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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
44

Kamerstukken II1980/81, 16 625, nr. 4.
Kamerstukken II1981/82. 17 745. nr. 2.
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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

43 3

3

33

HISTORISCH KADER

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

Kamerstukken II 1981/82, 17 475, nr. 4 en 5.
Kamerstukken II1992/93 22 730, nr. 9. p. 300-1
Kamerstukken II 1982/83. 17 745, nr. 6.
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SER 1984/16.
00
Kamerstukken II 1982/83, 17 475, nr. 6. p. II, Kamerstukken II 1985/86.19 261. nr. 3. p. 17.
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3

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.
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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.

54 4

HISTORISCHH KADER

3

-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.

58 8

HISTORISCHH KADER

3

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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