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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
62 2

VERZEKERDEE SCHADEGEBEURTENIS EN UITKERING

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

Schwitters 1991, p. 14-21.
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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

Schwitters 1991, p. 21.
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Schwitters 1991, p. 289-293.
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Kamerstukken II, Bijlagen, 1897-1898, 182, nr. 3. p. 12; Zie ook Witten van Hoogland 1940
p.. 23.
55
Wittert van Hoogland 1940, p. 22.
66
Noordam 1998b, p. 577.
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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. .
'Noordamm 1998b, p. 578.
99
Groeneveld & Sternberg 1920. p. 23.
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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.

66 6

VERZEKERDEE SCHADEGEBEURTENIS EN UITKERING

4

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

Hertogh 1998, p. 62-75.
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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
Kamerstukken II1962/63, 7171, nr. 3, p. 2.
155
Kamerstukken 111962/63, 7171. nr. 14. p. 2.
166
Kamerstukken II1962/63, 7171, nr. 3, p. 2-3.
177
Kamerstukken II1962/63, 7171, nr. 3, p. 1-2.
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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,

133

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.

344

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.

400

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.
422
Kamerstukken II1985/86, 19 256. nr. 3. p. 15.
411
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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.
455
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.
488
SER 1985/16, p. 13-18.
499
Kamerstukken II1985/86, 19 256, nr. 5, p. 15.
500
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
511

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.
533
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.
522
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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

66

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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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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