkloosheidsrisico die grotendeels respectievelijkk geheel buiten de arbeidsovereenkomst vallen. Met betrekking tot het
ziektegeldrisicoo kiest het CNV voor een privaatrechtelijke benadering, dat
will zeggen voor de instelling van een privaatrechtelijke loondoorbetalingsverplichtingg die in de plaats van de ZW komt. CAO-partijen kunnen
desgewenstt afspraken maken over de verzekering van het risico. Voor wat
betreftt de andere twee risico's staat het CNV een meer publiekrechtelijke
wijzee van overdracht voor. Ten aanzien van de verzekering van het
arbeidsongeschiktheidsrisicoo betekent dit dat de WAO wordt overgedragen
aann de bedrijfsverenigingen, dat de werkgevers en werknemers in de
bedrijfstakk het financiële risico dragen en dat de uniforme WAO-premie
wordtt vervangen door een bedrijfstakpremie. In kaderwetgeving zijn de
aansprakenn van de werknemers geregeld en is ook het arbeidsongeschiktheidsrisicoo geformuleerd. Binnen de bedrijfstak kunnen volgens het principe
vann driekwart dwingend recht afspraken worden gemaakt over de
uitkeringsduurr en de uitkeringshoogte die afwijken van de kaderwet.
Wanneerr er binnen een bedrijfstak op dat punt geen CAO-afspraken worden
gemaaktt of wanneer een werknemer buiten een CAO-gebied valt, geldt
gewoonn de kaderwetgeving. Door de kaderwetgeving wordt aldus
voorkomenn dat er witte vlekken ontstaan in de rechtsbescherming van
werknemers. .

1,00
1311

CNV 1993, p. 10.
CNV 1993, zie ook CNV 1992, p. 21-22.
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Dee FNV is niet alleen tegen decollectivering, maar ook tegen privatisering
enn wel om vijf redenen. Ten eerste zal decollectivering volgens de FNV niet
geheell worden gecompenseerd door het gebruik van private verzekeringen:
dee FNV constateert dat het wettelijk verzekerd niveau van de
werknemersverzekeringenn de laatste jaren is verlaagd en dat tegelijkertijd
hett aantal door sociale partners geregelde bovenwettelijke voorzieningen is
gegroeid,, maar dat de groei van de bovenwettelijke en individuele
voorzieningenn achter is gebleven bij de afbraak van de wettelijk
verzekering.. Met het oog op deze ontwikkeling waarschuwt de FNV voor
'verderee afbraak'.132 Ten tweede zullen decollectivering en privatisering
leidenn tot minder o verheidsaandacht voor reïntegratie, arbeidsmarktbeleid,
arbeidswetgevingg en arbeidsomstandigheden, terwijl de FNV een actieve
opstellingg van de overheid op die terreinen juist noodzakelijk vindt. Ten
derdee is het werkloosheidsrisico op individueel niveau niet en op CAOniveauu nauwelijks te verzekeren. Ten vierde bestaat bij de bovenminimale
verzekeringg van het arbeidsongeschiktheidsrisico het gevaar van antiselectie.. Ten vijfde wordt een verlaging van de uitkering schadelijk geacht
voorr de economische zelfstandigheid en daarmee voor de gewenste
individualiseringg en emancipatie. Immers door een verlaging van de
uitkeringenn komen werknemers sneller in aanraking met de regelingen die
eenn middelentoets kennen.
6.4.4.3.33

Standpunten in het parlement

Eenn deel van het parlement (CDA, W D , RPF, SGP) deelt het uitgangspunt
vann het kabinet dat de WAO moet worden gedecollectiveerd en dat een lager
uitkeringsniveauu zal stimuleren tot minder WAO-toetreding.1 Een ander
deell van het parlement sluit een correlatie tussen hoogte en duur van de
uitkeringg en de toetreding tot de verzekering niet uit en weer een ander deel
(GroenLinks,, PvdA) ontkent - meer of minder nadrukkelijk - dat er een
dergelijkk verband is.135 PvdA en GroenLinks zien niet in waarom een
versoberingg van de uitkeringen ertoe zal leiden dat minder mensen een
beroepp op de uitkeringen zullen doen.136 GroenLinks stelt in aansluiting op

'"FNVV 1992.
'"Ziee FNV 1990, p. 63-74, FNV 1993, p. 13-15 en FNV 1996, p. 21.
Handelingen // 1992/93, p. 5938
1,55
Zie onder andere Kamerstukken II 1992/93, 22 824, nr. 5, p. 10-12, 42 en Kamerstukken II
1992/93,, 22 824, nr. 8, p. 8
1366
De prijsmaatregel is volgens deze fractie niet het aangewezen middel om het oneigenlijk
gebruikk van de WAO tegen te gaan. Een verscherping van het herkeuringsregime en de
invoeringg van herkeuringen gekoppeld aan de invoering van tijdelijke uitkeringen zijn volgens
dee PvdA-fractie meer adequate instrumenten om oneigenlijk gebruik tegen te gaan:
KamerstukkenKamerstukken II 1992/93, 22 824, nr. 5, p. 18. Ondanks dit bezwaar is de PvdA-fracti
voorstanderr van de maatregelen, maar op een andere grond dan liet streven naar
decollectivering. .
,J44
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ditt argument dat een verlaging van de uitkeringsniveaus de slachtoffers en
niett het probleem aanpakt.
Dee fracties van CDA, VVD, RPF en SGP verbinden net als het kabinet
*"" het streven naar decollectivering met de doelstelling de WAO- WWuitkeringstrajectenn te uniformeren. De verwachting is dat een - ten opzichte
vann de WW - minder royale WAO zal leiden tot minder oneigenlijk gebruik
vann de WAO: 'De WAO moet minder aantrekkelijk worden om werknemers
letterlijkk in weg te werken'.137
Eenn deel van het parlement (D66, GPV) meent dat het kabinet ter
onderbouwingg van het nieuwe WAO-uitkeringsregime niet zonder meer kan
verwijzenn naar de systematiek van de WW. Het werkloosheidsrisico is
immerss een ander risico met een eigen karakter en rechtvaardigingsgrond.
Eenn beperkte aflopende uitkeringsduur is in het geval van werkloosheid
goedd te verdedigen, bij arbeidsongeschiktheid is dat veel moeilijker. Bij
werkloosheidd bestaat er in tegenstelling tot arbeidsongeschiktheid namelijk
eenn gerede kans dat de opgelopen loondervingsschade weer ongedaan
gemaaktt wordt en dient een aflopend uitkeringsniveau om de prikkel tot de
aanvaardingg van werk geleidelijk te vergroten. Een dergelijke redering kan
niett worden toegepast bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Hett parlement is verdeeld over de vraag of de decollectivering geheel
moetenn worden gecompenseerd door privatisering. Een deel volgt het
kabinet.. Een ander deel van het parlement meent dat het feitelijke
uitkeringsniveauu gelijk moet blijven en dat het WAO-gat geheel moet
wordenn opgevuld door private aanvullingen. Voor de PvdA zijn de ingrepen
inn hoogte en duur van de uitkering verdedigbaar, omdat ze veronderstelt dat
dee feitelijke uitkeringsniveaus niet worden verlaagd.138 De PvdA-fractie is
opp basis van twee overwegingen voorstander van privatisering. Ten eerste
wordenn de keuzevrijheid en de eigen verantwoordelijkheid van de
werknemerr vergroot. De werknemer kan en moet in de nieuwe uitkeringssituatiee zelf bepalen in hoeverre hij zich aanvullend wil verzekeren. Meer
ruimtee voor de eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid is volgens de
fractie,, 'de logische pendant' van de groeiende economische en
maatschappelijkee zelfstandigheid van de werknemer.139 Leef- en
werkvormenn zijn inmiddels zo verschillend geworden dat een uniform

1377

Vrijheid en democratie, oktober 1991, p. 13.
Eenn belangrijke voorwaarde voor invoering van de Wet TBA is dat iedereen in de
gelegenheidd moet worden gesteld om zich vrijwillig individueel of collectief bij te verzekeren.
Daaromm pleit de PvdA-fractie ervoor de nieuwe WAO niet direct in te voeren, maar een
wachttijdd van circa een jaar in te stellen. Dit voorstel is tegen het zere been van het kabinet,
wantt uitstel van invoering van de maatregelen is onaanvaardbaar. Uiteindelijk ziet de PvdAfractiee af van deze eis.
1399
Handelingen II1992/93, p. 3136-3137.
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stelsell van sociale zekerheid op zijn grenzen stuit.14" Ten tweede zal, zo
wordtt verondersteld, een groter deel van de verzekeringspremie zijn
gedifferentieerd.. Op basis van de prikkelfilosofie wordt verwacht dat
premiedifferentiatiee een positief effect heeft op het gedrag van werkgevers
enn zal leiden tot een daling van het arbeidsongeschiktheidsvolume.
Tegenn beide overwegingen brengt een deel van het parlement (D66,
GroenLinks,, kl. chr.) bezwaren in. Ten aanzien van de eerste overweging
wordtt ingebracht dat van de eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid
vann de werknemer weinig overblijft als, zoals te verwachten is,
grootschaligee collectieve aanvullende verzekeringen worden gesloten. De
praktijkk van particuliere ouderdomspensioenen ter aanvulling op de AOW
dientt ter illustratie. Deze aanvullende pensioenen worden collectief geregeld
enn vertonen een hoge mate van rigiditeit.141 Tegen de tweede overweging,
hett positief effect van premiedifferentiatie, wordt ingebracht dat
grootschaligee collectieve aanvullende verzekeringen de prikkel tot
terugdringingg van het arbeidsongeschiktheidsvolume weghalen. Bovendien,
alss over de gehele linie een deel van de publieke verzekering wordt
vervangenn door een aanvullende verzekering, blijft het probleem van de
aanzuigendee werking bestaan. De arbeidsongeschiktheidsregeling is dan nog
steedss gunstiger dan de werkloosheidregelingen.14^ Is de ingreep in hoogte
enn duur van de uitkeringen niet een cosmetische, boekhoudkundige truc,
bedoeldd om de collectieve lasten druk (CLD), het geheel van belastingen en
socialee premies, naar beneden te schroeven? I43 De CLD gaat omlaag, omdat
dee premies van vrijwillige particuliere verzekeringen geen onderdeel
vormenn van de CLD. Een verlaging van de CLD is op zich positief, want
eenn verlaging van de CLD wordt van belang geacht voor de koopkracht en
dee werkgelegenheid, maar het misleidende van dit cijfer is dat buiten
beschouwingg wordt gelaten dat de optelsom van de WAO- en particuliere
verzekeringspremiee gelijk blijft aan de vroegere WAO-premie.
Naarr aanleiding van dit bezwaar betoogt GroenLinks dat een
differentiatiee van de verzekeringspremie ook kan worden bereikt zonder
privatiseringg door bijvoorbeeld de WAO-premie te differentiëren. Het

KamerstukkenKamerstukken II 1992/93, 22 824. nr. 5. p. 18. De PvcIA-fractie gebruikt de ter
'particulier'' en 'collectief, maar deze tegenstelling is verwarrend en onzuiver, omdat er veel
collectievee particuliere verzekeringen worden gesloten. 'Collectief wordt blijkbaar
gelijkgesteldd aan 'publiek', net zoals 'de collectieve sector' gelijk wordt gesteld aan 'de
overheid'. .
Staatssecretariss Ter Veld is optimistisch gestemd en stelt daar tegenover dat, nu een stelsel
vann WAO- aanvullingen nog tot stand moet komen, juist rekening kan worden gehouden met
dee rigiditeit in de pensioenpraktijk: Handelingen II 1992/93, p. 3191. Na een vraag van GPVvoormann Schutte of het kabinet de algemeen verbindend verklaring als een instrument
beschouwtt om rigide collectieve aanvullingen te voorkomen, antwoordt het kabinet dat
hieroverr een advies van de SER wordt afgewacht.
1422
Zie onder ander Kamerstukken II1992/93, 22 824, nr. 5. p. 21, nr. 8, p. 17, Handelingen II
1992/93,, p. 3139, 3161, 3237.
1433
Kamerstukken II1992/93, 22 824, nr. 5, p. 12.
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voordeell van deze oplossing is dat er één uniforme WAO-polis blijft bestaan
(inn tegenstelling tot een diversiteit aan particuliere verzekeringspolissen die
zall ontstaan bij privatisering), dat de rechtspositie van de werknemer beter is
gewaarborgdd en dat er geen dubbele dossiers nodig zijn doordat de
werknemerr is verzekerd bij een publieke en private verzekeraar. Wanneer
eenn deel van de verzekering uit handen wordt gegeven aan particuliere
verzekeraars,, wordt bovendien ook de mogelijkheid om een zekere
middelingg tussen risico's en premies aan te brengen (met andere woorden de
mogelijkheidd om solidariteit te organiseren) uit handen gegeven. Ten slotte
zall er vanwege de gedeeltelijke privatisering reparatiewetgeving nodig zijn
mett het oog op de chronisch zieken, seropositieven, aanstellingskeuringen et
cetera.144 4
Ondankss deze tegenargumenten is een ruime meerderheid in de Kamer
(CDA,, D66, kl. chr., PvdA en VVD) onder voorwaarden voorstander van
privatisering.. Binnen deze meerderheid wordt echter wel verschillend
gedachtt over de mate van privatisering en de voorwaarden die moeten
gelden.. Wat de mate van privatisering betreft kunnen drie modellen worden
genoemd.. De PvdA-fractie pleit voor een bovenminimaal stelsel waarin
ondankss de privatisering van een deel van het traject, een bovenminimaal
uitkeringsniveauu wettelijk wordt gegarandeerd.145 De VVD-fractie stelt de
invoeringg van een ministelsel voor.146 De fractie van het CDA is voorstander
vann een opbouwstelsel, dat sterker dan het ministelsel wordt gekenmerkt
doorr equivalentie tussen uitkering en premie. In dit stelsel wordt evenals in
eenn ministelsel een scheiding gemaakt tussen een wettelijke en
bovenwettelijkk traject, maar in het wettelijk deel worden geen
minimumuitkeringenn verstrekt en geldt een opbouwsysteem waarbij de
uitkeringg langer duurt of hoger is naarmate het arbeidsverleden langer is.147
KamerstukkenKamerstukken II 1992/93, 22 824, nr. 8, p. 15; Handelingen II 1992/93, p. 3238. In reactie
opp het betoog van GroenLinks wordt door het kabinet in de nota naar aanleiding van het
eindverslagg verwezen naar paragraaf 1.1 en in zijn algemeenheid naar de memorie van
toelichtingg en de memorie van antwoord. Door deze vage verwijzingen is niet duidelijk
waaromm het kabinet het betoog van GroenLinks afwijst: Kamerstukken II 1992/93, 22 824, nr.
10,, p. 15.
1455
Kamerstukken II1992/93, 22 824, nr. 5, p. 19.
1466
Zie Vrijheid en Democratie, september 1991. p. I en 7 en Vrijheid en Democratie, oktober
1991,, p. 13.
D666 sluit de invoering van een soort basis- of ministelsel in de toekomst niet uit. Op een D66congress in november 1992 wordt in een resolutie gesteld dat 'D6G alleen voorstander is van
eenn ministelsel als er een reële keuzemogelijkheid bestaat voor alle inkomensgroepen om
aanvullendee verzekeringen af te sluiten voor alle reële risico's'. Over de precieze invulling van
eenn basisstelsel spreekt de partij zich niet uit. Democraat, 24 februari 1993.
Ookk RPF en SGP geven aan voorstander te zijn meer ruimte te geven aan aanvullende
verzekeringen.. Voor de SGP is de basis het bestaansminimum. De overheid heeft als 'schild
derr zwakken' de taak het bestaansminimum te garanderen voor hen die niet meer kunnen
werken.. Zie De Banier, 5 september 1991, p. 7.
Ziee ook 'Geen minstelsel invoeren, maar een opbouwstelsel', CD/Actueel 4 mei 1992, p.
12-3. .
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Inn een ministelsel bestaat er in het wettelijk deel (bijvoorbeeld AAW) geen
verbandd tussen premie, inkomen en uitkering. Het wettelijk deel is voor
iederee arbeidsongeschikte gelijk, ongeacht het arbeidsverleden of de hoogte
vann het inkomen.
Overr de te stellen voorwaarden wordt ook verschillend gedacht. Een deel
vann het parlement deelt het standpunt van het kabinet dat geen
verantwoordelijkheidd kan worden genomen voor de aanvullende
verzekeringen.. Een belangrijk deel van het parlement heeft bezwaren tegen
off vragen over de regeling van de aanvullende verzekeringen (D66,
GroenLinks,, kl.chr., PvdA, W D ) . De stelling van het kabinet dat de nieuwe
WAOO adequate inkomensbescherming biedt, bevredigt deze fracties niet.
Mett het oog op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de particuliere
verzekeringg zijn er bezwaren tegen het uitgangspunt van het kabinet om
geenn verantwoordelijkheid te nemen voor het stelsel van aanvullende
verzekeringen.. Zo wordt gevraagd waarom geen acceptatieplicht, zoals die
bestaatt in de ziekenkostenverzekering, wordt ingevoerd.
Ondanks de
belangrijkee toezeggingen van de kant van de particuliere verzekeraars
blijvenn twijfels bestaan over de mogelijkheid van een toegankelijk,
betaalbaarr en rechtvaardig systeem van aanvullende verzekeringen.
Gevraagdd wordt naar de positie van de deeltijdwerker en van de werknemer
diee niet onder een CAO valt. Zal er bij overgang naar een andere
ondernemingg geen verzekeringsbreuk ontstaan? Wat moet er gebeuren als
dee particuliere verzekeraars hun koers in de toekomst wijzigen en hun
toezeggingenn nadien intrekken? Hoe zit het met de aanstellingskeuringen?
Inn een motie wordt de regering opgeroepen te komen met nadere
maatregelenn indien blijkt dat de aanvullende verzekeringen niet toegankelijk
en/off betaalbaar zijn.1
Err wordt ook aandacht gevraagd voor het probleem van de zogenaamde
'smeulendee huizen'. Met de term 'smeulende huizen' wordt verwezen naar
dee verzekeringsregel dat brandende huizen niet te verzekeren zijn. Met
'brandendee huizen' worden - deze zakelijke terminologie wordt gebruikt
doorr de betrokkenen - die mensen aangeduid die al in de WAO zitten. Deze
groepp kan niet aankloppen bij een particuliere verzekeraar voor een
aanvullendee verzekering. De verzekeringsregel dat brandende huizen niet
zijnn te verzekeren, vormt een belangrijk argument om uiteindelijk af te zien
Dee stelling dat de basis die de nieuwe WAO biedt voldoende is, is ook voor de PvdAfractiee niet acceptabel. De beperking van het uitkeringsniveau is voor deze fractie alleen
aanvaardbaarr omdat verondersteld wordt dat door private aanvullingen het oude niveau kan
wordenn gehaald. Verondersteld wordt dat in collectieve verzekeringscontracten ook slechte
risico'ss verzekerbaar zijn en daarom gaat de fractie akkoord met een verlaging van de WAOuitkcring. .
1499
Kamerstukken II 1992/93, nr. 5 en 6, par. 1.3.
,soo
Zie NVOZ 1992.
1511
Naar analogie met de pensioenbreuk bij overgang van onderneming.
1522
Kamerstukken II1992/93, 22 824, nr. 19.
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vann ingrepen in de uitkeringen van bestaande gevallen. Voor smeulende
huizenn geldt een soortgelijk probleem. Een situatie waarin het probleem van
hett 'smeulend huis' zich voordoet is wanneer een nog werkend persoon op
grondd van een reeds gestelde diagnose zeker weet dat hij op een zeker
momentt arbeidsongeschikt zal worden.'53 Deze persoon zal niet of zeer
moeilijkk in aanmerking komen voor een aanvullende verzekering. Wil deze
werknemerr voorkomen dat hij te maken krijgt met de nieuwe WAO, zal hij
moetenn stoppen met werken en moeten proberen zich arbeidsongeschikt te
latenn verklaren. In een motie, die is verworpen maar wel is gesteund door
eenn belangrijk deel van het parlement (D66, Groenlinks, kl.chr., W D ) ,
wordtt om een oplossing voor deze groep werknemers gevraagd.154
Tijdenss de behandeling van de Wet TBA in de Eerste Kamer wordt
opnieuww aandacht gevraagd voor de positie van de chronisch zieken. Het
uitgangspuntt van het kabinet dat het geen verantwoordelijkheid neemt voor
hett bovenwettelijk niveau vindt een meerderheid in deze Kamer niet
acceptabel,, als het de positie van chronisch zieken betreft. Deze Kamer wil
hett wetsvoorstel alleen accorderen onder de voorwaarde dat een voorziening
wordtt getroffen voor individuele werknemers met een sterk verhoogd risico
diee zich aanvullend willen verzekeren. De eis van de Eerste Kamer hangt
medee samen met het gegeven dat eind 1993 blijkt dat voor ruim 85 procent
vann de werknemers die onder een CAO vallen het WAO-gat is
gerepareerd.. Voor een groep werknemers met een verhoogd risico lijkt
hett afsluiten van een individuele aanvullende verzekering problematisch te
zijn.. Het kabinet heeft toegezegd een dergelijke voorziening te zullen treffen
(zie.. volgende paragraaf).
6.4.56.4.5
--

Conclusie

De ingrepen in de WAO-uitkeringen betekenen een aantasting van de
solidariteitt in de WAO, want de veranderingen in de uitkeringsstructuur
houdenn in dat de band tussen de hoogte en duur van de uitkering en de
premiebetalingg wordt versterkt. Het niveau van de uitkering wordt
gerelateerdd aan de leeftijd en daarmee indirect aan de periode dat er
premiee is betaald.

Eenn tweede belangrijk voorbeeld van smeulende huizen zijn de mensen die in de ZW zitten
opp het moment dat de nieuwe WAO wordt ingevoerd. Deze groep wordt niet aangemerkt als
eenn bestaand geval en valt dus onder de nieuwe WAO. Kan deze groep zich wel aanvullend
verzekeren?? De regering en de particuliere verzekeraars komen terzake van dit probleem
overeenn dat de degenen die tussen augustus 1992 en januari 1993 in de ZW zitten, aangemerkt
wordenn als 'bestaande gevallen' en dat de groep die tussen januari en augustus 1993, het
tijdstipp van inwerkingtreding van de Wet TBA. in de ZW zit. als inlooprisico verzekerd wordt
doorr de particuliere verzekeraars.
1544
Kamerstukken II1992/93, 22 824, nr. 21.
l55
Koningss 1994, p. 43.
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--

Een meerderheid in de SER en in het parlement steunt deze
desolidarisering.. De fracties van het GPV en GroenLinks en de
werknemersvertegenwoordigerss tekenen protest aan en menen dat niet
eenn beperking van de uitkering, maar een verbetering van preventie en
reïntegratiee het volumeprobleem oplossen. Bovendien vinden zij de
aantastingg van het loondervingskarakter van de verzekering
onaanvaardbaar. .
-- Een meerderheid van betrokkenen streeft naar decollectivering. De
verwachtingg is dat door een lager wettelijk verzekeringsniveau de
vermeendee aanzuigende werking van de WAO wordt afgeremd.
-- Het streven naar decollectivering hangt samen met het streven naar
uniformeringg van de WAO- en WW-uitkeringstrajecten, activering van
dee uitkeringsgerechtigde en voorkoming van oneigenlijk gebruik van de
WAO. .
-- Tegelijkertijd wordt (kabinet, de werkgevers, CDA ,VVD, PvdA)
gestreefdd
naar
privatisering.
De
private
en
publieke
verantwoordelijkhedenn kunnen op twee manieren worden verdeeld. Via
11 een verticaal model met twee varianten: liet VNO/NC W-model of het
CNV-model; ;
22 een horizontaal model met drie varianten: een ministelsel (D66, VVD,
kl.. chr., VNO/NCW), een basisstelsel (kabinet, PvdA) of een
opbouwstelsell (CDA);
-- Over de verhouding tussen decollectivering en privatisering en daarmee
samenhangendd over de verlaging van het feitelijke uitkeringsniveau
bestaatt verschil van mening.
6.55
6.5.16.5.1

Tijdelijke reparatie voor chronisch zieken
Inleiding

Inn de vorige paragraaf is beschreven dat de Eerste Kamer een
reparatiemaatregell heeft afgedwongen ten behoeve van een groep chronisch
ziekee werknemers die op de private verzekeringsmarkt niet of moeilijk
individuelee een aanvullende verzekering kan sluiten ter dekking van het
WAO-gat.. Na afspraken te hebben gemaakt met verzekeraars en
pensioenfondsenn over een overgangsregeling voor werknemers met een
verhoogdd risico die zich aanvullend willen verzekeren, komt het kabinet in
hett najaar van 1993 met het Wetsvoorstel Medefinanciering aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekeringg (MAAV). Het wetsvoorstel is ondanks
somss forse kritiek uit het parlement met algemene stemmen aangenomen.
Ookk al gaat het om een overgangsregeling die bestemd is voor een kleine
groepp - circa 2000 mensen hebben zich voor de regeling aangemeld - deze
regelingg is in het kader van deze studie interessant en behoeft daarom
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behandeling.1566 Omdat deze maatregel betrekking heeft op de verhouding
tussenn premie en schadekans (en niet op die tussen uitkering en premie) zou
dee maatregel eigenlijk in hoofdstuk 5 moeten worden behandeld, maar
vanwegee de nauwe samenhang met de ingreep in de WAO-uitkering op
basiss van de Wet TB A is hiervan afgezien.
6.5.26.5.2

Inhoud van de maatregel

Voorr individuele werknemers met een verhoogd risico wordt door de Wet
MAAVV een mogelijkheid gecreëerd om het WAO-gat dat is ontstaan door
dee Wet TBA te verzekeren bij een onderlinge waarborgmaatschappij.
Slechtss een beperkte groep kan een beroep doen op deze aanvullende
verzekering.. Ten eerste kunnen alleen werknemers met (chronische)
gezondheidsklachtenn die verplicht of vrijwillig WAO-verzekerd zijn zich
aanmelden.. De onderlinge waarborgmaatschappij bepaalt op basis van haar
maatstavenn of werknemers een 'zodanig verhoogd risico hebben dat zij niet
verzekerdd kunnen worden bij een andere verzekeraar tegen een lagere
premiee dan de maximumpremie die is vastgesteld door de
rechtspersoon'(art.. 2 lid 1 MAAV). De oprichters van de waarborgmaatschappijj hebben toegezegd dat de maximumpremie niet hoger zal zijn dan
tweeënhalff maal de gemiddelde premie in de risicogroep van betrokkene. Is
betrokkenee werkzaam geweest in de bouw of in het verzekeringswezen dan
geldtt voor hem een maximumpremie van tweeënhalf maal de gemiddelde
premiee in de bouwsector respectievelijk het bank- en verzekeringswezen.
Tenn tweede mag betrokkenee niet door tussenkomst van de werkgever een
individuelee of collectieve aanvullende verzekering zijn aangeboden. Het is
niett de bedoeling dat werknemers met een verhoogd risico aanvullend bij de
waarborgmaatschappijj worden verzekerd, terwijl zij evengoed kunnen
wordenn meegenomen in de collectieve verzekering die door de werkgever
aann de overige werknemers wordt aangeboden. 3
Tenn derde moeten verplicht verzekerden die in aanmerking willen komen
voorr een aanvullende verzekering zich voor 1 december 1993 bij de
onderlingee waarborgmaatschappij aangemeld hebben. Voor de vrijwillig

66
Het is onder andere interessant aan deze wet aandacht te besteden, omdat de SER in het
SER-adviess Onverzekerbare risico's (SER 1999/02) in verband met de on verzekerbaarheid
vann het WAO-gat in individuele gevallen wijst op openstelling van het MAAV-waarborgfonds
voorr 'nieuwe gevallen' (p. 78). Geconstateerd wordt dat circa 80 procent van de werknemers
opp grond van collectieve pensioenregelingen of CAO's onder een collectieve WAOgatverzekeringg valt en dat dus circa twintig procent is aangewezen op een individuele
verzekeringg (p. 52).
1577
Door de verevening van risico's die besloten ligt in een collectieve verzekering is een
MAAV-voorzieningg overbodig voor werknemers met een verhoogd risico die kunnen worden
ingeslotenn in een collectief contract.
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verzekerdenn geldt de datum van 15 januari 1994.'5K Mensen die zich nadien
hebbenn aangemeld komen niet in aanmerking voor een aanvullende
verzekeringg bij de onderlinge waarborgmaatschappij.
Omdatt de aanvullende verzekering wordt aangeboden voor een te lage
prijss is een onderlinge waarborgmaatschappij (door de Minister van SZW
aangewezen)) belast met het vaststellen van het jaarlijkse verlies. Vervolgens
onderhandelenn de door de Minister van SZW aangewezen representatieve
organisatiess van verzekeraars en pensioenfondsen over de verdeling van de
schadee tussen de deelnemers. Het gaat om de volgende organisaties: het
Verbondd van Verzekeraars, de Vereniging Bedrij fspensoenfondsen, de
Stichtingg Ondernemingspensioenfondsen en het Overleg van Overheidspensioenlichamen.. Het is de bedoeling dat het verlies van de onderlinge
waarborgmaatschappijj wordt verdeeld over een groot aantal verzekeraars en
pensioenfondsenn
die aanvullende
WAO-verzekeringen
aanbieden.
Buitenlandsee verzekeraars zijn ook gebonden aan een bijdrageregeling.
Mochtenn de genoemde organisaties er binnen een vastgestelde termijn na
gezamenlijkk overleg niet in slagen om te komen tot een zogenaamde
'vereveningsregeling'' (art. 5 lid 1 MAAV), dan stelt een publiekrechtelijk
orgaan,, de Vereveningsinstantie, vast hoeveel elke organisatie moet
bijdragen.. De Vereveningsinstantie bestaat uit een bestuur met leden die
voorr een periode van vier jaar worden benoemd door de Verzekeringskamer.
6.5.36.5.3

Kwalificatie van de maatregel

Tenn behoeve van een beperkte groep werknemers, werknemers met een
hoogg arbeidsongeschiktheidsrisico, wordt door een overgangsmaatregel
solidariteitt georganiseerd: ten eerste wordt gegarandeerd dat zij toegang
hebbenn tot een aanvullende WAO-gatverzekering en ten tweede wordt
gezorgdd dat de premie betaalbaar is en niet in evenredige verhouding staat
tott de schadekans van de individuele verzekerde. De solidariteit wordt op
publiekee wijze georganiseerd: private verzekeraars en pensioenfondsen
wordenn door de Wet MAAV verplicht bij te dragen in het verlies van de op
tee richten onderlinge waarborgmaatschappij. Er wordt aldus - dit is een
nieuww fenomeen in het kader van deze studie - geen solidariteit
afgedwongenn bij de werkgever of werknemer, maar bij de verzekeraars en
pensioenfondsen. .
6.5.46.5.4

Overwegingen

Dee volgende overwegingen spelen in de discussie over de Wet MAAV een
rol: :
Datt de voorziening van de Wet MAAV ook openstaat voor vrijwillig verzekerden is een
gevolgg van aanvaarding van het amendement Leijnse. Kamerstukken 11 1993/94, 23 427, nr.
11. .
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---

gelijkheid;
solidarisering.

6.5.4.11

Standpunt van het kabinet

Hett kabinet heeft in de discussie met de Eerste Kamer over het Wetsvoorstel
TBAA de toezegging gedaan om voor een overgangsfase een voorziening te
treffenn zonder dat aan het privatiseringsprincipe afbreuk zou worden gedaan.
Hett kabinet refereert tijdens de behandeling van het Wetsvoorstel MAAV
aann deze toezegging en ontkent dat de privatisering van een deel van het
WAO-risicoo ongedaan wordt gemaakt door de invoering van de Wet MAAV
voorr de mensen met een verhoogd risico. Er is volgens het kabinet 'vrijwel
geenn sprake van overheidsbemoeienis' met de aanvullende verzekering op
basiss van de Wet MAAV. 'De partijen, pensioenfondsen en verzekeraars
zijnn verantwoordelijk voor de premiehoogte en toelating tot de verzekering
enn de verevening van de tekorten'.159
Hett kabinet herhaalt wat is opgemerkt bij de verdediging van het
Wetsvoorstell TBA, namelijk dat de nieuwe WAO (na de wet TBA) een
'adequatee voorziening tegen de inkomensgevolgen van arbeidsongeschiktheidd blijft, zij het in afgeslankte vorm'.160 Het uitgangspunt van het kabinet
blijftt dat de overheid niet verantwoordelijk is voor de aanvullende
verzekeringenn boven het wettelijk niveau. Daarom acht het kabinet het niet
nodigg om structurele reparatiemaatregelen te treffen. Verwacht wordt dat de
marktt in staat is om voor de werknemers met een gewoon en een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisicoo passende aanvullende regelingen te treffen: 'de
solidariteitt en het zelforganiserend vermogen van aanbieders van
verzekeringenn zal voldoende zijn ontwikkeld om ook voorzieningen te
treffenn voor werknemers met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico
tegenn een betaalbare prijs'.161 Een overgangsregeling voor bestaande
gevallenn wordt desalniettemin noodzakelijk geacht en een structurele
regelingg voor nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt met een verhoogd risico
(nieuwee gevallen) wordt afgewezen, omdat de bestaande gevallen in
tegenstellingg tot de nieuwkomers geen rekening kunnen houden met de
nieuwee WAO. 'Marktwerking impliceert keuzevrijheid voor betrokkenen,
enn die keuzevrijheid hadden de overgangsgevallen in mindere mate', merkt
hett kabinet op. " Het gelijkheidsbeginsel of nauwkeuriger, het beginsel van
1599

Kamerstukken II1993/94, 23 427, nr. 6, p. 2.
Kamerslukken II1993/94, 23 427, nr. 3, p. 2-3.
1611
Kamerstukken II1993/94, 23 427, nr. 3, p. 2.
1622
Kamerstukken I 1993/94, 23 427, nr. 155b. p. 5. Ik ben benieuwd wat het kabinet bedoelt
mett de keuzevrijheid van de nieuwe toetreders met een sterk verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico.. Inderdaad kunnen de nieuwe gevallen rekening houden met de
nieuwee situatie en in dit opzicht verschilt hun positie van die van oude gevallen, maar wat
maaktt het uit? Deze groep, waaronder chronisch zieken, heeft immers sowieso weinig te
kiezen. .
1600

269 9

6

66

UITKERING EN PREMIE

gelijkee kansen, is voor het kabinet van doorslaggevend belang om een
voorzieningg te treffen voor werknemers met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico.. De werknemers met een 'normaal' arbeidsongeschiktheidsrisicoo en nieuwkomers met een verhoogd arbeids-ongeschiktheidsrisico
hebbenn betere kansen om zich te herverzekeren dan bestaande gevallen met
eenn verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico.
Wettelijkee ondersteuning van de zelfregulering door de pensioenfondsen
enn verzekeraars - het kabinet spreekt ook over ondersteuning van het
particulierr initiatief163 - is noodzakelijk omdat gebleken is dat zich in de
overgangsfasee voor de werknemers met een verhoogd risico problemen
kunnenn voordoen die niet kunnen worden opgelost door de markt. Echter,
voorr wat betreft de aanvullende regeling ligt het primaat bij de markt. De
maximumpremie,, de toelatingscriteria, de te stellen voorwaarden en de
verdelingg van de kosten worden niet wettelijk vastgesteld. Deze zaken
wordenn overgelaten aan de waarborgmaatschappij en aan de verzekeraars en
pensioenfondsen. .
InIn dit kader is de reactie van het kabinet op een brief van
werkgeverszijdee over de verhouding tussen privatisering en decollectivering
interessant.. In een brief van 25 oktober 1993 stelt de Raad van Centrale
Ondernemingsorganisatiess (RCO) dat door het Wetsvoorstel MAAV de
doelstellingg van de TBA, namelijk decollectivering, wordt ondergraven. Het
Wetsvoorstell MAAV onderstreept volgens de organisatie van ondernemers
datdat aanvullende voorzieningen vanzelfsprekend zijn.164 Het kabinet
antwoordtt daarop dat niet de Wet MAAV aanvullende verzekeringen
vanzelfsprekendd maakt, maar dat CAO-partijen aanvullingen vanzelfsprekendd hebben gemaakt. In het overgrote deel van de CAO's is immers
vastgelegdd dat het WAO-gat wordt gevuld: Tas nadat geconstateerd moest
wordenn dat de sociale partners op alle fronten het WAO-gat dichtten kwam
dee Eerste Kamer tot de conclusie dat het niet billijk was dat, daar waar het
WAO-gatt zo breed is gedicht, een bepaalde groep buiten de boot zou
vallen'. .

6.5.4.22

Standpunten in het parlement

Eenn deel (D66, GPV, GroenLinks, VVD) vindt het een heel ambivalente
maatregell die aantoont dat de Wet TBA is doorgeschoten. De fracties stellen
datt de overheid voor een bepaalde categorie werknemers waaronder
chronischh zieken structureel verantwoordelijkheid dient te dragen. Deze

1633

Kamerstukken II1993/94, 23 427, nr. 6, p. 9.
Kamerstukken II 1993/94, 23 427, nr. 5, p. 6. De RPF-fractie brengt deze brief ter sprake:
KamerstukkenKamerstukken II1993/94, 23 427, nr. 5, p. 8.
1655
Kamerstukken II1993/94, 23 427, nr. 6, p. (>.
1644
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groepp kan niet 'worden overgeleverd aan de markt'.166 Ten behoeve van
dezee groep werknemers moet permanent solidariteit worden georganiseerd.
Eenn overgangsregeling voor een beperkte groep merken deze fracties aan als
kortzichtig,, want er wordt alleen een oplossing geboden aan mensen aan wie
opp dat moment een aanvullende verzekering wordt geweigerd. Voor
nieuwkomerss of voor 'oude gevallen1 die na de uiterste aanmeldingsdatum
(ziee par. 6.5.2) van baan wisselen en bij aanvraag van een aanvullende
verzekeringg worden geweigerd, wordt niet gezorgd. Op basis van het
gelijkheidsbeginsel,, het beginsel waar ook het kabinet een beroep op doet,
achtenn de critici van het kabinet het niet rechtvaardig dat er onderscheid
wordtt gemaakt tussen bestaande en nieuwe gevallen met een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico.. Beide groepen verkeren in een vergelijkbare
positie,, omdat beide groepen weinig of geen kansen hebben om zich op
aanvaardbaree voorwaarden aanvullend te verzekeren. Bovendien, door voor
bestaandee gevallen met een verhoogd risico een voorziening te treffen
waardoorr zij betaalbare aanvullende verzekeringen kunnen sluiten, wordt in
feitee erkend dat het nieuwe uitkeringsniveau in feite niet voldoende
beschermingg biedt. Door de Wet MAAV neemt de overheid immers,
ondankss het streven naar decollectivering en privatisering, in beperkte mate
verantwoordelijkheidd voor het bovenwettelijk uitkeringsniveau. Een deel
vann het parlement, (GPV, GroenLinks, VVD) ontkent dan ook dat het in het
TBB A-debat geformuleerde privatiseringsprincipe wordt gehandhaafd.167
Doorr de Wet MAAV wordt volgens de VVD-fractie de beoogde
marktwerkingg teruggedraaid, want aan marktpartijen worden verplichtingen
opgelegdd om te delen in het verlies van de onderlinge waarborgmaatschappij.. De maatregel houdt dan ook meer in dan wat het kabinet
'wettelijkee ondersteuning van zelfregulering' noemt.
Bijnaa alle fracties stellen vragen over de verplichte deelname van
pensioenfondsenn aan het waarborgfonds. Pensioenfondsen bieden alleen
collectievee regelingen aan, terwijl de Wet MAAV ziet op individuele
verzekeringscontracten.. Pensioenfondsen mogen wettelijk slechts pensioentoezeggingenn van de werkgever uitvoeren en kunnen in beginsel geen eigen
productenn op de markt brengen. Het is denkbaar dat een pensioenfonds een
individuelee pensioentoezegging moet uitvoeren, maar in de praktijk komt
datt niet voor en worden individuele verzekeringen ondergebracht bij
verzekeringsmaatschappijen.. Het gevolg van de Wet MAAV is dat
pensioenfondsenn wel moeten meebetalen aan het waarborgfonds, terwijl ze
err geen profijt van hebben. Toch kiest het kabinet ervoor om
pensioenfondsenn te laten bijdragen in de verliezen van de
1600
Kamerstukken II 1993/94, 23 247, nr. 5, p. 2. 6 en 9; Kamerstukken II 1993/94, 23 427, nr.
8,, p. 4. Ook de Eerste-Kamerfractie van de PvdA heeft moeite met de uitsluiting van mensen
mett een verhoogd risico die na I december 1993/15 januari 1994 een beroep doen op een
aanvullendee verzekering.
1677
Kamerstukken II1993/94, 23 427, nr. 5, p. 2,5 en 6.
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waarborgmaatschappij,, omdat zij anders een voordeel zouden hebben ten
opzichtee van verzekeringsmaatschappijen en goedkopere verzekeringen
zoudenn kunnen realiseren waardoor een onevenwichtige marktsituatie
ontstaat. .
6.5.56.5.5
--

---

--

--

Conclusie

Deze reparatiemaatregel wordt gekenmerkt door solidariteit. Een
beperktee groep werknemers met een verhoogd risico betaalt voor een
aanvullendee verzekering een premie die niet evenredig is aan de
schadekans. .
Een meerderheid in het parlement steunt het aanbrengen van dit
solidariteitselement,, mede omdat de maatregel een beperkt karakter
heeft. .
Het gelijkheidsargument is van doorslaggevend belang voor het nemen
vann deze maatregel: werknemers met een verhoogd risico moeten een
gelijkee kans hebben om een aanvullende verzekering af te sluiten als
anderee werknemers. De oppositie geeft aan dat dit beginsel van gelijke
kansenn ook moet gelden voor 'nieuwe gevallen'.
De oppositie stelt in aansluiting op dit argument dat deze
reparatiemaatregell duidelijk maakt dat de desolidarisering op basis van
dee Wet TBA onaanvaardbare gevolgen heeft voor mensen met een
verhoogdd loondervingsrisico.
Ook wordt gewezen op de spanning tussen de privatiseringsdoelstelling
enn het streven via wetgeving ten behoeve van een bepaalde groep
solidariteitt te organiseren.

6.66
6.6.16.6.1

Wijziging van de WW-uitkering in 1995
Inleiding

Inn de voorjaarsnota van 1993 kondigt het kabinet maatregelen aan om het
beroepp op de WW te beperken.168 Na de voorjaarsnota doet het kabinet
verschillendee voorstellen, maar daar rijzen protesten tegen vanuit de Kamer
enn van de zijde van de sociale partners. Na de verkiezingen in 1994 zet een
nieuww kabinet een lijn uit waar niet meer van wordt afgeweken. De SER
wordtt niet gevraagd advies uit te brengen over deze maatregel. Op 1 maart
19955 is de aanpassing van de WW-uitkeringsstructuur in werking getreden.
6.6.26.6.2

Inhoud van de maatregelen

Dee volgende wijzigingen zijn aangebracht in de WW:
1688
Kamerstukken If 1992/93. 23 100. nr. 1. Zie ook Doodeman 1995. p. 215-221. KronenburgWillemss 1995, p. 348-355.
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22
33

de wekeneis is aangescherpt;
de jareneis is aangescherpt;
de uitkeringsstructuur is geheel gewijzigd.

Dee toegang tot de loongerelateerde WW-uitkering is beperkt door de
aanscherpingg van de jaren- en wekeneis en doordat de jareneis
ontstaansvoorwaardee is geworden voor de loongerelateerde uitkering. Daar
staatt tegenover dat de duur van de vervolguitkering op minimumniveau is
verlengdd van een naar twee jaar.
6.6.2.16.6.2.1

Aanscherping van de wekeneis

Dee wekeneis is aangescherpt door een bekorting van de referteperiode. De
werknemerr moet aantonen dat hij in een periode van 39 weken onmiddellijk
voorafgaandee aan de werkloosheid in 26 weken in dienstbetrekking heeft
gestaann (26-uit-39-eis). Vóór 1995 konden 26 weken worden geteld in een
periodee van 52 weken voor het intreden van werkloosheid (26-uit-52- eis).
6.6.2.26.6.2.2

Aanscherping van de jareneis

Inn plaats van een '3-uit-5-eis' komt een '4-uit-5-eis. Gedurende de laatste
vijff kalenderjaren voor het werkloosheidsjaar moet een werknemer in ten
minstee vier kalenderjaren over tenminste 52 dagen per jaar loon hebben
ontvangen.. Ten gevolge van de aanscherping van de jareneis in 1991 wordt
bijj de berekening van de arbeidsverledeneis het jaar waarin de werknemer
werklooss is geworden buiten beschouwing gelaten en worden 52 dagen per
jaarr geteld in de vijf kalenderjaren voorafgaande aan het jaar van
werkloosheid.. De tweede component van de oude arbeidsverledeneis, een
arbeidsverledenn van tenminste vijf jaar waarbij gekeken wordt naar het
feitelijkk en fictief arbeidsverleden, vervalt. Indien iemand een feitelijk
arbeidsverledenn heeft van minimaal vier jaar, heeft hij recht op een
loongerelateerdee uitkering van een half jaar plus recht op een
vervolguitkeringg van twee jaar.
6.6.2.36.6.2.3

Andere

uitkeringsstructuur

Sindss 1 maart 1995 geldt een andere opzet van de uitkeringsstructuur. Er
zijnn twee soorten uitkeringen:
11 een loongerelateerde uitkering met na afloop een vervolguitkering op
minimumloonniveauu (art. 15 e.v WW);
22 een kortdurende uitkering van een halfjaar op minimumloonniveau (art.
52aa e.v. WW).
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Voorr beide soorten uitkeringen geldt de wekeneis (26-uit-39). Voor de
loongerelateerdee uitkering geldt naast de wekeneis ook de aangescherpte
jareneiss (4-uit-5). De vroegere loongerelateerde basisuitkering van een half
jaarr vervalt. Nu moet een werkloze, wil hij in aanmerking komen voor een
loongerelateerdee uitkering, ook voldoen aan de zware jareneis.
Laatstgenoemdee eis speelt in de huidige regeling een andere rol dan
voorheen.. De jareneis was eerst een duurvoorwaarde. Men moest aan de eis
voldoenn om na de basisuitkering aanspraak te kunnen maken op een
verlengdee uitkering. Sinds maart 1995 is het een ontstaansvoorwaarde.
Voldoett men niet aan de jaren- en alleen aan de wekeneis, dan is men
aangewezenn op de kortdurende uitkering van een halfjaar. Deze uitkering
bedraagtt 70 procent van het minimumloon en dient als overgangsregeling
naarr de RWW.
Dee duur van loongerelateerde uitkering staat niet vast, maar is
afhankelijkk van het arbeidsverleden en duurt bij een arbeidsverleden van
vierr jaar een halfjaar en bij een arbeidsverleden van 40 jaar of meer vijf
jaar.. Na de loongerelateerde uitkering volgt automatisch een
vervolguitkeringg van maximaal twee jaar, ter hoogte van 70 procent van het
minimumloon.. De vervolguitkering is verlengd van één naar twee jaar.
6.6.36.6.3

Kwalificatie van de maatregel

Doorr de invoering van deze WW-maatregelen is de solidariteit in de WW
verminderd,, want de equivalentie tussen uitkering en premie is sterker
geworden:: het recht op (en niet de duur of hoogte van de) WW-uitkering is
sterkerr afhankelijk gemaakt van het arbeidsverleden door de verscherping
vann de weken- en jareneis en doordat de jareneis toegangsvoorwaarde is
gewordenn voor de loongerelateerde uitkering. De desolidarisering wordt
versterktt door de verlenging van de vervolguitkering: degenenen die over
eenn gering arbeidsverleden beschikken krijgen geen uitkering en de
werknemerss die voldoende arbeidsverleden hebben opgebouwd krijgen een
langeree uitkering.
6.6.46.6.4

Overwegingen

Dee volgende overwegingen spelen in de politieke discussie tussen kabinet,
parlementt en sociale partners een rol:
-desolidarisering;
-individualisering.
Hett streven naar een versterking van de equivalentie tussen uitkering en
premiee vormt de grondslag voor de aanscherping van de
toegangsvoorwaardenn voor een loongerelateerde WW-uitkering. Het streven
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naarr individualisering ligt ten grondslag aan de uitbreiding van de
vervolguitkering.' b9 9

6.6.4.11

Standpunt van het kabinet

Voorr 1994 zijn door het kabinet Lubbers-III verschillende voorstellen
gedaann om de toegang tot de WW te beperken. Geen van deze voorstellen
hebbenn het gehaald, mede omdat de effecten van de voorgenomen
maatregelenn te beperkt zouden zijn. Na de verkiezingen in 1994 zet het
eerstee Paarse kabinet, zoals beschreven in par. 3.4.1, een nieuwe koers in.
Dee hele uitkeringsstructuur wordt gewijzigd. Alle kabinetsvoorstellen tot
wijzigingg van de WW zijn tot wet verheven.
De onderbouwing van de
nieuwee plannen is dezelfde als van de voorgaande voorstellen van kabinet
Lubbers-III:: de WW-verzekering dient sterker het accent van een
werknemersverzekeringg
te krijgen.
Omdat de WW
een
loondervingsverzekeringg is, moet de verzekering alleen toegankelijk zijn
voorr werknemers die een duidelijk band hebben met het arbeidsproces.
Opnieuww wordt verwezen naar een desolidarisering door een versterking van
dee equivalentie tussen uitkering en premie.
Hett kabinet kiest bewust ervoor een reductie van het WW-volume te
realiserenn ten koste van de mensen met een kort arbeidsverleden. Volgens
eenn voorzichtige schatting die toentertijd is gedaan, komen na de invoering
vann deze toegangsbeperkende maatregelen circa 3800 mensen niet meer in
dee WW. Deze mensen zijn dan aangewezen op de RWW. Circa 72.000
mensenn kunnen geen aanspraak meer maken op een loongerelateerde
basisuitkering,, maar slechts op een kortdurende uitkering op minimumloonniveau.. Met name jonge mensen (90 procent van de jongeren tot 23 jaar en
500 procent van de jongeren van 23 tot 31 jaar), flexibele
arbeidscontractantenn en herintredende vrouwen zouden door de nieuwe
maatregelenn in een nadeliger positie geraken. Door deze volumemaatregel
kann de duur en hoogte van de uitkeringen worden gehandhaafd. De mensen
mett een lang arbeidsverleden gaan er door de verlenging van de
vervolguitkeringg zelfs op vooruit.
6.6.4.22

Standpunten in het parlement

Eenn meerderheid in het parlement (CDA, VVD, PvdA, kl. chr.) is voor de
voorgesteldee maatregelen en dit deel van het parlement kan de hoofdrichting
166

Omdat ook voor 1994 over dergelijke maatregelen is gesproken wordt een enkele keer naar
dezee discussies verwezen.
1700
Zie onder meer: Kamerstukken II1994/95. 23 985
1711
Kamerstukken II 1993/94, 23 415. nr. 3. p. 2, Handelingen II 1993/94, p. 2577,
KamerstukkenKamerstukken II1993/94, 23 415, nrs. 1-2, Kamerstukken II 1993/94, 23 415, nr. 8, p. 3.
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vann de argumentatie die verwijst naar versterking van het equivalentiebeginsell ook delen. Men ziet zich gesteld voor de keuze tussen lagere
uitkeringenn of toegangbeperkende uitkeringen. De voorkeur gaat uit naar de
laatstee optie, zodat alleen de mensen met een sterke band met de
arbeidsmarktt aanspraak kunnen maken op een uitkering. Gekozen wordt
voorr meer arbeidsbescherming naarmate het arbeidsverleden langer is.172
Ondankss de brede steun voor de algemene benadering van het
wetsvoorstell maken de kleine christelijke partijen bezwaar tegen een
verlengingg van de vervolguitkering. Tijdens de behandeling van de nieuwe
WWW in het kader van de Stelselherziening hebben de kleine christelijke
partijenn al bezwaar gemaakt tegen de vervolguitkering. De vervolguitkering
is,, zoals reeds opgemerkt, bedoeld om de uitkeringsgerechtigde niet te
confronterenn met de vermogens- en (partner)inkomenstoets van de ABW.
Hett bezwaar van dit deel van het parlement is dat de mogelijkheid bestaat
datt door de uitbreiding van de vervolguitkering een uitkering wordt verstrekt
aann een gezin waar reeds een ander inkomen binnenkomt. De vervolguitkeringg bedoeld als individualiseringsmaatregel is op deze manier
dienstbaarr aan de vergroting van inkomensverschillen in Nederland. De
partijenn keren zich tegen deze ontwikkeling en geven er de voorkeur aan
om,, in plaats van de verlenging van de vervolguitkering, de leeftijdsgrens
voorr de IOAW en IOAZ, regelingen met een vermogenstoets en zonder
partnerinkomenstoets,, te verlagen.1 ' In antwoord op deze bezwaren stelt de
staatssecretariss dat hij toegeeft dat de verlenging van de vervolguitkering
eenn stapje verder is in het proces van individualisering, maar meldt dat het
kabinett daar in tegenstelling van de kleine christelijke partijen juist
voorstanderr van is. 17
Eenn minderheid in het parlement (GroenLinks, SP) is tegen de
desolidariseringg die het gevolg is van de voorgenomen plannen. Voor dit
deell is het principiële bezwaar dat de nieuwe wetgeving een verslechtering
vann de positie van werknemers inhoudt. Betoogd wordt dat niet de
werknemerr en in het bijzonder de werkloze werknemer de gevolgen van
oplopendee werkloosheid behoort te dragen. 'Degenen die de dupe zijn van
hett feit dat zij eenmaal ontslagen worden, worden nog eens extra
aangepakt'.. De invoering van de combi-eis beperkt de toegang tot de WW
drastisch.. De mensen die niet aan de nieuwe toegangseisen kunnen voldoen
krijgenn na een kortdurende uitkering van een halfjaar te maken met een
uitkeringg die afhankelijk is van een (partner)inkomenstoets. De werknemer
kann zelf niet bepalen of hij een sterke band heeft met het arbeidsproces en
CDA:: Handelingen II 1994/95, p. 2004; VVD: Handelingen II 1994/95. p. 2009. De PvdAfractiee wenst te benadrukken dat tegenover de verslechtering van de positie van sommige
uitkeringsgerechtigdenn een verbetering staat van uitkeringsrechten door de verlenging van de
vervolguitkeringg van een naar twee jaar.
1733
Handelingen II1994/95, p. 2003.
1744
Handelingen II1994/95, p. 2018.
1755
Handelingen II 1994/95, p. 2007.

276 6

UITKERINGG EN PREMIE

magg daar daarom ook niet op worden afgerekend. ' GroenLinks en de SP
makenn ook bezwaar tegen een nieuwe aanslag op de positie van jongeren die
doorr wijzigingen in de ABW en de Wet studiefinanciering al eerder te
makenn hebben gehad met inkomensachteruitgang. Ook wijzen deze fracties
opp de positie van de flexibele arbeidskrachten. Zij vinden inconsistent om
aann de ene kant een flexibele arbeidsmarkt te stimuleren, maar aan de andere
kantt de rechtspositie van de flex-werker aan te tasten. Ten slotte wijst
GroenLinkss in navolging van het kabinet op het gevaar van een negatieve
spiraal.. Deze fractie doelt echter op een andere spiraal dan die van
oplopendee werkloosheid en oplopende lasten. Rosenmöller, woordvoerder
vann de fractie van GroenLinks, wijst op de verslechtering van de WAO
waardoorr meer mensen in de WW terecht zijn gekomen. Omdat het WWvolumee oploopt, wordt ook de WW aangescherpt. Hierdoor zullen meer
mensenn in de bijstand terecht komen. In de toekomst wordt dan in de
bijstandd gesneden, omdat teveel mensen in de bijstand zitten. Zo wordt het
kabinett in de toekomst geconfronteerd met een volumeprobleem in de
bijstandd dat het zelfheeft veroorzaakt.
6.6.56.6.5

Conclusie

--

De aanpassing van het WW-uitkeringsregime 1995 betekent een
duidelijkee vermindering van de solidariteit van deze wettelijke
verzekering.. Het recht op de uitkering wordt in sterkere mate
afhankelijkk gesteld van de het arbeidsverleden en dus van
premiebetaling,, terwijl de vervolguitkering van degenen die voldoende
premiee hebben betaald wordt verlengd met eenjaar.
-- Deze ontwikkeling wordt gesteund door een meerderheid in het
parlement. .
-- De kleine christelijke fracties verzetten zich tegen een verlenging van de
vervolguitkeringg vanwege de versterking van de individualisering die
hierr het gevolg van is.
-- De werknemersorganisaties en de fracties van GroenLinks en de SP
verzettenn zich tegen de desolidarisering die besloten ligt in de verenging
vann de toegang tot de WW.
6.77

Samenvatting en conclusies

Inn deze paragraaf worden de vier deelvragen van deze studie (zie par. 1.5)
beantwoordd voorzover het gaat om de verhouding tussen uitkering en
premie. .

1766
1777

Handelingen II 1994/95, p. 2010.
Handelingen II1994/95, p. 2007-2008, 2011.
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In hoeverre worden de sociale loondervingsverzekeringen
gekenmerktgekenmerkt door solidariteit?

anno 1980

Annoo 1980 worden de loondervingsverzekeringen gekenmerkt door veel
solidariteit,, want de equivalentie tussen uitkering en premie is beperkt. De
uitkeringenn zijn geheel of primair afhankelijk van het loon (de verzekerde
schade)) en niet van de betaalde premie. De WAO en ZW zijn in die tijd
duidelijkk risicoverzekeringen. Dit geldt ook voor de WW, hoewel het recht
opp de WW-uitkering afhankelijk
is gesteld van een zeker
premiebetalingsverledenn (130 dagen).
22

Welke herstructureringsmaatregelen worden in de periode tussen 1980
enen 2000 genomen en hoe kunnen deze worden gekwalificeerd in termen
vanvan solidariteit?

Inn 1993 is de uitkeringsstructuur van de WAO ingrijpend gewijzigd. De Wet
MAAVV uit hetzelfde jaar is een tijdelijke reparatiemaatregel om de gevolgen
vann de inperking van de WAO-uitkeringen voor een beperkte groep te
verzachten.. De WW-uitkeringsstructuur is in deze periode twee maal, in
19877 en in 1995, gewijzigd.
Tenn gevolge van de wijziging van de WAO-uitkering duurt de
loongerelateerdee WAO-uitkering niet meer tot het 65L' jaar. De duur van de
loongerelateerdee uitkering is afhankelijk gesteld van het fictief arbeidsverleden.. In de WAO is vervolgens een uitkering die volgt na beëindiging
vann de loongerelateerde uitkering. Deze vervolguitkering duurt tot het 65 e
jaar;; de hoogte is mede afhankelijk van het arbeidsverleden van
betrokkene.Dezee wijzigingen houden een vermindering in van de solidariteit
inn de WAO, want de equivalentie tussen uitkering en betaalde premie (via
hett arbeidsverleden) wordt door de maatregelen versterkt.
Dee WW heeft sinds 1987 geen vaste uitkeringsduur meer. In dat jaar is
tenn eerste de duur van de loongerelateerde uitkering die volgt op de
basisuitkeringg afhankelijk geworden van de duur van het arbeidsverleden en
iss ten tweede het arbeidsverleden een grotere rol gaan spelen via de
toegangseisenn die dientengevolge aanzienlijk zijn verzwaard. In 1987 komt
err naast de algemene arbeidsverledeneis - een wekeneis en niet langer een
dageneiss - een bijzondere arbeidsverledeneis. Deze nieuwe toegangseis, een
jareneis,, geldt voor de loongerelateerde uitkering die op de basisuitkering
volgt.. In 1995 vervalt de basisuitkering en is de aangescherpte jareneis, net
alss de aangescherpte wekeneis, een algemene toelatingseis geworden. Deze
wijzigingen,, waardoor het recht op en de duur en hoogte van de uitkering in
sterkeree mate afhankelijk is gesteld van het feitelijk of fictief
arbeidsverledenn en dus direct of indirect van betaalde premie, betekenen een
verminderingg van de solidariteit in de WW.
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Welke overwegingen worden in het politieke toedelingsproces ten
grondslaggrondslag gelegd aan de herstructureringsmaatregelen en in hoeverre
hebbenhebben de overwegingen een relatie met solidariteit dan wel ui hoeverre
isis solidariteit zelf een van de overwegingen?

-Desolidarisering
Bijj de aanpassingen van het uitkeringsregime van de WW en de WAO in
1987,, 1993 en 1995 vormt het streven naar desolidarisering een rode draad
inn de discussie: de uitkering moet sterker afhankelijk worden gesteld van het
arbeidsverleden/dee premiebetaling. Over de mate waarin equivalentie moet
wordenn versterkt bestaat soms verschil van mening.
InIn 1987 en 1993 vormt het streven naar desolidarisering de grondslag
voorr de invoering en aanscherping van de arbeidsverledeneis in de WW.
Voorstellenn voor een glijdende schaal en halfjaarlijkse afbouw trekt het
kabinett in 1987 op aandringen van onder meer de SER vanwege strijdigheid
mett het equivalentiebeginsel in. Ook bij de beperking van de hoogte en duur
vann de WAO-uitkeringen in 1993 doen het kabinet en de werkgeversleden
eenn beroep op het equivalentiebeginsel. Vanwege het ontbreken van een
goedd registratiesysteem en vanwege de doelstelling om ouderen goede
inkomensbeschermingg te bieden, wordt niet uitgegaan van een feitelijk,
maarr fictief arbeidsverleden (leeftijd). Bovendien wordt met de flat-ratebasiss in de WAO-uitkering afgezien van strikte toepassing van het
equivalentiebeginsell uit solidariteit ten behoeve van mensen met een laag
inkomen.. Ten slotte wordt uit overwegingen van solidariteit door de Wet
MAAVV een overgangsvoorziening getroffen voor 'bestaande gevallen' met
eenn verhoogd risico. Deze voorziening wordt primair ingegeven door het
gelijkheidsbeginsel:: werknemers met een (bestaand) verhoogd risico dienen
gelijkee kansen te hebben zich aanvullend te verzekeren als werknemers met
eenn normaal arbeidsongeschiktheidsrisico.
Hett rechter deel van het politieke spectrum is consequent voor
versterkingg van de equivalentie tussen premie en uitkering. Een kleine
minderheidd van de kleinere linkse fracties (en soms GPV) tekent steeds
principieell bezwaar aan tegen een grotere nadruk op arbeidsverleden met als
argumentt dat niet iedereen - zeker niet vrouwen en mensen aan onderkant
vann de arbeidsmarkt - vrij kan beschikken over het eigen arbeidsverleden. In
hett midden van het spectrum treden wisselingen op. PvdA pleit samen met
D666 in 1987 nog voor meer nadruk op leeftijd en minder op feitelijk
arbeidsverleden,, maar de PvdA laat in 1993 (WAO) en in 1995 (WW) in de
hoedanigheidd van regeringsfractie niet meer een dergelijk geluid horen.
-Handhaving van het loondervingskarakter
Inn de discussie over de wijziging van de WW-uitkering in 1987 en in die
overr de ingrepen in de WAO-uitkering komt het loondervingskarakter van
dee verzekering ter sprake. In 1987 vormt handhaving van het
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loondervingskarakterr een belangrijk argument om af te zien van invoering
vann een glijdende schaal of een halfjaarlijkse verlaging van de
loondervingsuitkeringen,, maar in 1993 weegt dit argument niet zo zwaar, in
iederr geval niet zwaar genoeg om af te zien van ingrepen in de WAO. In
19933 wordt handhaving van het loondervingskarakter opgeofferd aan het
strevenn naar desolidarisering: door de loondervingsuitkering sterker
afhankelijkk te maken van premiebetaling wordt het loondervingskarakter
vann de uitkering aangetast.

Decollectivering,Decollectivering, privatisering, voorkoming van oneigenli
gebruikgebruik en activering
Ondankss het feit dat in 1987 de WW- noch de WAO-uitkeringen zijn
beperktt en er derhalve geen sprake is van decollectivering van de wettelijke
verzekeringen,, bestaan er bij betrokkenen wel allerlei plannen voor
decollectiveringg en privatisering. Het kabinet wil door een glijdende schaal
enn halfjaarlijkse afbouw de uitkeringen verder beperken. Bij werkgevers en
inn de rechterflank van het parlement bestaan vanuit verschillende
overtuigingenn gedachten over horizontale privatisering in de vorm van
invoeringg van een mini- of basisstelsel. Het CNV heeft een plan voor
verticalee privatisering. In 1987 zijn de PvdA, de kleine linkse fracties en het
FNVV tegen decollectivering en privatisering.
Inn 1993 wordt daadwerkelijk
overgegaan tot
gedeeltelijke
decollectiveringg van de WAO. In dit jaar zijn de meningen echter niet heel
anderss dan in 1987: alleen de PvdA-fractie is 'om' en schaart zich achter de
decollectiveringg van de WAO in de veronderstelling dat door herverzekering
(privatisering)) het feitelijk verzekeringsniveau niet zal dalen. Het kabinet,
werkgeverss en een deel van het parlement stellen dat het nieuwe
uitkeringsniveauu aanvaarbaar is en voldoende bescherming biedt en menen
datt niet privaat zal worden aangevuld tot het oude niveau. Al snel, bij de
behandelingg van de Wet TBA in de Eerste Kamer, is duidelijk dat er wel
degelijkk op grote schaal wordt herverzekerd en dat de decollectivering wordt
geneutraliseerdd door private herverzekering. Bij de behandeling van de Wet
MAAVV stelt het kabinet opnieuw nadrukkelijk dat het verlaagde
uitkeringsniveauu aanvaardbaar is en dat het niet nodig is door aanvullingen
eenn hoger uitkeringsniveau te bereiken. Toch wordt met een beroep op het
gelijkheidsbeginsell voor een kleine groep werknemers met een verhoogd
risicorisico bij wijze van overgangsmaatregel (de Wet MAAV) een uitzondering
gemaakt,, omdat deze groep zich niet, zoals nieuwkomers, voldoende heeft
kunnenn voorbereiden op de nieuwe situatie.
Overr de verhouding tussen decollectivering en privatisering wordt door
dee tijd heen verschillend gedacht. In 1987 stelt het kabinet zich nog op het
standpuntt dat de sociale partners de vrijheid hebben te bepalen wat te doen
inn het bovenwettelijk traject, maar in 1993 worden aanvullingen tot het oude
niveauu ontraden. Deze verschuiving in opvatting hangt waarschijnlijk samen
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mett de toegenomen aandacht voor activering. Een verlaging van het totale
(publiekee en private) verzekeringsniveau wordt gezien als een manier om de
uitkeringsgerechtigdee te activeren en te prikkelen om werk te zoeken. De
linkerr flank van het politieke spectrum (inclusief de PvdA) ontkent een
dergelijkk verband overigens.
-Gelijkheid
Inn dit hoofdstuk moet gelijkheid in verband worden gebracht met het streven
naarr uniformering van de uitkeringstrajecten van de WW en WAO. In 1987
spreektt men bij de Stelselherziening over meer afstemming van de uitkering
doorr een verlenging van de WW-uitkering dan wel door een beperking van
dee duur van de WAO-uitkering, maar dergelijke ingrepen worden op korte
termijnn niet haalbaar geacht. In 1993 wordt aan deze overweging wèl
invullingg gegeven, namelijk door een ingrijpende versobering van de WAO
waardoorr de verschillen met de WW worden verkleind. Ondanks het streven
naarr meer afstemming van de uitkeringstrajecten erkent men dat het WWenn WAO-risico niet volstrekt gelijk zijn en dus ook geen identieke
behandelingg dienen te hebben. Het streven naar een uniformering van
uitkeringstrajectenn is in 1993 niet zozeer een doel, alswel een middel om te
bereikenn dat de WAO ten opzichte van de WW een minder aantrekkelijke
afvloeiingsregelingg wordt. Ondanks de WAO-operatie uit 1993 blijft de
WAO-uitkeringg in verschillende opzichten een stuk royaler dan de WWuitkering.. De belangrijkste verschillen tussen de uitkeringstrajecten zijn:
11 de duur van de loongerelateerde WAO-uitkering is afhankelijk van
leeftijd,, terwijl de duur van de loongerelateerde WW-uitkering
afhankelijkk is van leeftijd (fictief arbeidsverleden) en feitelijk
arbeidsverleden; ;
22 de duur van de WAO- vervolguitkering is onbeperkt, terwijl de WWvervolguitkeringg maximaal vijfjaar duurt;
33 de hoogte van de WAO-vervolguitkering vertoont trekken van een
opbouwstelsel.. De hoogte is afhankelijk van leeftijd en het
laatstverdiendee dagloon en het minimumloon. De WW-vervolguitkering
iss lager en ligt op het niveau van het minimumloon.
Individualisering en emancipatie
-Dezee overwegingen moeten in verband worden gebracht met de introductie
enn verlenging van de vervolguitkering in respectievelijk 1987 en 1995. Het
uiteindelijkee doel is om als de financiële situatie het toelaat de
vervolguitkeringg te verlengen tot het 65e jaar, zodat de uitkeringsgerechtigde
niett te maken krijgt met de middelentoets van de ABW. Het kabinet, sociale
partnerss en een grote meerderheid in het parlement steunen een
individualiseringg van uitkeringen en plaatsen dit in het licht van toenemende
economischee zelfstandigheid van vrouwen en meer keuzevrijheid en privacy
vann burgers. Een minderheid van kleine christelijke partijen beschouwt
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individualiseringg als negatief en ziet individualisering als een waarde die
gezinn en andere samenlevingsverbanden ondermijnt en bijdraagt aan
economischee ongelijkheid tussen een- en tweeverdieners.
44

In hoeverre worden de sociale loondervingsverzekeringen
gekenmerktgekenmerkt door solidariteit?

anno 2000

Dee uitkeringsstructuur van de WW en WAO is ingrijpend gewijzigd ten
opzichtee van die van voor 1980. Door de aanpassingen in de
uitkeringsstructuurr van de WW en WAO is de solidariteit vemiinderd.
Immers,, de equivalentie tussen uitkering en premie is versterkt. Het recht
op,, de hoogte en duur van de uitkering zijn sterker afhankelijk geworden
vann het arbeidsverleden en daarmee van de premiebetaling. Dit betekent dat
dee WAO en WW verder van het risicomodel komen te staan en dat deze
verzekeringenn meer trekken hebben gekregen van een opbouwverzekering.
Tochh is de WAO nog niet op één lijn te stellen met een zuiver
opbouwstelsel.. Ten eerste is de omvang van de uitkering niet afhankelijk
vann het feitelijk arbeidsverleden, maar van de leeftijd bij aanvang van de
arbeidsongeschiktheid.. Bovendien past de vervolguitkering die eenflat-ratebasiss heeft niet in een zuiver opbouwmodel.
Voorr de WW is de analyse vergelijkbaar. Ondanks het feit dat het
arbeidsverledenn een grotere invloed heeft op de hoogte en duur van de WWuitkering,, is de verzekering nog geen zuivere opbouwverzekering waarin
geldtt dat elke extra premiebetaling een evenredige verhoging dan wel
verlengingg van de uitkering oplevert. In een zuiver opbouwsysteem telt
leeftijdd als fictief element niet mee bij de berekening van het
arbeidsverleden.. Bovendien passen de toegangseisen waardoor een alles-ofniets-situatiee onstaat niet in een systeem waarin elke premiebetaling een
evenredigee verhoging of verlening van de uitkering oplevert. Ten slotte
hoortt de vervolguitkering, die niet afhankelijk is van de duur van het
arbeidsverleden,, niet thuis in een opbouwstelsel.
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InIn de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden drie deelaspecten van de verzekering
afzonderlijkk behandeld: de relatie tussen verzekerde schadegebeurtenis en
uitkering,, tussen schadekans en premie en tussen uitkering en premie. In dit
hoofdstukk worden deze drie lijnen weer bij elkaar getrokken en worden de
vierr deelvragen en de probleemstelling (zie par. 1.5) beantwoord.
11

In hoeverre worden de sociale loondervingsverzekeringen
annoo 1980 gekenmerkt door solidariteit?

InIn 1980, aan het begin van de herstructureringsperiode, worden de sociale
loondervingsverzekeringenn gekenmerkt door een relatief hoge mate van
solidariteit. .
Werkloosheidd en arbeidsongeschiktheid, de verzekerde schadegebeurtenissen,, zijn in die tijd niet scherp geformuleerd (hoofdstuk 4). Met andere
woorden,, de equivalentie tussen de verzekerde schadegebeurtenis (als ontstaansvoorwaardee voor uitkering) en de uitkering is zwak. In de periode
vóórr 1980 is er een ontwikkeling geweest in de richting van één loondervingsverzekering.. Op basis van de heersende collectivistische visie wordt
belangg gehecht aan vergoeding van schade en wordt in mindere mate aandachtt besteed aan de precieze schadegebeurtenis. Een ruimhartig verdisconteringsbeleid,, waardoor het onderscheid tussen het arbeidsongeschiktheids-- en werkloosheidsrisico vervaagt, vloeit voort uit dit denken.
Uitt de bespreking in hoofdstuk 5 blijkt dat bij aanvang van de herstructureringsperiodee ook de equivalentie tussen premie en individuele schadekans
relatieff zwak is. De WAO-en WW-premie zijn landelijk uniform en niet
afhankelijkk van de schadekans (risicoprofiel) van de sector of de individuele
onderneming.. De ZW- en wachtgeldpremie zijn sectoraal zwak gedifferentieerd. .
Inn de sociale loondervingsverzekeringen anno 1980 is ook, zo blijkt uit
dee bespreking in hoofdstuk 6, de equivalentie tussen uitkering en premie niet
sterk:: de uitkeringen van de ZW, WAO en WW zijn primair afhankelijk van
dee verzekerde schade (het loon) en niet van de hoogte/duur van de premiebetalingen.. De WAO- en ZW bevatten geen opbouwelementen en in de WW
zitt één bescheiden opbouwelement: de toegangseis dat gedurende 130 dagen
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WW-premiee is betaald. Door deze toegangseis is het recht op de loondervingsuitkeringg afhankelijk van een zeker premiebetalingsverleden.
22

Welke herstructureringsmaatregelen worden in de periode van
19800 tot 2000 genomen en hoe kunnen deze worden gekwalificeerdd in termen van solidariteit?

Eenn afzonderlijke opsomming van de reeks maatregelen wordt hier niet
gegeven.. Er zij verwezen naar de conclusies van de hoofdstukken 4,5 en 6.
Watt de kwalificatie van de maatregelen betreft, door de herstructureringsmaatregelenn in de periode tussen 1980 en 2000 is de equivalentie tussen
risicoo (in de dubbele betekenis: verzekerde schadegebeurtenis en schadekans),, premie en uitkering versterkt. De maatregelen hebben tot gevolg gehadd dat door de versterking van de equivalentie het solidariteitsgehalte van
dee sociale verzekeringen is afgenomen. Deze veranderingen in de sociale
verzekeringenn staan niet op zichzelf maar hebben rechtstreeks gevolgen
voorr de verhoudingen tussen de verschillende soorten (aspirant)werkenden
(werknemers,, flex-werkers) en voor de verhouding tussen bedrijven. Deze
gevolgenn van de herstructureringsmaatregelen worden in het onderstaande
samengevat. .
Dee maatregelen die zijn besproken in hoofdstuk 4 houden een vermindering
inn van de solidariteit doordat de equivalentie tussen verzekerde schadegebeurteniss en uitkering is versterkt. De afschaffing van de verdiscontering in
dee WAO in 1987 en de aanscherping van het arbeidsongeschiktheidsrisico in
19933 zijn twee herstructureringsmaatregelen gericht op de beperking van de
verzekeringg tot het 'echte' of 'oorspronkelijke' risico en op uitsluiting van
oneigenlijkee risico's, zoals het werkloosheidsrisico of aandoeningen die niet
objectief-medischh kunnen worden vastgesteld.
Dee ontwikkeling dat het werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsrisico
steedss scherper onderling zijn afgebakend is met name nadelig geweest voor
gedeeltelijkk arbeidsongeschikten die ten gevolge van hun handicap een achterstandspositiee hebben op de arbeidsmarkt ten opzichte van gezonde werklozen,, maar voor wat betreft hun restcapaciteit toch worden beschouwd als
'gewonee werklozen. De solidariteit tussen arbeidsgeschikte en gedeeltelijk
arbeidsongeschiktee werknemers is door de afschaffing van het verdisconteringsbeleidd afgenomen.
Terr relativering zij opgemerkt dat de herstructureringsmaatregelen zijn
gerichtt op een scherper onderlinge afbakening van het werkloosheids- en het
arbeidsongeschiktheidsrisico'ss en op een aanscherping van de formulering
vann 'echte' arbeidsongeschiktheid, maar niet echt op een inperking van de
verzekerdee schadegebeurtenis. Zo is het streven er niet op gericht om bijvoorbeeldd psychische aandoeningen te schrappen uit het arbeidsongeschiktheidsrisico. .
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Dee maatregelen, besproken in hoofdstuk 5, houden een vermindering in van
dee solidariteit door de versterking van de equivalentie tussen de premie en
dee schadekans. De afstemming van de hoogte van de premie op de hoogte
vann de individuele schadekans van de werkgever vormt een constante in de
reekss maatregelen die in hoofdstuk 5 worden behandeld. Door de invoering
vann premiedifferentiatie op ondernemingsniveau - het BMS is hier een variantt op - en door de vergroting van het eigen risico van de werkgever door
onderr andere de 2/6- en 52-wekenmaatregel op basis van de Wulbz (eigen
risicorisico kan worden beschouwd als de meest extreme vorm van premiedifferentiatie)) is de hoogte van de verzekeringspremie in toenemende mate afhankelijkk gesteld van de kans op loondervingsschade van de individuele
onderneming.. Door deze herstructureringsmaatregelen is de solidariteit tussenn bedrijven met een hoog loondervingsrisico en bedrijven met een laag
loondervingsrisicoo afgenomen. De maatregelen zijn nadelig voor die bedrijvenn die vanwege de aard van de werkzaamheden een niet of niet gemakkelijkk te vermijden hoog arbeidsongeschiktheidsrisico hebben. Een bouwbedrijff heeft, gezien de aard van de werkzaamheden, ongeacht het arbo-beleid
vann het bedrijf, te maken met een hoger loondervingsrisico dan een bank of
eenn verzekeringsmaatschappij.
Doorr de WW-maatregelen - besproken in hoofdstuk 5 - die een verzwaringring van de sectorale financiering inhouden wordt niet de solidariteit tussen
individuelee bedrijven, maar die tussen bedrijfstakken ondergraven. De bedrijfstakkenn met veel seizoen- en deeltijdwerkers en veel oudere werknemerss bevinden zich in een nadelige positie ten opzichte van de bedrijfstakkenn waarin veel jonge mensen met een vaste baan werken. Ook is door de
maatregelenn de solidariteit tussen grote en kleine bedrijven minder geworden.. Het is niet zo dat kleine bedrijven per definitie een hoger loondervingsrisicoo hebben dan grote bedrijven. Het verschil is wel dat voor kleine bedrijvenn de wet van de grote getallen niet geldt; hierdoor is de schadekans minderr voorspelbaar en beheersbaar. Kleine bedrijven zijn ook kwetsbaarder
omdatt ze minder herplaatsings- en vervangingsmogelijkheden hebben.
Indirectt tasten de maatregelen uit hoofdstuk 5 ook de solidariteit tussen
werknemerss aan. (Aspirant)-werknemers met een verhoogd arbeidsongeschiktheids-- of werkloosheidsrisico vormen voor de werkgever een verhogingg van de schadekans. Het gevaar bestaat dat deze mensen worden benadeeldd door een verscherpt selectiebeleid van de werkgever bij aanstelling en
ontslag. .
Ookk door de maatregelen, besproken in hoofdstuk 6, is de solidariteit in de
socialee loondervingsverzekeringen verminderd doordat de equivalentie tussenn uitkering en premie is versterkt: de loondervingsuitkering is in steeds
sterkeree mate afhankelijk gesteld van de omvang van betaalde premie. Door
dezee ontwikkeling is met name de WAO-uitkering ingrijpend gewijzigd
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(WAO-gat).. Het stelsel van ra/'coverzekenngen dat na de Tweede Wereldoorlogg is uitgebouwd, heeft in de jaren tachtig en negentig meer trekken van
eenn opbouwverzekering gekregen. Door de verhoging en aanscherping van
dee referte-eisen in de WW en door de hoogte en duur van de loongerelateerdee WAO- en WW-uitkering (sterker) afhankelijk te stellen van het (feitelijk
off fictief) arbeidsverleden, worden het recht op en de omvang van de uitkeringg sterker verbonden aan de omvang van betaalde premie.
Dee WW-maatregelen besproken in hoofdstuk 6 zijn nadelig voor mensen
diee (nog) niet of nauwelijks een sterke of continue band met de arbeidsmarkt
hebben.. Jongeren, bepaalde groepen flex-werkers, vrouwen in het algemeen,
inn het bijzonder herintredende vrouwen, hebben vaak een minder sterke
bandd met de arbeidsmarkt en krijgen door de maatregelen uit hoofdstuk 6 te
makenn met uitsluiting of inperking van een uitkering. Oudere werknemers
mett een lang dienstverband zonder grote onderbrekingen gaan er door deze
maatregelenn juist op vooruit.
33

Welke overwegingen worden in het politieke toedelingsproces
tenn grondslag gelegd aan de herstructureringsmaatregelen en in
hoeverree hebben deze overwegingen een relatie met solidariteit
dann wel in hoeverre is solidariteit zelf een van de overwegingen?

Dee belangrijkste overwegingen die in het politieke toedelingsproces aan de
herstructureringsmaatregelenn ten grondslag liggen zijn:
-- desolidarisering;
-- preventie en reïntegratie;
-- gelijkheid;
-- privatisering, vergroting van de keuzevrijheid, marktwerking en eerlijke
mededinging; ;
-- decollectivering;
individualiseringg en emancipatie;
-- voorkoming van oneigenlijk gebruik (moral hazard);
-- handhaving van het loondervingskarakter van de loondervingsverzekering. .
Bijj de beantwoording van de vraag in hoeverre de overwegingen een relatie
hebbenn met solidariteit - uit het voorgaande blijkt dat het steeds gaat om het
strevenn naar minder solidariteit - kan een onderscheid worden gemaakt tussenn positieve en negatieve verbanden. De overwegingen vormen wel of juist
geenn ondersteuning van het streven naar minder solidariteit: ze kunnen het
strevenn naar desolidarisering versterken of juist ondergraven.
Voorr de duidelijkheid zij opgemerkt dat de verbanden tussen de verschillendee overwegingen niet overal en altijd gelden maar worden afgeleid
uitt de discussie beschreven in de hoofdstukken 4,5 en 6.
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-Desolidarisering
Inn alle discussies over de herstructureringsmaatregelen, beschreven in de
driee hoofdstukken, vormt het streven naar desolidarisering - ook al worden
dergelijkee bewoordingen vaak niet gebruikt - een centrale overweging. De
enigee uitzondering op deze regel vormt de tijdelijke overgangsregeling op
basiss van de Wet MAAV. Deze maatregel is bedoeld om de schade van de
WAO-maatregelenn voor een bepaalde groep chronisch zieken te beperken.
Alleenn de kleine fracties (eerste PSP, PPR, CPN en EVP en later GroenLinkss (soms) en de SP) hebben principiële bezwaren tegen een aantasting
vann de solidariteit tussen sterke en zwakke werknemers en russen bedrijven
mett een hoge en lage schadekans. De overige betrokkenen kunnen in meerderee of mindere mate instemmen met de algemene lijn van versterking van
dee equivalentie in de sociale verzekering. De meeste betrokkenen hebben
well aandacht voor de problemen die de maatregelen opleveren voor de positiee van kleine werkgevers, de arbeidsgehandicapten, flexibele werknemers
enn herintreders, maar de oplossing van deze problemen wordt gezocht in
flankerendd beleid (bijvoorbeeld WMK of Wet REA) of in een matiging van
dee voorgestelde versterking van de equivalentie. De algemene beleidslijn
gerichtt op versterking van de equivalentie tussen risico (in dubbele betekenis),, premie en uitkering echter, wordt breed ondersteund. Uitgesplitst naar
dee drie typen van equivalentie betekent dit het volgende.
Eenn meerderheid van betrokkenen ondersteunt een beleid gericht op een
scherperee afbakening van de specifieke schadegebeurtenissen: ziekte, arbeidsongeschiktheidd of werkloosheid (zie hoofdstuk 4). In 1987 wijzen de
vakbondenn en het linker deel van de oppositie dit beleid af. In 1993 wordt
eenn nieuwe aanscherping van het arbeidsongeschiktheidscriterium alleen
bekritiseerdd door de FNV en GroenLinks. De wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriteriumm in 1987 is bedoeld om de verdiscontering als formeel
erkendee mogelijkheid af te schaffen en om het arbeidsongeschiktheidsrisico
aff te bakenen ten opzichte van het werkloosheidsrisico. De wijziging van het
arbeidsongeschiktheidscriteriumm in 1993 is er mede op gericht om de feitelijkelijke verdiscontering terug te dringen. De voorstanders wijzen in hun pleidooii voor afschaffing van de verdiscontering op het oneigenlijk gebruik van
dee WAO voor werknemers die naar hun mening niet arbeidsongeschikt zijn.
Dee nadruk die in de discussie ligt op afschaffing van verdiscontering en op
dee terugdringing van oneigenlijk gebruik van de WAO laat zien dat belang
wordtt gehecht aan equivalentie tussen een welbepaaldrisicoen de uitkering.
Ditt hangt samen met het aanzienlijke niveauverschil dat er in 1987 is tussen
eenn WAO- en WW-uitkering. Omdat de WAO-uitkering royaler is wordt
oneigenlijkk gebruik gestimuleerd, zo meent een meerderheid van betrokkenen. .
Dee meeste betrokkenen delen het uitgangspunt dat werkgevers een premie
dienenn te betalen die gerelateerd is aan de hoogte van het individueel risico
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enn dat dientengevolge werkgevers met een lage schadekans relatief minder
betalenn dan werkgevers met een hoge schadekans (zie hoofdstuk 5). Dit
uitgangspuntt is gebaseerd op een algemeen onderschreven 'prikkelfilosofie',
eenn samenstel van drie veronderstellingen. Er wordt verondersteld dat (1) de
maatregell een financiële prikkel richting werkgever bevat; (2) de prikkel
leidtt tot een intensivering van het preventie- en reïntegratiebeleid en tot een
terughoudenderr ontslagbeleid; (3) een intensivering van dit beleid het arbeidsongeschiktheids-- en werkloosheidsvolume doet afnemen. Omdat de
prikkelfilosofiee niet ter discussie staat gaat het debat niet over wel of niet
prikkelen,, maar over de maatvoering van de prikkel instrumenten en over de
omvangg van flankerende maatregelen met het oog op de positie van kleine
werkgevers,, flex-werkers en (aspirant-) werknemers met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico.. Als men tegen een voorgestelde 'prikkelmaatregel'' is, is het vanwege de maatvoering of het gebrek aan flankerend beleid,
maarr niet omdat men principieel tegen de veronderstellingen of doelstellingenn achter de maatregel is.
Inn de discussie over de maatvoering, de hoogte van de financiële prikkel
enn het flankerend beleid wordt wel de vinger op de zwakke plekken in de
prikkelfilosofiee gelegd. Een (te sterke) prikkel kan niet alleen leiden tot
intensiveringg van preventie- en reïntegratiebeleid van de werkgever, maar
ookk tot gezondheidsselectie of afwentelingsgedrag (doordat werkgevers
bijvoorbeeldd meer flex-werkers aannemen die bij ziekte een beroep doen op
dee romp-ZW). Zal een intensivering van het preventie- en reïntegratiebeleid
well leiden tot daling van instroom en stijging van uitstroom, terwijl de arbeidsongeschiktheidd in minder dan vijftig procent van de gevallen gerelateerdd is aan het werk?
Ondankss alle eenstemmigheid over het algemene beleid gebaseerd op de
prikkelfilosofiee is één fractie tegen dit beleid: die van de SP en wel op principiëlee gronden, namelijk de aantasting van de solidariteit tussen werknemerss en tussen bedrijven met een hoog en laag loondervingsrisico. GroenLinkss is niet tegen dit beleid, maar heeft een voorkeur voor prikkels binnen
eenn publiek vormgegeven verzekering.
Watt de equivalentie tussen uitkering en premie betreft: een meerderheid van
betrokkenenn gaat akkoord met de algemene beleidslijn om de omvang van
dee uitkeringen sterker afhankelijk te stellen van het arbeidsverleden en
daarmeee van de betaalde premie (zie hoofdstuk 6). Bij de invoering van de
weken-- en jareneis in de WW en bij de invoering van uitkeringen die afhankelijkk zijn van het arbeidsverleden in de WW en WAO, gaat de voorkeur uit
naarr de hantering van het feitelijk arbeidsverleden (duur van de premiebetaling),, maar bij gebrek aan een (goede) registratie van gegevens over het
feitelijkee arbeidsverleden moet men het systeem geheel (zoals bij WAO) of
gedeeltelijkk (zoals bij WW) baseren op het fictief arbeidsverleden (leeftijd).
Eenn deel van de betrokkenen in de linker flank van het politieke spectrum
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(PvdA,, D66) heeft wel een voorkeur voor de hantering van het leeftijdscriterium,rium, omdat dan minder de nadruk wordt gelegd op het feitelijk arbeidsverleden.. Dit deel is niet tegen een versterking van de equivalentie, maar waarschuwtt wel tegen een te grote nadruk op het feitelijk arbeidsverleden vanwegee de nadelige gevolgen die hieraan zijn verbonden voor werknemers die
geenn duidelijke band hebben met de arbeidsmarkt en die grote gaten hebben
inn het feitelijke arbeidsverleden (te denken valt aan herintredende vrouwen
off flex-werkers). PvdA en D66 nemen dit standpunt in 1987 in bij de behandelingg van de Stelselherziening, maar bij de behandeling van de aanpassing
vann de WWW in 1995 worden dergelijke geluiden niet meer gehoord.
Zoalss gezegd is een meerderheid van de deelnemers aan het politiek debatt in meerdere of mindere mate voor versterking van de equivalentie tussen
premiee (arbeidsverleden waarin premie is betaald) en uitkering. Een minderheidd van de kleine linkse fracties heeft zich echter steeds vanwege de desolidariserendee effecten principieel verzet tegen de maatregel. Gewezen wordt
opp de nadelige effecten voor vrouwen - met name herintredende vrouwen flex-werkerss en jongeren. De nadelige effecten voor vrouwen en jongeren
wordenn voorts weer nadelig geacht voor de emancipatie van deze groepen.
-Desolidarisering in relatie tot preventie en reïntegratie
Hett streven naar desolidarisering van de sociale verzekering hangt, zo blijkt
uitt de hoofdstukken 4,5 en 6, sterk samen met het streven om preventie en
reïntegratiee te bevorderen.
Eenn conclusie in hoofdstuk 4 is dat een onderscheiding van diverse schadegebeurtenissenn noodzakelijk wordt geacht voor een toegesneden preventie-- en reïntegratiebeleid. Immers, een preventie- en reïntegratiebeleid gerichtricht op arbeidsongeschiktheid ziet er anders uit dan een beleid gericht op
terugdringingg van werkloosheid. De toegenomen aandacht voor reïntegratie
enn preventie vanaf begin jaren negentig is een belangrijke reden waarom de
ontwikkelingg in de richting van een algemene loondervingsverzekering op
eenn dood spoor is gekomen en er juist toenemende aandacht is gekomen
voorr de (verschillende) oorzaken van loondervingsschade.
Uitt hoofdstuk 5 blijkt dat in de 'prikkelfilosofie' het streven naar desolidarisering,, in de zin van een versterking van de relatie tussen premie en
schadekans,, nauw is verbonden met het streven naar een intensivering van
preventiee en reïntegratie. Het streven naar desolidarisering is niet zozeer
gemotiveerdd door een rechtvaardigheidsidee dat de premie in overeenstemmingg behoort te zijn met de schadekans, ofwel de overweging dat een ieder
zijnn eigen (kans op) loondervingsschade dient te dragen, maar door instrumenteell denken: afstemming van de premie op de schadekans is een middel
omm de werkgever te prikkelen het preventie- en reïntegratiebeleid te intensiverenn en een terughoudender ontslagbeleid te voeren.
Bijj de maatregelen besproken in hoofdstuk 6 is het streven naar versterkingg van de equivalentie tussen premie en prestatie niet verbonden met idee-
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enn van activering en preventie. In het kader van bezuinigingen worden de
uitkeringenn sterker afhankelijk gemaakt van premiebetalingen uit rechtvaardigheidsoverwegingen:: als er gekort moet worden, acht men het rechtvaardigg om de uitkeringen sterker te binden aan de lengte van het arbeidsverleden. .
-Desolidarisering in relatie tot privatisering en decollectivering
Bijj de bespreking van de maatregelen in hoofdstuk 5 - de verruiming van het
ERDD in de ZW, de 52-wekenmaatregel in de ZW, de 'TBA-ingrepen' in de
WAO-uitkeringen,, de introductie van de mogelijkheid tot ERD in de WAO blijktt dat deze maatregelen mede zijn gericht op de privatisering van de
verzekeringg van het kort- of langdurend arbeidsongeschiktheidsrisico.
Hett streven naar privatisering (gedefinieerd als 'vervanging van een publiekee door een private verzekering1) hangt - afgezien van het prikkeleffect
daarvann - samen met een aantal andere overwegingen, in sommige gevallen
(TBA)) bestaat de verwachting dat privatisering zal leiden tot een daling van
dee premiedruk. Deze gevolgen voor de hoogte van de premie worden wel
'eersteorde-effecten'' genoemd. De maatregelen gebaseerd op de Wulbz en
dee Wet Pemba zijn meer gericht op 'tweedeorde-effecten'. Een tweedeordeeffectt is dat de maatregelen de keuzevrijheid van de werkgever vergroten:
eenn particuliere maatschappij kan een verzekering op maat bieden, bij particulieree verzekeringen is meer keuzevrijheid ten aanzien van de vorm van de
verzekeringg en de hoogte van het eigen risico. Voorst verwacht men dat
marktwerkingg positieve effecten heeft voor de uitvoering van de verzekering.ring. Het monopolie van de bedrijfsverenigingen wordt doorbroken. De
concurrentiee zal positief uitwerken voor de klantgerichtheid, de efficiency
enn de snelheid waarmee diensten worden aangeboden in de sfeer van omscholingg en reïntegratie, de service en de keuzemogelijkheden die worden
geboden.. Ten slotte (dit speelt met name bij de latere privatisenngsmaatregelen)) worden voordelen verwacht van combi- of totaalpakketten. Verzekeraarss kunnen voordelen bieden als meerdere producten op het gebied van de
employeeemployee benefits in één pakket kunnen worden aangeboden.
Daarr waar het gaat om de introductie van een vrijwillig of verplicht eigen
risicoo (hoofdstuk 5) spoort het streven naar privatisering met het streven
naarr een versterking van de relatie tussen premie en schadekans. De introductiee van een eigen risico vloeit immers voort, zo volgt uit hoofdstuk 5, uit
eenn streven de werkgever ten volle te confronteren met zijn eigen risico.
Desondankss komt in de discussie over de maatregelen ook naar voren dat de
versterkingg van de equivalentie tussen premie en schadekans geneutraliseerd
kann worden door private herverzekering. Dit punt speelt met name een rol
bijj de vergroting van het eigen risico, maar ook bij invoering van premiedifferentiatie.. Het streven naar een intensivering van het preventie- en reïntegratiebeleidd (door de werkgever financiële prikkels 'toe te dienen') en het
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strevenn naar privatisering kunnen met andere woorden op gespannen voet
mett elkaar staan.
Desondankss plaatst slechts een minderheid van betrokkenen vraagtekens
bijj de veronderstelling (onderdeel van de prikkelfilosofie) dat de maatregelenn een prikkel vormen voor de werkgever. Bij de 2/6- en 52wekenmaatregell stelt deze groep de vraag in hoeverre een vergroting van het
eigenn risico kan worden beschouwd als een prikkel wanneer (een groot deel
van)) het eigen risico wordt 'wegverzekerd1. Een dergelijke vraag wordt
gesteldd bij de invoering van premiedifferentiatie: waar blijft de prikkel van
dee premiedifferentiatie als er bij verzekeringsmaatschappijen premiedempingsverzekeringenn worden gesloten?
Vann de uitkeringsmaatregelen, besproken in hoofdstuk 6, worden de wijzigingenn in de WW-uitkering in 1987 en 1995 gemotiveerd door een streven
naarr versterking van de equivalentie tussen uitkering en premie, maar bij
dezee maatregelen is geen sprake van een streven naar decollectivering (gedefinieerdd als 'verlaging van het verzekerd niveau1).
Bijj de ingreep in de WAO-uitkeringen in 1993 vormen de versterking
vann de equivalentie tussen premie en de uitkering en decollectivering wel
tweee samenhangende doelstellingen. Het streven naar decollectivering is dan
nauww verbonden met de intentie de werknemer te prikkelen en te activeren.
Verondersteldd wordt dat een verlaging van het verzekerd niveau leidt tot
minderr aanzuigende werking: omdat de uitkeringen minder aantrekkelijk
wordenn ten opzichte van andere afvloeiingsregelingen stromen minder mensenn in de regeling. Bovendien is de verwachting dat de uitstroom groter is,
doordatt een minder riante uitkering uitkeringsgerechtigden zal stimuleren
snell aan de slag te gaan als dit mogelijk is. De vakbonden en het linker deel
vann het parlement keren zich tegen deze gedachte en bestrijden dat decollectiveringg een effect heeft op de in- en uitstroom van werknemers in dan
well uit de WAO. Net als bij de maatregelen besproken in hoofdstuk 5 speelt
bijbij deze maatregel de vrees dat de prikkels ongedaan worden gemaakt door
privatisering.. Als het verzekeringsniveau wordt verlaagd, maar het ontstane
gatgat geheel wordt gevuld door aanvullende verzekeringen is de regeling per
saldoo voor de werknemer niet minder aantrekkelijk geworden. Kabinet,
werkgeverss en een belangrijk deel van het parlement verwachten dat de
verlagingg van de uitkeringen niet geheel wordt gecompenseerd. De PvdAfractiee meent dat dit wel zal gebeuren en kan daardoor ook met het wetsvoorstell instemmen.
-Desolidarisering in relatie tot het streven naar gelijkheid
Hett gelijkheidsstreven speelt een rol bij de maatregelen behandeld in de
hoofdstukkenn 4 en 6. In hoofdstuk 4 heeft gelijkheid betrekking op de verzekerdee schadegebeurtenis: het streven naar één loondervingsrisico; in
hoofdstukk 6 heeft gelijkheid betrekking op het niveau (hoogte en duur) van
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dee uitkering: het streven naar uniformering van de diverse loondervingsuitkeringen. .
Hett streven naar equivalentie tussen uitkering en schadegebeurtenis (besprokenn in hoofdstuk 4) is tegengesteld aan het streven naar uniformering
vann schadegebeurtenissen, want equivalentie tussen verzekerde schadegebeurteniss en uitkering veronderstelt een afbakening en uiteenlopende 'behandeling'' van verschillende schadegebeurtenissen, terwijl uniformering een
'gelijkee behandeling' van schadegebeurtenissen inhoudt.
Hett in hoofdstuk 6 besproken streven naar versterking van equivalentie
tussenn uitkering en premie gaat juist samen met het streven naar uniformeringring van de WAO- en WW-uitkeringstrajecten. Bij de ingreep in de WAO
opp basis van de Wet TBA spelen beide overwegingen een rol: de WAOuitkeringg moet sterker afhankelijk worden van het (fictief ) arbeidsverleden
enn de WAO-uitkering dient meer te worden afgestemd op de WW-uitkering,
zodatt de WAO relatief minder aantrekkelijk wordt.
Gegevenn de aanzienlijke niveauverschillen die in 1987 bestaan tussen
WAO-- en WW-uitkeringen stelt men in de discussie over de verdiscontering
datt er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de WAO in de zin dat de regelingg gebruikt wordt voor dekking van een deel van het werkloosheidsrisicoo en andere afvloeiingsrisico's. Het kabinet overweegt in 1987 twee soortenn maatregelen: uniformering van uitkeringen door een inperking van de
WAO-uitkeringg en een versterking van de equivalentie tussen uitkering en
schadegebeurteniss door een duidelijker afbakening van schadegebeurtenissen.. Vanwege tijdgebrek en gebrek aan politiek- en maatschappelijk draagvlakk kiest men voor de tweede optie. In 1993 wordt met de inwerkingtreding
vann de Wet TBA wel gekozen voor een ingreep in de WAO-uitkeringen. De
gedachtee achter laatstgenoemde ingreep is echter niet dat het arbeidsongeschiktheids-- en werkloosheidsrisico een zelfde behandeling vergen, maar dat
hett vermeende oneigenlijk gebruik van de WAO dient te worden teruggedrongenn door de niveauverschillen tussen beide regelingen te verkleinen.
Desolidarisering in relatie tot het voorkomen van oneigenlijk
gebruikgebruik (moral hazard)
Inn aansluiting op het laatste punt kan worden gewezen op de relatie tussen
hett streven naar desolidarisering en dat naar het voorkomen van oneigenlijk
gebruik.. Zoals onder het vorige punt al is betoogd: de afstemming van de
WW-- en WAO-uitkering is niet zozeer ingegeven door de gedachte dat de
uitkeringg van de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekering van
gelijkee omvang (in duur en hoogte) behoort te zijn, maar veel meer door een
pragmatischh streven om oneigenlijk gebruik door werkgevers en werknemerss terug te dringen. Zeker wanneer werkgever en werknemer er een zeker
belangg bij hebben dat de werknemer afvloeit via de WAO, is het gevaar van
oneigenlijkk gebruik groot. Dit gegeven is bepalend voor de afstemming van
dee WW- en WAO-uitkering (hoofdstuk 6) en voor de scherpere afbakening

--
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vann het WAO-risico ten opzichte van het WW-risico (zie hoofdstuk 4). Ook
dee maatregelen besproken in hoofstuk 5 kunnen in dit licht worden gezien:
doorr financiële prikkels worden werkgevers èn werknemers gestimuleerd
omm af te zien van een lichtvaardig of oneigenlijk gebruik van de verzekering.. Kortom: het streven naar desolidarisering is nauw verbonden met het
strevenn naar terugdringing van moral hazard. Beide overwegingen versterkenn elkaar.
-Desolidarisering in relatie tot individualisering en emancipatie
Dee individualisering van de uitkeringen en de emancipatie van vrouwen zijn
centralee overwegingen die ten grondslag liggen aan de introductie en verlengingg van de vervolguitkering in de WW. De vervolguitkering is gerelateerdd aan het minimumloon (en niet aan het laatstverdiende loon), zij volgt
automatischh op de loongerelateerde uitkering, kent een vaste termijn en is
niett afhankelijk van de duur van premiebetalingen. De uitkering wordt met
anderee woorden niet gekenmerkt door een sterke equivalentie tussen de
uitkeringg en premie en heeft dus een solidair karakter. Het gaat in casu om
solidariteitt met mensen die zonder de vervolguitkering zouden worden geconfronteerdd met de bijstand en de bijbehorende middelentoets die schadelijkk is voor de economische zelfstandigheid van individuen, met name
vrouwen.. Kortom, uit deze uiteenzetting blijkt dat het streven naar desolidariseringrisering en naar individualisering en emancipatie in deze context niet samenhangen. .
Eenn ruime meerderheid steunt het streven naar individualisering. Een
minderheidd van kleine christelijke fracties keert zich tegen het streven naar
individualiseringg en wijst op de ondermijning van het gezin en op de groeiendee economische ongelijkheid tussen één- en tweeverdieners.
--

Desolidarisering in relatie tot het loondervingskarakter van de
verzekering verzekering
Dee handhaving of versterking van het loondervingskarakter is een doelstellingg die bij de bespreking van de maatregelen in hoofdstuk 6 van wisselend
belangg is geweest. In het voortraject van de nieuwe WW uit 1987 worden de
kabinetsvoorstellenn voor de invoering van een glijdende schaal en een halfjaarlijksee afbouw door sociale partners en parlement van de hand gewezen,
onderr meer omdat de voorgestelde maatregelen het loondervingskarakter
vann de WW zouden aantasten. Later, bij de behandeling van de Wet TBA
blijktt dit argument van ondergeschikt belang te zijn, want slechts een minderheidd (GL, GPV, FNV) protesteert tegen de maatregel op basis van het
argumentt dat het loondervingskarakter van de WAO wordt aangetast. De
loongerelateerdee uitkering tot het 65 e jaar wordt immers vervangen door een
tijdelijkee loongerelateerde uitkering en een vervolguitkering die in beperkte
matee loongerelateerd is.
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Aann de hand van de voorgenomen WW-maatregelen, de glijdende schaal en
halfjaarlijksee afbouw en de WAO-maatregel uit 1993, kan worden duidelijk
gemaaktt dat een aantasting van het loondervingskarakter van een verzekeringring een vergroting, maar ook een verkleining van de solidariteit kan inhouden.. De ingreep in de WAO-uitkering in 1993 betekent een aantasting van
hett loondervingskarakter van de WAO-verzekering, want een minimumuitkeringg met opbouwelementen vervangt een deel van de loondervingsuitkering.ring. Door de invoering van de opbouwelementen worden tegelijkertijd de
equivalentiee tussen de hoogte van de uitkering en de omvang van de premiebetalingenn versterkt.
Ookk zouden (de wel overwogen maar niet ingevoerde maatregelen als)
eenn glijdende schaal of een halfjaarlijkse afbouw van de WW-verzekering
hett loondervingskarakter van de WW-uitkering aantasten. Tegelijkertijd zou
daarmeee de equivalentie tussen uitkering en premie zijn verzwakt, want bij
dergelijkee uitkeringen geldt dat de werknemer een relatief hoge premie niet
inn zijn uitkeringshoogte/duur terugziet.
Kortom,, in de periode waarin de sociale loondervingsverzekeringen zijn
geherstructureerdd (1980-2000) is het streven naar minder solidariteit in de
zinn van (1) een scherpere omschrijving en afbakening van de verzekerde
schadegebeurtenissen,, (2) een sterkere afstemming van de premie op de
individuelee schadekans en (3) de ontwikkeling in de richting van een opbouwverzekeringg nauw verbonden met de wens om het preventie- en reïntegratiebeleidd te intensiveren, het oneigenlijk gebruik van verzekeringen terug
tee dringen, de keuzevrijheid (via privatisering) van verzekerden te vergroten
enn de uitkeringen te verlagen (decollectivering). Deze overwegingen versterkenn elkaar.
Hett streven naar een zekere uniformering van uitkeringen vormt een afgeleidee doelstelling, want is primair ingegeven door het streven naar een
terugdringingg van oneigenlijk gebruik. Ook decollectivering wordt gezien
alss een manier om moral hazard terug te dringen. De wens om te komen tot
eenn decollectivering van de verzekeringen vormt echter ook een zelfstandig
doel,, omdat zo - wanneer de verlaging van het verzekerd niveau niet door
privatee herverzekering ongedaan gemaakt wordt - de loonkosten naar benedenn kunnen worden gebracht en het rendement en het concurrentievermogen
vann de bedrijven kunnen worden vergroot.
Tegengesteldd aan het streven naar minder solidariteit is de wens om de
verschillendee schadegebeurtenissen gelijk te behandelen, het streven naar
emancipatiee en individualisering en het streven naar het behoud van het
loondervingskarakterr van de verzekering. Gehele of gedeeltelijke privatiseringring is soms een doel waar het streven van betrokkenen op is gericht, omdat
dee privatisering leidt tot meer keuzevrijheid en/of omdat wordt verwacht dat
dee prikkel in de private verzekering groter is dan in de publieke verzekering
(ziee de discussie over de 52-wekenmaatregel). Soms vormt privatisering
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geenn doelstelling van beleid, maar wordt zij aangemerkt als een (feitelijke)
ontwikkelingg die het beleid gericht op financiële prikkeling van de werkgeverr of werknemer neutraliseert. Door herverzekering kan immers ook een
prikkell worden wegverzekerd. In de discussie over het WAO-gat vindt een
deell (links) herverzekering wenselijk en vindt een deel (rechts) dit onwenselijk. .
desolidariseringdesolidarisering en risicobeschouwing
Bijj de bestudering van de politieke discussie over toedeling van loondervingschadee is in het bijzonder gelet op de risicobeschouwing van betrokkenen,, omdat de risicobeschouwing van belang is voor de toedeling van de
schade.. In hoofdstuk 4 is uiteengezet dat bij de totstandkoming van de socialee verzekeringen risico's op principiële gronden worden beschouwd als
individuelee risico van de werkgever of werknemer. Na de Tweede Wereldoorlogg wordt het denken in termen van maatschappelijk risico dominant en
wordtt op basis van het beginsel van collectieve verantwoordelijkheid (zie
par.. 1.3) de samenleving als geheel verantwoordelijk gehouden voor de
compensatiee van de inkomensgevolgen ten gevolge van arbeidsongeschiktheidd en werkloosheid. In de periode tot de herstructurering van de sociale
verzekeringg is niet alleen sprake van een maatschappelijke risicobeschouwing,wing, maar ook van een maatschappelijke risicotoedeling: het maatschappelijkk risico wordt niet toebedeeld aan een individuele werkgever of werknemer,, maar de verantwoordelijkheid voor het dragen van het loondervingsrisicoo wordt in dit perspectief toebedeeld aan 'de maatschappij'. De oude
WAO-premiee is een collectieve, landelijk uniforme premie. Ook de WWpremiee is grotendeels een landelijk uniforme premie.
Naa 1980 is in een nieuwe visie op (de toedeling van) verantwoordelijkhedenn de maatschappelijke risicobeschouwing, gebaseerd op het beginsel
vann collectieve verantwoordelijkheid, nog steeds dominant. De overheid
wordtt verantwoordelijk gehouden voor de sociale verzekering en de toedelingg van verantwoordelijkheid op dit terrein wordt beschouwd als een voorwerpp van gemeenschapszorg en niet als een kwestie waar de individuele
werkgeverr en werknemer primair over hebben te beslissen. Echter, in de
herstructureringsperiodee is de visie op risicotoedeling wel veranderd. Na
19800 wordt in toenemende mate nagestreefd het loondervingsrisico toe te
delenn aan individuele ondernemingen. Dit komt mede omdat binnen het
collectivistischee perspectief correctie van individueel gedrag belangrijker is
gewordenn in verhouding tot de andere doelstelling, compensatie van schade.
Doordatt vanaf de jaren tachtig naast inkomensbescherming aandacht komt
voorr preventie en reïntegratie als functies van de sociale verzekering, ontstaatt er een probleem ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling.
Dee gedachte dat het arbeidsongeschiktheidsrisico een maatschappelijk risico
iss dat moet worden gedragen door de samenleving kan moeilijk worden
gehandhaafd.. Voor een effectief reïntegratiebeleid is namelijk een duidelijk
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aanwijsbaree verantwoordelijke vereist. Uit de discussie in de daaropvolgendee jaren blijkt dat de individuele werkgever wordt aangewezen als
(hoofd)verantwoordelijkee voor de preventie en reïntegratie. Dientengevolge
wordtt gedurende de herstructureringsperiode het risico in toenemende mate
toebedeeldd aan de individuele werkgever (en met meer aan 'de maatschappij).. De individuele werkgever wordt het risico niet, zoals voor de Tweede
Wereldd oorlog, toebedeeld op principiële gronden (de werkgever behoort dit
risicoo te dragen), maar op basis van beleidsoverwegingen (de werkgever
dientt zijn preventie- en reïntegratiebeleid te wijzigen).
Err is in de discussie enige aandacht geweest voor de arbeidsvoorwaardelijkee prikkels gericht op de werknemer, maar deze prikkels hebben alleen
betrekkingg op een beperkt deel van het risico, het bovenwettelijk arbeidsongeschiktheidsrisico,, en hebben bovendien grotendeels een voorwaardelijk
karakter,, want sociale partners moeten beslissen over invoering van de prikkels.. Desondanks draagt de werknemer in veel gevallen toch een deel van de
schade,, omdat de wettelijke uitkering niet hoger is dan 70% van het laatst
verdiendee loon.
Mett betrekking tot het werkloosheidsrisico geldt een andere analyse. Hoewell de invoering van een (gedeeltelijk) gedifferentieerde WW-premie op het
niveauu van de onderneming wordt overwogen en bovendien de Kantonrechtersformulee en de invoering van de fictieve opzegtermijn in het kader
vann de Wet Flexibiliteit en zekerheid in feite een eigen risico voor de individuelee werkgever en werknemer inhouden, wordt het werkloosheidsrisico
vooralsnogg niet beschouwd als een persoonlijk risico dat individueel kan
wordenn toegerekend, maar als een maatschappelijk risico dat gedeeltelijk
toegeschrevenn kan worden aan de sector en gedeeltelijk landelijk gedragen
moett worden. Door de drie maatregelen waardoor de sectorale financiering
vann de WW is toegenomen blijkt dat werkloosheid in afnemende mate in
verbandd wordt gebracht met (landelijke) conjunctuurbewegingen, waarvoor
dee sector niet verantwoordelijk kan worden gehouden en in toenemende
matee met het werkgelegenheids- en ontslagbeleid van de sector.
44

In hoeverre worden de sociale loondervingsverzekeringen anno
20000 gekenmerkt door solidariteit?

Annoo 2000, na twintig jaar herstructureringsbeleid, worden de sociale loondervingsverzekeringenn gekenmerkt door een relatief geringe mate van solidariteit.. Ten opzichte van 1980 is de solidariteit in de verzekeringen sterk
verminderd.Uitt de beschrijving in hoofdstuk 4 blijkt dat na een jarenlange
ontwikkelingg die leek uit te monden in een Algemene Loondervingswet, de
wetgevingg uit 1987 en 1993, gericht op afschaffing van de verdiscontering,
eenn omslag betekent. De omslag houdt in dat een differentiatie van risico's
bovenn een uniforme behandeling van risico's wordt gesteld. Anno 2000
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wordtt een loondervingsuitkering niet verstrekt op basis van het gegeven dat
err loondervingsschade is alleen, ook de specifieke oorzaak van de loondervingsschade,, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, is een mede-bepalende
voorwaardee voor de uitkeringsverstrekking.
Uitt de bespreking in hoofdstuk 5 blijkt dat anno 2000 de equivalentie
tussenn premie en individuele schadekans relatief sterk is: na de Wulbz zijn
dee kosten voor het kortdurend arbeidsongeschiktheidsrisico, afgezien van de
ziektegevallenn die door de romp-ZW worden gedekt, geheel afhankelijk van
dee schadekans van de individuele onderneming; na de Wet Pemba is de
WAO-premie,, in ieder geval voor wat betreft de eerste vijfjaar van arbeidsongeschiktheid,, afhankelijk van de schadekans van de individuele onderneming.. De WW-premie is anno 2000 in sterkere mate dan in 1980 afhankelijk
vann de schadekans van de sector. Er worden momenteel voorstellen gedaan
omm de WW-premie gedeeltelijk af te stemmen op de schadekans van de
onderneming.. Ook de equivalentie tussen uitkering en premie is aanzienlijk
versterktt ten opzichte van 1980, zo volgt uit hoofdstuk 6. De hoogte en duur
vann de WAO-uitkeringen zijn afhankelijk geworden van het feitelijk of fictieff arbeidsverleden (en dus direct of indirect van betaalde premie) en de
toegangg tot (het recht op) de WW en de duur van de vervolguitkering zijn
afhankelijkk van het arbeidsverleden.

55

In hoeverre hebben de herstructureringsmaatregelen uit de
periodee van 1980 tot 2000 het solidaire karakter van de sociale
loondervingsverzekeringenn veranderd?

Bijj de beschrijving van de veranderingen in de sociale loondervingsverzekeringenringen is in deze studie (zie par. 1.2 en 1.5) gelet op de uitkomst van het
toedelingsprocess (deelvragen 1 en 4) en op het proces van toedeling (deelvragenn 2 en 3). Niet alleen wordt bezien wat de (eind)stand is in de sociale
verzekeringg na twintig jaar herstrucrureringsbeleid, maar ook het herstructureringsgprocess zelf is onderwerp van studie.
Hett solidariteitsgehalte van de sociale loondervingsverzekeringen anno
20000 is sterk afgenomen ten opzichte van dat van de sociale loonderingsverzekeringenn anno 1980 (deelvragen 1 en 4). Uit de beantwoording van deelvraagg 2 blijkt dat alle herstructureringsmaatregelen die zijn besproken in de
hoofdstukkenn 3, 4 en 5 - met uitzondering van de tijdelijke reparatiemaatregell op basis van de Wet MAAV (zie par. 6.4.) - worden gekenmerkt door
eenn vermindering van de solidariteit.
Dezee ontwikkeling correspondeert met de overwegingen die een rol spelenn in het politieke toedelingsproces (deelvraag 3). Desolidarisering is een
centralee overweging die ten grondslag ligt aan de herstructureringsmaatregelen.. Met andere woorden, de vermindering van de solidariteit is niet een
onbedoeldd neveneffect maar een doelstelling van beleid. De vermindering
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vann solidariteit is dus niet alleen een beleidstendens, maar is ook een beleidskeuze. .
Zoalss in par. 1.5 is aangegeven wordt in de studie de vraag naar de veranderingenringen in het solidaire karakter van de sociale loondervingsverzekeringen in
verbandd gebracht met de vraag naar de verhouding tussen de sociale en particulieree verzekering. Immers, zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, de doorwerkingg van het solidariteitsbeginsel wordt bepalend geacht voor het onderscheidd tussen de sociale en particuliere verzekering. Twee ontwikkelingen
wordenn bij de beantwoording van deze vraag met name van belang geacht:
hett streven naar desolidarisering en naar (gedeeltelijke) privatisering van de
socialee loondervingsverzekering
hethet streven naar desolidarisering
Zoalss reeds meerdere malen is opgemerkt wordt bij bijna alle maatregelen
diee in de drie hoofdstukken zijn behandeld ingezet op desolidarisering, op de
versterkingg van de equivalentie tussen risico, premie en prestatie. Wanneer
hett gaat om het onderscheid tussen de sociale en particuliere verzekering
zijnn de maatregelen uit hoofdstuk 5 van bijzonder belang, de maatregelen
mett betrekking tot de verhouding tussen schadekans en premie. Of een risico
alss verzekerbaar wordt beschouwd, hangt in hoge mate af van de vraag of de
particulieree verzekering toegankelijk en betaalbaar wordt geacht (zie hoofdstukk 2). Wanneer een verzekeringspremie voor aspirant-verzekerden met een
hogee kans op loondervingsschade onbetaalbaar (hoog) wordt geacht of wanneerr deze mensen vanwege een verhoogde schadekans op grote schaal wordenn geweerd, kan dit voor 'de politiek' reden zijn om een verzekeringsplicht
inn te voeren waardoor solidariteit wordt georganiseerd tussen verzekerden
mett een hoog en laag loondervingsrisico. De politieke discussie over de
maatregelenn die in hoofdstuk 5 zijn behandeld laat echter zien dat de laatste
twintigg jaar er bij voortduring naar is gestreefd om (in het kader van de prikkelfilosofïe)) de verevening tussen hoge en lage risico's terug te dringen. Bij
dee invoering van het BMS en de premiedifferentiatie in de ZW en WAO en
bijbij de maatregelen betreffende het ERD van het ZW- of WAO-risico is
steedss de vermindering van solidariteit tussen hoge en lage risico's het doel.
Gezienn deze ontwikkeling rijst de vraag waarom een sociale verzekering
voorr het arbeidsongeschiktheidsrisico nog nodig of wenselijk wordt geacht.
Datt bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering de grens tussen de sociale
enn particuliere loondervingsverzekering arbitrair is geworden blijkt onder
meerr tijdens de behandeling van het Wetsvoorstel Pemba. Er wordt bij de
besprekingg van de verhouding tussen het publieke systeem en het private
systeemm (het vrijwillig ERD) gesteld dat er geen gevaar bestaat dat alle goedee risico's zullen uittreden en de slechte risico's met hoge risico's met hoge
premiess zullen achterblijven, omdat het publieke systeem met premiedifferentiatiee en het private verzekeringssysteem in beginsel in financieel opzicht
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gelijkwaardigg worden geacht. Bij beide verzekeringen wordt een bedrijf in
beginsell afgerekend op het eigen risico. Deze zogenaamde financiële gelijkwaardigheidd is onder meer bewerkstelligd door allerlei solidariteitselementenn die in het oorspronkelijke Wetsvoorstel Pemba in de WAO waren
ingebouwd,, te schrappen.

hethet streven naar privatisering van de verzekering
Datt de verzekerbaarheid van een risico en de beslissing over de invoering
vann een verzekeringsplicht niet alleen afhangt van verzekeringstechnische
enn economische wetmatigheden (een stelling geponeerd in par. 2.3.) blijkt
well uit het feit dat een risico eerst onverzekerbaar en later verzekerbaar kan
wordenn geacht. Wordt het ziekengeldrisico eerst niet of moeilijk verzekerbaarr geacht, de discussie over de 2/6- en 52-weken laat zien dat de politieke
opvattingenn op dit punt zijn veranderd. Mede op basis van nota's van de
particulieree verzekeraars waarin toezeggingen worden gedaan ten aanzien
vann het toelatingsbeleid en de premie verschillen worden bezwaren, zoals het
gevaarr van anti-selectie, gezondheidsselectie, uitsluiting of overbelasting
vann de kleine werkgever niet groot genoeg geacht om de onverzekerbaarheid
vann het risico aan te nemen. In zekere mate geldt hetzelfde voor (een deel
van)) het WAO-risico. De Wet TBA geeft aan dat privatisering van een deel
vann het risico mogelijk en wenselijk wordt geacht. De Wet Pemba vormt een
nieuwee stap in deze ontwikkeling. Ook in de discussie over de Pembamaatregelenn wordt gewezen op de nota's van het Verbond van Verzekeraars
staatt dat bij collectieve contracten geen (medische) selectie of beoordeling
vann individuele werknemers zal plaatshebben en dat de premies binnen een
bepaaldee bandbreedte zullen blijven. De discussie over het eigenrisicodragerschaprisicodragerschap in de WAO bij behandeling van het Wetsvoorstel Pemba
gaatt dan ook niet zozeer over de verzekerbaarheid van het vijfjarig arbeidsongeschiktheidsrisicoo als wel over het juiste evenwicht tussen het publieke
enn private bestel in verband met het gevaar van anti-selectie.
Dee geschetste twee wijzigingen in de opvattingen, het streven naar desolidarii sering en privatisering tonen aan dat - althans voor de ziekengeld- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringg - de grens tussen de sociale en particuliere
loondervingsverzekeringg arbitrair is geworden. Ten aanzien van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringg geldt, omdat de mate van doorwerking van het
solidariteitsbeginsell bepalend is voor het onderscheid tussen de particuliere
enn sociale verzekering, dat door de vermindering van de solidariteit de grens
tussenn beide soorten verzekeringen uitermate vaag is. Wanneer het streven
vann betrokkenen bij voortduring is gericht op privatisering en desolidariseringring is niet meer goed uit te leggen waarom een verzekeringsplicht voor de
arbeidsongeschiktheidsverzekeringg door hen nog noodzakelijk wordt geacht.
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Kortom,, in het politieke toedelingsproces geeft een meerderheid van betrokkenenn geen verzekeringen van solidariteit. De meerderheid van deelnemers
inn dit toedelingsproces stelt niet dat solidariteit in de sociale verzekering
moett worden verzekerd (in de zin van gehandhaafd). Integendeel, de laatste
twintigg jaar is het herstructureringsbeleid gericht op desolidarisering. De
uitkomstt van dit proces is dat de solidariteit in de sociale verzekering (ten
opzichtee van 1980) in geringe mate is verzekerd. Ten aanzien van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringenn geldt dat de sociale verzekering niet
meerr geldt als de verzekering van solidariteit. Immers, de particuliere verzekeringg verzekert een vergelijkbare mate van solidariteit. De sociale verzekeringring dreigt zo een van de verzekeringen van solidariteit te worden.
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Introduction n
Sociall insurance schemes are based on the principle of solidarity. This
solidarityy represents the essential difference between social and private
insurance.. However, this is gradually changing. Where can one still find
solidarityy to be so emphatically present that one might speak of social
insurance?? The changes in social insurance schemes during the past two
decadess have turned this issue into one of topical interest. As a result of
thesee changes, this study attempts to answer the following question (see
Chapterr 1).
ToTo what extent have the restructuring measures implemented
betweenbetween 1980 and 2000 altered the solidarity nature of the social
wagewage loss insurance schemes for employees?
Fourr issues are involved in answering this question: 'What was it like?'
(questionn 1), 'What has changed?' (question 2), 'What were the reasons for
this?'' (question 3) and 'What is it like today?' (question 4).
Thee four sub-questions are as follows.
11
To what extent were social wage loss insurance schemes
characterisedd by solidarity in 1980?
22
Which restructuring measures were implemented between 1980 and
20000 and how do these qualify in terms of solidarity?
33
Which considerations formed the basis of the restructuring
measuress in the political allocation process and to what extent do
thesee considerations have a form of solidarity or to what extent was
solidarityy itself one of the considerations?
44
To what extent are the social wage loss insurance schemes
characterisedd by solidarity in 2000?
Chapterr 2 of this study explains that the extent of solidarity in relation to
insurancee is derived from three ratios.
11 Insured loss event and benefit payment.
22 Premium and probability of loss.
33 Benefit payment and premium.
Thee stronger the relationship between these insurance aspects, the less
solidarityy can be found in the insurance. If (1) the insured loss event is
strictlyy formulated as a condition for benefit payment, (2) the greater
probabilityy of loss will lead to proportionally higher premium and/or (3)
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paymentt of a higher premium to the entitlement of benefit payment or a
proportionallyy higher or longer benefit payment, the insurance is
characterisedd by very little solidarity. When this is applied to wage loss
insurancee it means that the extent of solidarity of this insurance is
determinedd by three aspects.
11
The formulation of the event leading to loss of wages, i.e. illness,
occupationall disability and unemployment.
22
The extent to which the wage loss insurance premium depends on
thee probability of loss of a business (2).
33
The extent to which the entitlement to and/or the amount of the
premiumm and the duration of the wage loss payment depends on the
amountt and duration of the premium payments.
AA separate chapter is devoted to each of these three aspects (Chapters 4, 5
andd 6). The measures implemented between 1980 and 2000 that concern the
relationshipp between the insured loss event and benefit payment are
discussedd and assessed in Chapter 4, those that concern the relationship
betweenn the premium and the probability of loss in Chapter 5, and those that
concernn the relationship between benefit payment and premium in Chapter
6.. A brief description of the historical context (Chapter 3) precedes these
threee chapters. The sub-questions and the main issue are dealt with in
Chapterr 7.
Conclusions s
11

To what extent was social wage loss insurance characterised by
solidarityy in 1980?

InIn 1980, at the beginning of the restructuring period, social wage loss
insurancee was characterised by a relatively high level of solidarity as
describedd below.
11
With regard to the relationship between insured loss event and
benefitbenefit payment: The insured loss events, i.e. illness, occupational
disabilityy and unemployment, were not clearly defined around
1980.. Before 1980, there had been a trend towards a single wage
losss insurance. Based on the prevailing views at that time,
compensationn of loss was regarded as being important, while less
attentionn was devoted to the precise loss event.
22
With regard to the relationship between the premium and
probabilityprobability of loss: The Occupational Disability Benefits Ac
(WAO)) and the Unemployment Insurance Act (WW) premiums are
nationallyy uniform and are not dependent on the probability of loss
(riskk profile) of the sector or the individual company. The Sickness
Benefitss Act (ZW) and the retaining pay premiums are
differentiatedd per sector.
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33

With regard to the relationship between the benefit payment and the
premium:premium: Payments in terms of the ZW, WAO and WW depend
primarilyy on the insured loss (the wage) and not on the amount or
durationn of the premium payments.

22

Which restructuring measures were implemented between 1980
andd 2000 and how can these be qualified in terms of solidarity?

AA summary of the series of measures is not given in this case. References
aree made to the conclusions of Chapters 4, 5 and 6. As far as the
qualificationn of the measures is concerned, it can be said that the solidarity
inn the wage loss insurance was reduced as a result of the restructuring
measuress implemented between 1980 and 2000.
11
With regard to the relationship between insured loss event and
benefitbenefit payment: The abolition of the discounting in the WAO in
19877 and the tightening of the occupational disability risk in 1993
weree two restructuring measures intended to restrict the insurance to
thee 'real' or 'original' risk and to exclude risks such as
unemploymentt risk and disorders that could not be determined
objectivelyy medically.
22
With regard to the relationship between the premium and
probabilityprobability of loss: Aligning the amount of the premium to the
extentt of individual probability of loss of the employer was a
consistentt factor in the range of measures dealt with in Chapter 5.
Owingg to the introduction of premium differentiation at company
levell and by increasing the employer's excess, the amount of the
insurancee premium was made increasingly dependent on the risk of
wagee loss of the individual company.
33
With regard to the relationship between benefit payment and
premium:premium: By increasing and tightening the reference requirements
inn the WW and by making the amount and duration of the wagerelatedd WAO and WW benefits (more) dependent on (actual and
fictional)) employment history, the entitlement to and the amount of
thee benefit became more closely related to the (amount) of the
premiumm paid.
33

Which considerations formed the basis of the restructuring
measuress in the political allocation process and to what extent
doo these considerations have a form of solidarity, or to what
extentt was solidarity itself one of these considerations?

InIn all the discussions about the restructuring measures, the main
considerationn was to detract from the solidarity - even if it was not
expressedd in these terms. Only the small left-wing parties objected on
principlee to infringing on the solidarity between companies with high and
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loww probability of loss. The other parties involved (the cabinet, employers'
organisationss and trade unions and the remaining parliamentary parties)
agreedd to a greater or lesser extent with the general line taken to reduce the
solidarityy in the social insurance schemes. While most of the parties
involvedd were aware that the measures would create problems for the
positionn of the smaller employers, people with occupational disability,
temporaryy employees and people returning to the labour market, the solution
too these problems was sought in a flanking policy (such as the Medical
Examinationss Act, the Reintegration of Occupational Disabled Persons Act
orr by moderating the proposed reduction of solidarity. However, the general
policyy geared to reducing solidarity by reinforcing the relationship between
losss event and benefit payment, premium and probability of loss event and
benefitt payment and premium was widely supported.
Duringg the period in which the social wage loss insurance was being
restructuredd (1980-2000), the focus on less solidarity was closely related to
thee wish to intensify the prevention and reintegration policy, the reduce the
improperr use of insurance, to increase the options open to insured persons
(throughh privatisation) and to lower benefits (de-collectivisation). These
considerationss reinforce one another.
Thee aim to achieve some uniformity in benefit payments forms a derived
objectivee as it is primarily prompted by the aim to reduce improper use of
thee insurance (moral hazard). De-collectivisation is also regarded as a way
inn which to reduce the moral hazard. The wish to arrive at the decollectivisationn of the insurance, however, also forms an objective in itself,
becausee this would be a means by which to reduce wage costs and to
increasee the returns and the competitive ability of the companies as long as
thee reduction of the insured level is not counteracted by private re-insurance.
Inn contrast to the aim of less solidarity, is the wish to treat different loss
eventss equally, the aim to achieve emancipation and individualisation and
thee aim to maintain the wage loss nature of the insurance.
44

To what extent is social wage loss insurance characterised by
solidarityy in 2000?

Inn 2000, after twenty years of restructuring policy, social wage insurance
schemess are characterised very little solidarity. Solidarity in insurance
schemess has been considerably reduced since 1980.
11
With regard to the relationship between insured loss event and
benefitbenefit payment: the trend towards wage loss insurance that
commencedd before 1980 did not continue. In 2000, wage loss
benefitt payments are not made solely on the basis of the fact that
wagee loss has been incurred, but the specific cause for the wage
loss,, unemployment or occupational disability is a contributing
factorr for the payment of benefits.
22
With regard to the relationship between the premium and
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33

probabilityprobability of loss: In 2000, the premium for social wage loss
insurancee depends to a great extent on the individual probability of
loss.. Since the Continued Payment of Salary (Sickness) Act (Wet
uitbreidinguitbreiding loonbetalingsplicht bij ziekte) the costs of the brief
occupationall disability risk (apart from a small group of workers
whichh is still insured by the Sickness Benefits Act (romp-ZW)
dependd entirely on the probability of loss of the individual
company;; since the introduction of the Differentiation in
Contributionss and Impact of Market Forces on Occupational
Disabilityy Insurance Act (Wet Premiedifferentiatie en marktwerking
bijbij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen),
the WAO premium
dependss on the probability of loss of the individual company, at
leastt as far as the first five years of occupational disability are
concerned.. In 2000, the Unemployment Insurance Act (WW)
premiumm depends more on the probability of loss in the sector than
wass the case in 1980. At present proposals are being put forward to
alignn the WW premium in part to the probability of loss of the
company. .
With regard to relationship between benefit payment and premium:
Entitlementt to and the amount and duration of the benefit payment
dependss greatly on the premium payment as compared to 1980 as is
discussedd in Chapter 6. The amount and duration of the WAO
benefitss have become dependent on the factual or fictional
employmentt history (and therefore directly or indirectly on the
premiumm paid) and access to (entitlement to) the WW and the
durationn of the subsequent benefit is dependent on the employment
history. .

55

To what extent have the restructuring measures implemented
betweenn 1980 and 2000 altered the solidarity nature of the
sociall wage loss insurance schemes for employees?

Thee level of solidarity of social wage loss insurance schemes in 2000 has
declinedd significantly since 1980 (sub-questions 1 and 4). The answer to
sub-questionn 2 shows that, with one exception, all restructuring measures
discussedd in Chapters 3, 4 and 5 are characterised by a reduction in
solidarity.. This development corresponds with the considerations that play a
rolee in the political allocation process (sub-question 3). Reduced solidarity is
thee primary consideration that forms the basis for the restructuring
measures.. In other words, the reduction of solidarity is not an incidental side
effect,, but an objective of the policy. Reduction of solidarity is therefore not
solelyy a policy trend, but also a policy choice.
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