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5.11

DE VERHOUDING TUSSEN PREMIE EN
SCHADEKANS S

Inleiding

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

Het vertrekpunt anno 1980
De WAO-premieverdeling

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

De ZW-premieverdeling

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

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

De WW-premieverdeling

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

Conclusie

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

Het bonus-malussysteem

5.3.77

Inleiding

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

Inhoud van de maatregel

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

100

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

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

Kwalificatie van de maatregel

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

Overwegingen

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

5.3.4.11

Standpunten van het kabinet en de sociale partners

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

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

Interim-rapportage TWVA, p. 37.
Interim-rapportage TWVA, p. 37.
199
In het WAO-aanvalsplan van de FNV stelt de vakcentrale dat het BMS. afhankelijk van de
bedragen,, onverantwoord ondernemergedrag kan afremmen of juist goede ondernemers een
steuntjee in de rug kan geven. Door het BMS worden de financiële gevolgen van mentaliteit en
gedragg in arbeidsverhoudingen zichtbaar gemaakt. Zie FNV 1991, p. 10.
188
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hett mogelijk dat dergelijke systemen naast elkaar functioneren. De
beslissingg over invoering van een BMS willen de werkgevers overlaten aan
dee besturen van de bedrijfsverenigingen. Premiedifferentiatie moet dus naar
dee mening van de werkgevers gelden voor alle werkgevers en werknemers,
maarr per bedrijfstak mogen er verschillen optreden voor wat betreft de
invoeringg van het BMS.20
Eenn nadeel van WAO-premiedifferentiatie is dat, zo wordt opgemerkt, de
overheidssectorr niet onder de WAO valt. Het BMS kent dat nadeel niet,
omdatt het onderdeel wordt van de AAW die ook van toepassing is op
overheidspersoneel.. Een ander nadeel is dat de WAO-premiedifferentiatie
alleenn betrekking heeft op een deel van het loon. De WAO is ter aanvulling
opp de AAW en verzekert het bovenminimale deel en kent daarom een
franchisee ter hoogte van het AA W-deel. De premiedifferentiatie zou daarom
eenn beperkter bereik hebben en geen effect hebben op de laagste
inkomensklassen.. Daar komt bij dat de Federatie van Bedrijfsverenigingen
(FBV)) aangeeft dat invoering van premiedifferentiatie op het niveau van
individuelee bedrijven om uitvoeringstechnische redenen op korte termijn
niett haalbaar is. De FBV laat weten dat de administratiesystemen niet zijn
ingesteldd op het uitvoeren van zo'n regeling. Differentiatie per bedrijfsverenigingg is uitvoeringstechnisch wel mogelijk, maar beneden dat niveau
doenn zich grote problemen voor.
Hett kabinet kiest in navolging van de meerderheid van de TWVA voor het
BMSS en wil niet overeenkomstig de mening van de werkgevers de keuze
overr invoering van het BMS overlaten aan de bedrijfsverenigingen, omdat er
dann een versnipperd socialezekerheidsbeleid ontstaat.21 Met het BMS wordt
gekozenn voor een financiële prikkel gericht op de individuele werkgever.
Hett is de bedoeling dat de financiële prikkel twee kanten opwerkt. Enerzijds
wordtt het BMS beschouwd als een maatregel ter bevordering van de
uitstroomm uit de WAO; de bonus is een positieve prikkel om werkgevers aan
tee sporen gedeeltelijk arbeidsongeschikten te herplaatsen in de eigen
onderneming.. Anderzijds is het BMS een maatregel ter beperking van de
instroomm in de WAO; de malus vormt een prikkel tot het voeren van een
effectieff preventie- en arbeidsomstandighedenbeleid.
Dee verwachtingen die het kabinet heeft van de maatregel zijn gebaseerd
opp een samenstel van drie impliciete of expliciete veronderstellingen.22 Het
geheell van veronderstellingen duid ik aan met de term 'prikkelfilosofie'. Het
kabinett verwacht ten eerste dat van het BMS een financiële prikkel uitgaat
Well wordt in de tijdelijke werkgroep opgemerkt dat liet BMS alleen van toepassing moet
zijnn op gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Het zou onrechtvaardig zijn een malus op te leggen
aann een werkgever, terwijl de werknemer vanwege volledige arbeidsongeschiktheid (meer dan
700 procent) niet meer kan worden gereïntegreerd.
211
Kamerstukken II 19/90. 21 300 XV, nr. 65. p. 9.
2222
Kamerslukken II 1989/90. 21 300 XV, nr. 65 en Kamerstukken II 1991/92, 22 228, nr. 3. p.
22. .

116 6

PREMIEE EN SCHADEKANS

5

inn de richting van de individuele werkgever. De tweede veronderstelling is
datt de prikkel een gedragsreactie bij de werkgever zal veroorzaken. De te
verwachtenn gedragsreactie is dat de individuele werkgever het verzuim- en
arbeidsomstandighedenbeleidd van de onderneming zal intensiveren. De
prikkell wordt niet bij de werknemer, de bedrijfstak of de sector, maar bij de
individuelee werkgever gelegd, omdat hij het best in staat wordt geacht het
arbeidsongeschiktheidsvolumee terug te dringen. Het motto is: de kosten
moetenn daar worden gelegd waar ze het beste kunnen worden beïnvloed. De
individuelee werkgever wordt geacht het meeste invloed te hebben op het
verzuim-- en arbo-beleid van de onderneming. De derde niet geëxpliciteerde
veronderstellingg is dat de intensivering van het verzuim- en arbo-beleid zal
leidenn tot een reductie van het arbeidsongeschiktheidsvolume.23
Bijj de uitwerking van de maatregel hanteert het kabinet twee criteria: de
maatregell moet zo direct en zo eenvoudig mogelijk werken." Op basis van
dezee twee criteria heeft het kabinet ten eerste bewust gekozen voor een, naar
hett kabinet zelf opmerkt, 'breed en grofmazig' middel en wordt bij de
opleggingg van de malus geen rekening gehouden met de oorzaken van
arbeidsongeschiktheid,, terwijl in de memorie van toelichting onderzoeksgegevenss worden aangehaald waar uit volgt dat circa 35 procent van de
oorzakenn van arbeidsongeschiktheid beroepsgebonden is.25 Bovendien voert
dee Staatssecretaris van SZW, Ter Veld, aan dat het inconsequent is om bij
hett BMS wel en bij de WAO geen rekening te houden met de oorzaak van
dee arbeidsongeschiktheid.26 Herinvoering in de WAO van het risque
professionelprofessionel is volgens de bewindsvrouw onwenselijk, omdat er een groot
grijss schemergebied is van gevallen waarin niet precies duidelijk is of de
oorzaakk in de werk- of privé-sfeer ligt. Daar komt bij dat door herinvoering
vann het risque professionel proces- en andere uitvoeringskosten zullen
stijgenn en de regeling gecompliceerd zal worden."
Eenn tweede uitvloeisel van de hantering van deze twee criteria is dat de
bonuss direct wordt uitgekeerd indien een werkgever iemand in dienst neemt
diee een WAO-uitkering ontvangt. Wordt het dienstverband met deze
33
Geen van deze veronderstellingen is onderbouwd door verwijzing naar evaluatieonderzoek
vann soortgelijke maatregelen in binnen- of buitenland. Uit de memorie van toelichting blijkt
datt het streven naar equivalentie niet op zichzelf staat, maar onlosmakelijk is verbonden met
dee wens om het gedrag c.q. het arbo-, preventie- en reïntegratiebeleid van de ondernemer te
beïnvloeden.. Niet het streven naar een evenredige financiële bijdrage staat voorop, zoals wel
hett geval is in de interim-rapportage van de TWVA, maar veel meer het streven om preventieenn reïntegratie te intensiveren.
244
Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr. 3, p. 23.
255
Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr. 3, p. 23.
266
In eerste instantie wordt gekozen om de hoofdlijnen van het BMS in de wet op te nemen en
dee uitwerking bij amvb te regelen. Onder druk van de Tweede Kamer is uiteindelijk via een
omvangrijkee nota van wijziging een uitgebreide BMS-regeling in de wet zelf opgenomen:
KamerstukkenKamerstukken II 1991/92, 22 228, nr. 10. Zo zijn onder andere de hoogte, de differentiatie en
dee maximering van de malus in de wet zelf geregeld.
277
Handelingen II1991/92, p. 2143.
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persoonn binnen een jaar verbroken, dan wordt de bonus teruggevorderd. Een
derdee gevolg is - dit vormt de keerzijde van het vorige punt - dat de
werkgeverr voor elke werknemer die een beroep gaat doen op een arbeidsongeschiktheidsregelingg een malus verschuldigd is. Het is niet van belang of
dee dienstbetrekking met de werknemer is verbroken. Alleen indien de
werkgeverr de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer voor zijn restcapaciteitt werk aanbiedt in de eigen onderneming, kan hij de malus
ontlopen. .
Inn het wetsvoorstel wordt gekozen voor een gedifferentieerde malus.
Doorr de differentiatie van de malus wordt voorkomen dat bedrijven met een
hogee schadekans volledig worden geconfronteerd met de financiële
gevolgenn die daaraan verbonden zijn. De malus wordt met andere woorden
niett volledig afgestemd op de schadekans. Een reden om het arbeidsongeschiktheidsrisicoo mee te nemen bij de berekening van de hoogte van de
maluss is dat in de risicovolle bedrijven een opeenstapeling van lasten in
verbandd met ziekte en arbeidsongeschiktheid moet worden voorkomen. Een
anderee reden is dat in bepaalde bedrijfstakken het risico niet geheel te
beïnvloedenn is vanwege de aard van de werkzaamheden.
Eenn ander onderdeel van het BMS is dat werkgevers niet meer dan vijf
procentt van de totale loonsom aan boetes behoeven te betalen. Dit maximum
geldtt voor alle werkgevers, maar de regeling is met name bedoeld voor de
kleinee werkgever.
Dee werkgeversvertegenwoordigers die het systeem aanvankelijk steunen
veranderenn door de uitwerking die in het wetsvoorstel aan het systeem is
gegevenn van voorstanders in verklaarde tegenstanders.28 Vanwege de
bezwarenn komt VNO/NCW met het voorstel om premiedifferentiatie en de
mogelijkheidd om eigen-risicodrager te worden in te voeren in de WAO. Op
driee punten is de uitwerking van het BMS volgens de werkgevers te
vergaand: :
-- de hoogte van de bonus en malus moet niet gekoppeld zijn aan een
aantall maanden salaris, maar aan een bepaald aantal maanden
arbeidsongeschiktheidsuitkering. .
-- VNO/NCW vindt de voorgestelde malus veel te hoog. In het rapport van
dee TWVA wordt uitgegaan van een malus van gemiddeld vier maanden
salariss van een werknemer. Door de tegenvallende arbeidsongeschiktheidscijferss in juli 1991 heeft het kabinet besloten de malus te verhogen
tott maximaal twaalf maanden. Deze verhoging is in de visie van de
werkgeversorganisatiess te hoog, omdat de juiste balans weg is: het
financieell prikkelen van de individuele werkgever wordt ondersteund,
Th.. Snelders, secretaris Sociale Zekerheid van VNO/NCW stelt in een interview van 13
augustuss 1999 (bij mij opvraagbaar) dat VNO/NCW samen met anderen het bonus-malusinstrumentt heeft ontwikkeld, maar door de uitwerking van het instrument tegenstander is
gewordenn van het BMS.
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maarr er moet wel rekening worden gehouden met het feit dat de
draagkrachtt van de werkgever beperkt is en dat de werkgever de
schadekanss in beperkte mate kan beïnvloeden.29
-- de hoogte van de malus is gedifferentieerd
naar het
arbeidsongeschiktheidsrisicoo waarbij de malus hoger is naarmate het
arbeidsongeschiktheidsrisicoo lager is in een bedrijfstak. Dit strookt niet
mett de aard van het BMS, want het uitgangspunt is dat er in het systeem
geenn rekening gehouden wordt met de oorzaak van arbeidsongeschiktheid.. Door de differentiatie zouden bedrijfstakken die zich
zeerr inspannen om de arbeidsongeschiktheid te verminderen worden
gestraftt met een hogere malus.30
Naa de inwerkingtreding van de Wet TAV is het verzet van de werkgevers
tegenn het BMS alleen maar gegroeid. Felle protesten van de werkgevers en
enigee gerechtelijke procedures hebben ertoe bijgedragen dat het BMS in
19955 is afgeschaft.
5.3.4.22

Standpunten in het parlement

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

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

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

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

--

--

--

Conclusie

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

Premiedifferentiatie in de ZW
Inleiding

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

Inhoud van de maatregel

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

Kwalificatie van de maatregel

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

Overwegingen

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

Standpunten van het kabinet en de sociale partners

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

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

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

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

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

Standpunten in het parlement

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

Dee 3/6 wekenmaatregel wordt later door een nota van wijziging een 2/6 wekenmaatregel.
Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr.. 5; Handelingen 11 1991/92. p. 1967, 1970, 2003.
611
Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr. 5 en 6.
622
Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr.. 6, p. 31 -32.

600

128 8

PREMIEE EN SCHADEKANS

5

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

Conclusie

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

633

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

644
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--

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

--

--

5.55
5.5.15.5.1

Wachtdagen en vakantiedagen onderhandelbaar
Inleiding

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

Inhoud van de maatregelen

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

Kwalificatie van de maatregelen

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

Overwegingen

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

Standpunten van het kabinet en de sociale partners

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

Protokol aangaande overdracht bevoegdheden. SER 1989/13, p. 41-42. de SERadviesaanvraagg van 9 maart 1989, SER 1989/13, bijlage 2, p. 29-31 en het SER 1989/13, p.
12-14. .
6QQ
De ministeriële goedkeuring bij herverzekeren van wachtdagen (art. 29 lid 3 ZW oud), de
ministeriëlee goedkeuring bij bovenwettelijke uitkeringen (art. 57 ZW-oud) en de ministeriële
goedkeuringg bij het vaststellen van een hogere werk nemerspremi e dan één procent in geval
vann bovenwettelijke uitkering (art. 60 lid 3 onder a ZW- oud). In verband hiermee staat dat de
aansprakelijkheidd van het Rijk voor bovenwettelijke uitkeringen vervalt (art 51 ZW-oud) en
datt de veiligstelling van de bovenwettelijke uitkeringen komt te vallen onder algemeen
toezichtt van de SVr.
700
Adviesaanvraag van het kabinet, bijlage 2 SER 1989/13, p. 30: SER 1989/13. p. 15.

132 2

PREMIEE EN SCHADEKANS

wachtdagenn maar bijvoorbeeld ook over vakantiedagen - vonnt een van de
onderwerpen,, omdat een deel van het ziekteverzuim wordt toegeschreven
aann de geringe betrokkenheid van werknemers bij het werk. De arbeidsvoorwaardelijkee stimulansen beogen de financiële betrokkenheid van
werknemerss te verhogen.71
Inn de werkgroep zijn de meningen over de arbeidsvoorwaardelijke
stimulansenn verdeeld. De delegatie van de werkgevers en van de overheid
verwachtenn dat het een effectief instrument is. Een flink deel van het
ziekteverzuimm bestaat uit kortdurend ziekteverzuim van een paar dagen. Het
creërenn van een eigen risico voor de werknemer helpt volgens de
werkgeverss om oneigenlijk gebruik, zoals bijvoorbeeld het opnemen van een
baaldag,, te bestrijden. Juist bij het kortdurende ziekteverzuim wordt iets
verwachtt van financiële prikkels, omdat na een of twee dagen er niet direct
eenn controlearts op de stoep staat en dus de werknemer ruimte heeft om zelf
tee beoordelen of hij ziek is. Arbeidsvoorwaardelijke stimulansen moeten
voorkomenn dat een werknemer al te gemakkelijk beslist dat hij ziek is.
Alduss wordt verondersteld (1) dat een deel van het (kortdurend)
ziekteverzuimm oneigenlijk of in ieder geval vermijdbaar is en (2) dat een
werknemerr door een financiële prikkel (positieve of negatieve arbeidsvoorwaardelijkee stimulansen) zijn gedrag verandert en zich minder snel ziek
meldt. .
Dee werknemersdelegatie wijst dit plan 'volstrekt van de hand'. Een
arbeidsvoorwaardelijkee aanpak zou een negatief effect hebben op het gedrag
enn de houding van de werknemers ten opzichte van de werkgever en de
onderneming.. Bovendien leidt deze aanpak volgens de werknemersdelegatie
niett tot een daadwerkelijke beperking van het ziekteverzuim. De kans wordt
verhoogdd dat werknemers doorwerken terwijl ze eigenlijk ziek zijn. Een
mogelijkk gevolg is dat werknemers dan ernstiger ziek worden en uiteindelijk
langerr uit de roulatie zijn.
Inn het advies van 12 juli 1991 spreekt de SER zich uit voor een verruiming
vann de contractvrijheid van de sociale partners, zodat afspraken over
arbeidsvoorwaardelijkee stimulansen mogelijk worden gemaakt. Bepaalde
wettelijkee belemmeringen dienen daarom te verdwijnen. De SER is unaniem
tegenn invoering van een wettelijke verplichting inzake het inleveren van
vakantiedagenn of de instelling van wachtdagen. Dergelijke maatregelen
behorenn volgens de SER deel uit te maken van het arbeidsvoorwaardenoverlegg tussen werknemers en werkgevers.
InIn hoofdstuk zes uit het SER-advies met de titel 'Vergroting van de
financiëlee betrokkenheid van individuele werknemers' worden de
overwegingenn uiteengezet die ten grondslag liggen aan de invoering van
arbeidsvoorwaardelijkee stimulansen. De overwegingen sluiten aan bij die

711

Interim-rapportage TWVA, p. 24-5.
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vann de werkgeversdelegatie in de TWVA. " De raad erkent dat een mogelijk
nadeell van de prikkel is dat een werknemer de verkeerde afweging maakt en
tee lang doorwerkt met als mogelijk gevolg dat 'verdergaande en mogelijk
blijvendee schade aan de gezondheid wordt aangericht'. " Ook erkent hij dat
eenn dergelijke prikkel onrechtvaardig kan uitwerken voor de werknemers
diee ziek worden door een oorzaak die geheel buiten de eigen invloedssfeer
ligtt (te denken valt aan werknemers met chronische aandoeningen) of voor
werknemerss die een functie vervullen die een relatief hoog ziekterisico met
zichh meebrengt. Deze groepen werknemers zullen invoering van een eigen
risicorisico wellicht ervaren als een vorm van ongelijke behandeling.
Eenn deel van de SER, bestaande uit werkgeversleden en kroonleden, is,
naastt het weghalen van belemmeringen voor het bedingen van wachtdagen,
voorstanderr van het mogelijk maken van een uitmil van vakantiedagen en
ziektedagen.744 De hoofdregel behoort te zijn dat bij elke ziekmelding één
vakantiedagg wordt afgeboekt met een maximum van vier vakantiedagen per
jaar.755 Deze regels ten aanzien van de wachtdagen en het inleveren van
vakantiedagenn moet van semi-dwingend recht zijn: bij individuele
arbeidsovereenkomstt of arbeidsreglement is afwijking van de hoofdregel
mogelijk. .
Dee CNV- en MHP-leden kunnen zich met dit voorstel verenigen met dit
verschill dat zij menen dat afspraken over arbeidsvoorwaardelijke
stimulansenn niet tussen de individuele werknemer en werkgever kunnen
wordenn gemaakt, maar alleen op CAO-niveau. ' De FN V-leden delen deze
meningg met de andere werknemersleden met dien verstande dat zij een
uitzonderingg maken voor afspraken over het inleveren van vakantiedagen. In
tegenstellingg tot de CNV- en MHP-leden verklaart de FNV zich tegen
wijzigingg van de vakantie wetgeving. Wegstrepen van vakantiedagen tegen
ziektedagenn acht de FNV in strijd met de aard en de strekking van de
vakantiewetgeving.. Er wordt volgens de FNV-vertegenwoordigers te veel
uitgegaann van oneigenlijk gebruik van ziekengeld. Eerst dient goed te
wordenn gecontroleerd of een werknemer onterecht verzuimt. Als een
werknemerr terecht verzuimt wegens ziekte mogen hem geen vakantiedagen
wordenn ontnomen. Bovendien is de FNV tegen de invoering van deze
prikkel,, omdat er volgens de FNV al genoeg mogelijkheden bestaan om
afsprakenn te maken over financiële prikkels voor de werknemer. Naast
722

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

Standpunten in het parlement

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

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

Conclusie

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

800

Kamerstukken II 1991/92, 22 228, nr. 5, p. 53.
STAR 1991.
822
Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr. 19.
833
Kamerstukken II 1991/92, 22 228, nr. 9, p. 42.
844
Kamerstukken II1991/92, 22 228, nr. 26.
855
In het subamendement Kamerstukken II1991 /92. nr. 28 is opgenomen dat een afspraak over
hett inleveren van vakantiedagen bij ziekte mogelijk is bij schriftelijke regeling of reglement.
811

136 6

PREMIEE EN SCHADEKANS

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

De 2/6-wekenmaatregel
Inleiding

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

Inhoud van de maatregef6

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

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

Kwalificatie van de maatregel

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

Overwegingen

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

Standpunten van de sociale partners

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

Standpunt van het kabinet

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

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

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

Standpunten in het parlement

Hett parlement, uitgezonderd GroenLinks, kan instemmen met de 2/6maatregell en de gedachte achter de maatregel. Het schriftelijke en
mondelingg debat tussen Kamer en kabinet gaat dan ook niet zozeer over de
financiëlefinanciële verantwoordelijkheid, maar over de verantwoordelijkheid voor
controle,, begeleiding en claimbeoordeling in deze periode. Er worden twee
soortenn argumenten gebruikt voor de 2/6-maatregel. Een meerderheid van de
fractiess wijst op grond van de prikkelfilosofie op het belang van de
financiëlee prikkel. Een deel van het parlement (CDA, PvdA kl. chr.) wijst
niett alleen op vergroting van het eigen risico als middel om te prikkelen,
maarr ziet de vergroting van het risico ook als doel op zich. De vraag of er
eenn prikkel van de verdeling uitgaat is dan niet langer het uitgangspunt. De
CDA-fractiee ziet te veel anonimisering en collectivering en daarmee ook
afwentelingg van financiële risico's als problemen van het stelsel van sociale
zekerheid.. Door het vergroten van het eigen risico worden verantwoordelijkhedenn volgens deze fractie beter zichtbaar en worden de geschetste
problemenn bestreden.98 Ondanks de eenstemmigheid in de parlementaire
discussiee over de basisgedachte achter de maatregel worden de volgende
kanttekeningenn bij de maatregel geplaatst.
onderbouwing onderbouwing
Dee fracties van de PvdA en GroenLinks hebben vragen over de
onderbouwingg van de maatregel. GroenLinks wil eigenlijk eerst wachten op
dee effecten van eerdere financiële stimuleringsmaatregelen, zoals het BMS
enn de premiedifferentiatie in de ZW, omdat nog niet vaststaat dat prikkels
leidenn tot terugdringing van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De fractie
plaatstt grote vraagtekens bij de prikkelfilosofie die zo breed onderschreven
wordt.. Is het wel zo dat financiële prikkel zullen leiden tot maatschappelijk
KamerstukkenKamerstukken II1992/93, 22 899, nr. 3, p. 21.
KamerstukkenKamerstukken II 1992/93, 22 899, nr. 5, p. 2.

141 1

55

PREMIE EN SCHADEKANS

gewenstt gedrag? Omdat een analyse van de oorzaken van het stijgende
ziekteverzuimm ontbreekt, is het twijfelachtig of de 3/6-maatregel effectief is.
Err is, zo vervolgt GroenLinks, geen kennis over de mate van
vermijdbaarheidd van het verzuim en over de mate van oneigenlijk gebruik.
Dezee kennis is noodzakelijk om te kunnen inschatten of de 3/6wekenmaatregell zal werken.
In dit kader vraagt GroenLinks ook of het
kabinett weet of bij de zogenaamde akers, de eigen-risicodragers binnen het
ZW-regime,, het verzuim lager is en de welzijnsbeleving groter en de
arbeidomstandighedenn beter.1 '
privatiseringprivatisering en rechtspositie werknemer
Voortss heeft GroenLinks een kritische houding ten aanzien van de
vergrotingg van het eigen risico, omdat de maatregel kan leiden tot een
algehelee privatisering van de ZW en dit een flinke aanzet kan zijn tot de
invoeringg van een ministelsel, een stelsel waarin de overheid alleen
uitkeringenn op minimumniveau garandeert. " GroenLinks is scherp gekant
tegenn een dergelijke ontwikkeling, onder meer omdat de rechtspositie van
eenn werknemer in een geprivatiseerde situatie minder goed is gewaarborgd.
Ondankss de invoeging in het wetsvoorstel van de mogelijkheid van een
secondsecond opinion heeft GroenLinks grote zorg over de rechtspositie van de
werknemerr tijdens de eigen-risicoperiode en over de bewijslastverdeling in
eenn procedure betreffende de vraag of de werknemer ziek is. Voorts zou de
psychologischee drempel bij een loonvorderingsprocedure tegen de eigen
werkgeverr veel hoger zijn dan in het geval van een ZW-procedure tegen de
vrijj anonieme bedrijfsvereniging. Een civiele procedure kent daarnaast nog
anderee drempels: griffierecht, het risico van kostenveroordeling, het
ontbrekenn van een vaste deskundige en meer en strengere vormvoorschriften..
De fractie vraagt zich af waarom het kabinet niet voor een
modell kiest waarin de werkgevers verplicht worden het eigen risico te
dragenn gedurende 2/6 weken binnen het bestaande systeem, terwijl de ZW
vann kracht blijft. Als werkgevers worden verplicht om eigen-risicodrager te
wordenn overeenkomstig de OSV en ZW, verandert de rechtspositie van de
werknemerr niet. Claimbeoordeling, controle, begeleiding blijven vallen
onderr de verantwoordelijkheid van de bedrijfsvereniging. Deze oplossing is
volgenss de fractie eenvoudig uitvoerbaar, leidt niet tot een knip in de
gevalsbehandelingg (voor en na 2/6 weken) en zorgt ervoor dat de

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

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

1122

144 4

PREMIEE EN SCHADEKANS

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

Conclusie

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

66
Staatssecretaris Ter Veld antwoordt dat algehele privatisering van het ziekteverzuimrisico
opp dat moment niet verstandig is. Zo'n stap moet eerst zorgvuldig worden overwogen:
HandelingenHandelingen II1992/93, p. 5183.
11 7
' Kamerstukken II1992/93, 22 899, nr. 7, p. 6.
11 8
' Handelingen II1992/93, p. 5110.
1
"" Handelingen II1992/93, p. 5114-5115

145 5

5

55

PREMIE EN SCHADEKANS

opp de versterking van de equivalentie tussen premie en schadekans door
middell van de invoering van de 2/6-wekenmaatregel. De hoofdgedachte
vann een versterking van de financiële verantwoordelijkheid en de betrokkenheidd van de werkgever wordt breed gesteund en het geloof in de
prikkelfilosofiee is tamelijk algemeen, ondanks enige vragen van de
fractiess van GroenLinks en de PvdA over de onderbouwing van de
maatregel. .
De oppositionele fracties stellen relevante vragen over de verhouding
tussenn de versterking van de equivalentie en het neutraliserend effect
vann private (her)verzekering van het risico. Door deze vragen wordt de
eerstee veronderstelling van de prikkelfilosofie, namelijk dat de maatregell een financiële prikkel inhoudt, in twijfel getrokken.
Er zijn ook kritische vragen over het gevaar van gezondheidsselectie en
vann afwenteling van de lasten op de ZW door een vlucht in flexibele
contracten.. Vraagtekens worden gezet bij de tweede veronderstelling
vann de prikkelfilosofie, namelijk dat de prikkel leidt tot een positieve
gedragsreactiee (preventie en reïntegratie) bij de werkgever.

--

--

5.77

5.7.. ƒ

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

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

5.7.25.7.2

Inhoud van de maatregel

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

Kwalificatie van de maatregel

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

Overwegingen

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

Standpunten van de sociale partners

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

1211

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

Standpunt van het kabinet

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

Standpunten in het parlement

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

--

Conclusie

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

5.88
5.8.15.8.1

Blokkering
bovenwettelijke
bedrijj fs verenigingen

verzekering

door

de

Inleiding

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

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

Inhoud van de maatregel

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

Wachtdagen in de praktijk

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

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

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

Kwalificatie van de maatregel

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

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

Overwegingen

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

Standpunten van de sociale partners

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

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

Standpunt van het kabinet

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

1344

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

22 899, nr. 3, p. 31 -32.
22 899, nr. 3, p. 32-33.
22 899, nr. 3, p. 31.
22 899, nr. 6, p. 25.
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Hett kabinet wil niet alleen voorkomen dat - via de bedrijfsvereniging - het
bovenwettelijkee deel wordt geprivatiseerd, maar ook dat de bedrijfsverenigingg als publieke en private speler op de verzekeringsmarkt gaat
optreden.. Als een bedrijfsvereniging naast publieke ook private activiteiten
will ontplooien zal ze toestemming nodig hebben van de SVr. Deze
toezichthouderr dient erop toe te zien dat geen vermenging van publieke en
privatee taken en gelden ontstaat.138 Bovendien zou de bedrijfsvereniging,
zoalss reeds opgemerkt, uit het oogpunt van eerlijke mededinging een
oneigenlijkk voordeel hebben ten opzichte van andere aanbieders van
particulieree verzekeringen als het als publieke en private verzekeraar mag
optreden.139 9
5.8.4.33

Standpunten in het parlement

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

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

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

5.8.55.8.5

--

--

--

Conclusie

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

1466

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

Verlaging van de civielrechtelijke loondoorbetalingsplicht
bijj ziekte
Inleiding

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

Inhoud van de maatregel

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

Kwalificatie van de maatregel

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

Overwegingen

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

Standpunten van de sociale partners

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

Standpunt van het kabinet

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

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

Standpunten in het parlement

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

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

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

M--

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

Conclusie

--

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

De 52-wekenmaatregel
Inleiding

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

Inhoud van de maatregel

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

Zie voor de letterlijke tekst van art. 7A: 1638c lid 1 BW per I maart 1996 bijlage 2 van dit
hoofdstuk. .
1633
In het nieuwe art. 7A: 1638c BW is de mogelijkheid om bij CAO of arbeidsovereenkomst
wachtdagenn te bedingen blijven bestaan. Gedurende een of twee wachtdagen heeft de
werkgeverr dan geen doorbetalingsplicht.

161 1

5

55

PREMIE EN SCHADEKANS

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

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

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

Kwalificatie van de maatregel

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

Overwegingen

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

Desolidarisering, preventie en reïntegratie

5.10.4.1.11

Standpunt van het kabinet

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

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

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

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

vers

Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 57-58.
Handelingen II1995/96, p. 2395.
1766
Wetsvoorstel, Kamerstukken II1992/93. 23 259, nrs. 1-2.
1777
Andriessen, Veerman & Vijgen 1995. In dit kader is ook het Ctsv-rapport Een jaar
terugdringingterugdringing ziekteverzuim. Effecten en neveneffecten van de financiële prikkels van
Vijgenn 1995.
1788
Handelingen II 1995/96, p. 2389, 2472.
I7
'' Handelingen II1995/95, p. 2510.
1800
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 2.
1811
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 25.
1755
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omm het verzuim zoveel mogelijk te beperken. Er zal naar verwachting een
enormee variëteit komen aan keuzemogelijkheden ten aanzien van de eigenrisicotermijn:: bij de conventionele dekking kunnen bedrijven kiezen welk
deell van het risico ze zelf willen dragen en welk deel ze willen verzekeren;
ookk kan een zogenaamde stop-lossverzekeringen worden gesloten. Ten
tweedee nemen private verzekeringen fluctuaties in het ziekteverzuim van
jaarr op jaar mee bij de premieberekening. In dit opzicht biedt, zo stelt het
kabinet,, een private verzekering een veel duidelijker prikkel dan premiedifferentiatiee in de ZW die een vertraging van twee jaar heeft. Het kabinet
verwachtt mede op basis van de Ctsv-rapporten dat de premiedifferentiatie in
dee marktsector veel beter uit de verf zal komen dan bij de bedrijfsverenigingen.. Bij de bedrijfsverenigingen wordt maar in zeer beperkte
matee premiedifferentiatie toegepast. De bedrijfsverenigingen zijn nogal mild
geweestt voor eigen leden en willen een individueel bedrijf pas een
premieopslagg of premiekorting opleggen bij een zeer afwijkend ziekteverzuim. .
Hett kabinet verwacht dus niet dat door herverzekering de financiële
prikkell wordt weggenomen. Integendeel, door het inbouwen van een eigen
risicorisico en doordat de premie afhankelijk is van het ziekteverzuim werkt de
prikkell directer dan in het publieke systeem. Bijkomend voordeel van een
privatee verzekering is dat door concurrentie tussen verzekeringsmaatschappijenn een scherpere prijsstelling tot stand komt.183 Het kabinet ontkent
datt de concurrentie door marktafspraken beperkt zal worden. Er zal niet met
doorsneepremiess worden gewerkt, maar de premie wordt per bedrijf
berekend.1844 De markt zal bovendien doorzichtig genoeg zijn voor goede
concurrentie. .
5.10.4.1.22 Standpunten van de sociale partners
Dee SER stelt zich in zijn advies uit 1995 op grond van de prikkelfilosofie
unaniemm achter een verdere uitbreiding van de loondoorbetalingsplicht. In
navolgingg van de 2/6-wekenmaatregel zal, zo is de verwachting, verdere
privatiseringg leiden tot een grotere kostenconfrontatie en dus tot positieve
gedragseffectenn (preventie, begeleiding, reïntegratie en betere arbeidsmotivatie).. De SER adviseert echter niet tot de uitbreiding van de
loondoorbetalingg tot 52 weken, maar tot 26 weken.18 De raad presenteert
dezee maatregel als een mogelijke tussenstap. Na een uitbreiding naar 26
wekenn moet worden bezien of een verlenging van de doorbetalingsplicht
gewenstt is. De SER is voorzichtig, omdat de raad bang is voor onder andere
Premiedifferentiatiee is afhankelijk van de wegingsfactoren waarmee leeftijdsopbouw, het
bedrijfsverzuimm en bedrijfstakverzuim worden meegeteld. Het bedrijfstakgemiddelde wordt
berekendd over alle werkgevers, niet over de werkgevers die zich particulier hebben verzekerd.
1833
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 27.
1844
Kamerstukken 111995/96, 24 439, nr. 6, p. 9.
1855
SER 1995/05,206-210.
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eenn te grote belasting van de kleine werkgever en voor negatieve
gedragsreactiess in de sfeer van gezondheidsselectie bij aanstelling en
ontslag.. Tevens moet worden afgewacht hoe de particuliere verzekeraars
zichh zullen gaan gedragen. Door een geleidelijke uitbreiding van de
loondoorbetalingsplichtt kunnen negatieve effecten worden beperkt en
kunnenn tijdig voorzieningen worden getroffen om ongewenste effecten
tegenn te gaan. Vanwege de moeilijk te voorziene gevolgen van de maatregel
staatt de SER een stapsgewijze benadering voor waarbij de effecten van
iederee stap nauwkeurig worden geëvalueerd.186 De raad stelt ook voor de
ZW-periodee te verlengen van één naar drie jaar, dat is inclusief de 26
weken.. Hij komt met dit plan vanwege ernstige bezwaren tegen het
kabinetsvoornemenn bedrijven de mogelijkheid te bieden uit het publiek
bestell te stappen en het WAO-risico geheel privaat te verzekeren (zie par.
5.12).. Door de verlenging van de ZW-periode hebben werkgevers de
gelegenheidd om binnen het publiek bestel voor de gehele drie jaar eigenrisicodragerrisicodrager te worden.187
5.10.4.1.33 Standpunten in het parlement
Dee meeste Kamerfracties kunnen zich vinden in een streven de individuele
werkgeverr meer te confronteren met de eigen verzuimkosten. De Paarse
regeringsfractiess - afgezien van PvdA-Kamerlid Vreeman die tegen het
wetsvoorstell stemt - steunen de lijn van het kabinet en stemmen met de
GPV-fractiee voor het wetsvoorstel, hoewel de PvdA-fractie zich
aanvankelijkk afvraagt of de maatregel niet te ver gaat en of een uitbreiding
naarr 26 weken niet beter zou zijn.18 De fracties van het CDA, de SGP en de
RPFF zijn ook voor een directere kostentoedeling, maar vanwege de
maatvoeringg van de maatregel, met name vanwege de voorgestelde duur van
dee loondoorbetalingsplicht, stemmen deze fracties uiteindelijk tegen het

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

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

ontstaan.. Voorts wordt gepleit voor een verbetering van de rechtspositie
vann de flex-werker. Er wordt verwezen naar de verwachte nota Flexibiliteit
enn zekerheid.199
gezondheidsselectie gezondheidsselectie
Dee oppositie, uitgezonderd de GPV-fractie, en Vreeman van de PvdAfractie,, meent dat bij de invoering van de 52-wekenmaatregel het risico op
gezondheidsselectiee door de werkgever te groot is en stemt tegen de
maatregel.. Van de regeringsfracties heeft met name de PvdA- fractie moeite
omm over dit bezwaar heen te stappen. PvdA-Kamerlid Adelmund stelt dat
indienn bij de evaluatie blijkt dat de wet leidt tot risicoselectie of
onaanvaardbaarr afwentelingsgedrag, er direct aanpassingen moeten komen:
'Dee effecten die beoogd zijn met deze wet zijn de hoogte en duur te
handhavenn en de uitvoering te veranderen met de bedoeling daar een grotere
efficiëntiee in aan te brengen. Dat moet niet gebeuren door risicoselectie en
Vijgenn 1995 en Andriessen, Veerman & Vijgen 1995.
Van Lochem & Wijnands 1995, p. 8 en 67.
Hett kabinet stelt dat contractuele manipulaties kunnen worden bestreden op grond van art.
45ii ZW. Bedrijfsverenigingen hebben de bevoegdheid een werknemer uitkering te weigeren
opp grond van benadeling. Door contractuele manipulaties worden het Awf en de
wachtgeldd fondsen benadeeld. Door de meldingsplicht van art 93 OSV kan een
bedrijfsverenigingg contractuele manipulaties op het spoor komen. Art. 93 OSV verplicht de
werkgeverr een wijziging van de arbeidsverhouding met zijn verzekerde werknemer te melden
aann de bedrijfsverenigingen. Niet voldoen aan deze meldingsplicht is ex art. 109 OSV
strafbaar:: Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6, p. 22, 55.
Afwentelingg van het risico door misbruik van faillissement wordt door het kabinet
onwaarschijnlijkk geacht, omdat de kosten en de moeite van een faillissement niet opwegen
tegenn de mogelijke voordelen: Kamerstukken II 1995/96. 24 439, nr. 6, p. 7.
1988
Handelingen II1995/96, p. 2493.
1999
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 5, p. 48. Handelingen II 1995/96, p. 2506.
1955
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doorr afwenteling via tweedeling maar door preventie, reïntegratie en een
goedd arbo-beleid'.200
Dee WD-fractie ziet de minste problemen, mede omdat ze verwacht dat
dee prikkel voor risicoselectie niet groter maar eerder kleiner zal worden. Ten
eerstee is de malus afgeschaft. De malus is volgens deze fractie een
belangrijkee reden voor werkgevers om over te gaan tot risicoselectie. Ten
tweedee zal na invoering van de 52-wekenmaatregel door herverzekering de
eigen-risicoperiodee niet groter worden ten opzichte van de 2/6-wekenmaatregel.. De D66-fractie meent dat selectie bij aanstelling bestreden moet
wordenn door een aparte wet waarin de aanstellingskeuringen door
werkgeverss en verzekeraars gereguleerd worden. Een initiatiefwetsvoorstel
tenn aanzien van aanstellingskeuringen ligt klaar. SP en GroenLinks
relativerenn het belang van een dergelijk wetsvoorstel en wijzen er op dat
selectiee al plaatsvindt voorafgaande aan de aanstellingskeuring.
verdereverdere reductie van het vermijdbare ziekteverzuim mogelijk?
Dee oppositie vraagt zich af of de 52-wekenmaatregel nog wel zin heeft nu
dee 2/6-wekenmaatregel zo succesvol is geweest. In één jaar na invoering van
dee 2/6-wekenmaatregel is al een vermindering van het ziekteverzuim
gerealiseerdd die voor drie jaar werd beoogd. Wat zou het extra effect zijn
vann de 52- ten opzichte van 2/6-wekenmaatregel?201 Het kabinet verwacht
eenn verdere terugdringing van het verzuim met tien procent. De oppositie
steltt vraagtekens bij deze doelstelling, omdat niet bekend is welk percentage
vann het ziekteverzuim vermijdbaar is. De werkgever kan door een
verbeteringg van zijn arbo- en ziekteverzuimbeleid het ziekteverzuim terugdringen,, maar de invloed van de werkgever op het ziekteverzuim kent
grenzen.. 'Soms zijn werknemers echt ziek1.202
Err worden aldus vraagtekens gezet bij een onderdeel van de
prikkelfilosofie,, namelijk bij de veronderstelling dat een intensivering van
hett preventie- en reïntegratiebeleid leidt tot een reductie van het
ziekteverzuim.. De veronderstelling geldt alleen voorzover er sprake is van
vermijdbaarr ziekteverzuim. Aan de vraag welk gedeelte van het verzuim
vermijdbaarr is, wordt weinig aandacht besteed.

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

Privatisering

5.10.4.2.11

Standpunt van het kabinet

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

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

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

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

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

2,77

Handelingen II1995/%, p. 2218.
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 6. p. 30. Handelingen II 1995/96. p. 2377.
2199
Kamerstukken II1995/96, 24 439, nr. 18.
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privatiseringprivatisering versus equivalentie
Dee meeste fracties hebben vragen over de verhouding tussen de twee
doelstellingenn van het kabinet: het streven naar directe kostenconfrontatie
(versterkingg van de equivalentie) en dat naar privatisering.220 Wordt de
financiëlee prikkel ervaren wanneer het risico volledig wordt gedekt door een
privatee (her)verzekering? De PvdA-fractie vindt dat eigenlijk gestreefd moet
wordenn naar verzekering van de grootste risico's en niet naar volledige
(her)verzekering.. De fractie van GroenLinks meent dat van het beoogd
effectt weinig terecht zal komen, als er een massale herverzekering
plaatsvindt,, zoals bij het WAO-gat. Zeker kleine werkgevers zullen
gedwongenn zijn om zich te verzekeren.221 De vraag is dan waarom er
geprivatiseerdd wordt? Omdat het bedrijfsleven een goedkoper verzekering
kann verzorgen? Het is maar de vraag of de uiteindelijke premie van een
privatee verzekering lager zal zijn. De SGP-fractie maakt zich zorgen over de
premieontwikkeling.. De verwachting dat door marktwerking de
verzekeringspremiee lager zal zijn wordt in twijfel getrokken, omdat niet
zekerr is of de markt wel doorzichtig en dus sprake zal zijn van werkelijke
concurrentie.. De fractie van de GPV vraagt zich of de uitgangspunten van
hett Verbond van Verzekeraars, waar individuele verzekeringsmaatschappijenn zich in de praktijk naar zullen richten, niet concurrentie-beperkend
zullenn werken.223
positiepositie kleine bedrijven
Dee Tweede Kamer besteedt bijzondere aandacht aan het effect van de 80/20regelingg van particuliere verzekeraars voor kleine bedrij ven."* Zou voor
kleinee bedrijven de prikkel niet helemaal op de verkeerde plaats komen te
liggenn door deze 80/20-regeling waardoor bij ziekteverzuim slechts 20
procentt van de verzuimlasten van een individueel bedrijf direct worden
toegerekendd aan de individuele werkgever en 80 procent van de lasten kan
wordenn afgewenteld op het collectief van de bedrijfstak? De bezwaarden
refererenn aan het Ctsv-rapport De werkgever geprikkeld waarin staat dat na
invoeringg van de Wet TZ kleine bedrijven beduidend minder vaak een
intensieverr verzuimbeleid zijn gaan voeren dan grotere bedrijven."'25
Daarentegenn besluiten kleinere bedrijven vaker dan het grootbedrij f over te
gaann tot herverzekering van het risico.
Hett kabinet antwoordt hierop dat de mate van afwenteling zal afhangen
vann het verzekeringscontract en dan met name van de hoogte van het eigen
risicorisico dat wordt afgesproken.226 De staatssecretaris constateert dat voor
00

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

Conclusie

--

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

Premiedifferentiatie in de WAO
Inleiding

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

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

5

Inhoud van de maatregel"

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

Zie onder andere Fase 1998. p. 54-61 en Rovers e.a 1997. p. 5-154.
Door een verlaging van de overhevelingstoeslag wordt het inkomens voordeel voor de
werknemerr geneutraliseerd. De overhevelingstoeslag is in het kader van de
belastingherzieningsoperatiee Oort ingevoerd om inkomensneutraal alle volksverzekeringen ten
lastee van de werknemer te brengen.
2300
Bij invoering van de wet wordt de periode gesteld op de laatste driejaar, omdat er over een
langeree periode geen goede cijfers over het arbeidsongeschiktheidsrisico beschikbaar zijn. Het
iss de bedoeling dat na twee jaar deze periode tot vijfjaar wordt uitgebreid.
2299
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gefinancierd,, voorzover het gaat om uitkeringen die zijn ingegaan na 1
januarii 1998. Deze kas wordt gevoed door de gedifferentieerde premies van
dee omslagleden. Het tweede fonds is het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)
waaruitt de WAO-uitkeringen van de bestaande gevallen worden betaald,
alsmedee de uitkeringen van de werknemers voorzover de uitkeringsduur van
vijfjaarr is overschreden. Dit fonds wordt gevoed door de basispremies die
allee werkgevers betalen. Uit dit fonds worden ook al de uitvoeringskosten en
eenn aantal andere lasten betaald.231 Het lisv beheert fonds en kas.
Ondankss het streven om de individuele werkgever te confronteren met de
financiëlee gevolgen van arbeidsongeschiktheid door de versterking van de
equivalentiee tussen de WAO-premie en het arbeidsongeschiktheidsrisico
zijnn er toch een paar solidariteitselementen in het systeem van premiedifferentiatiee gebouwd.
Eenn eerste solidariteitselement betreft de instelling van minimum- en
maximumpremies.. Door de minimum- en maximumpremies wordt beoogd
tee scherpe premiedifferentiatie tegen te gaan. Er is een aparte regeling
opgenomenn voor kleine ondernemingen."32 Voor kleine ondernemingen
geldtt een maximumpremie van driemaal de landelijk gemiddelde premie.
Omm deze maximumpremie te kunnen financieren geldt ook een
minimumpremiee waaruit de meerkosten die het gevolg zijn van de
maximumpremiee kunnen worden gefinancierd. Doordat de maximumpremie
voorr kleine werkgevers wordt gefinancierd uit de opbrengsten van de
minimumpremies,, wordt voorkomen dat grote ondernemingen meebetalen
aann de verzekering van kleine ondernemingen. Kleine ondernemingen zijn
duss wel onderling solidair, maar er is geen solidariteit tussen grote en kleine
bedrijven.. De reden voor de opzet is dat grote bedrijven vaak goed in staat
zijnzijn om een adequate risico-inschatting te maken. Een minimumpremie kan
voorr de grote ondernemingen aanleiding zijn om eigen-risicodrager te
worden.. Als dit op te grote schaal gebeurt, raakt het systeem uit evenwicht
doorr een proces van anti-selectie. Voor de grotere ondernemingen geldt
daaromm geen minimumpremie, maar wel een maximumpremie van viermaal
hett landelijk gemiddelde.233 In de komende jaren zullen de
premieverschillenn russen bedrijven groter worden. Dat komt door een
geleidelijkee verlaging van de uniforme basispremie, want het bestand WAOgevallenn van voor 1 januari 1998, dat door de basispremie wordt
gefinancierd,, wordt met de jaren kleiner. De gedifferentieerde premie zal
daarentegenn stijgen, omdat het bestand WAO-gevallen van na 1 januari
2311

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

Kwalificatie van de maatregel

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

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

Overwegingen

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

Standpunt van het kabinet

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

KamerstukkenKamerstukken II 1995/96, 24 698, nr. 3, p. 1, nr. 9, p. 13.
Handelingen II1996/97, p. 1757.

2377
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systeemm gekenmerkt door herkenbare solidariteit'.238 De solidariteit blijft
volgenss het kabinet gehandhaafd, want de hoogte en duur van de WAOuitkeringenn worden niet gewijzigd. De herijking van verantwoordelijkheden
iss ook een middel, een financiële prikkel, om de individuele ondernemer te
stimulerenn te investeren in preventie- en reïntegratiebeleid.239 Een dergelijke
benaderingg past binnen de prikkelfilosofie. 2 ° Om het evenwicht tussen
beschermingg en activering te bereiken stelt het kabinet aan de invoering van
dee maatregelen van de Wet Pemba vier voorwaarden:
11 de premie moet voor elke werkgever betaalbaar zijn;
22 negatieve effecten moeten worden bestreden;
33 maatregelen dienen inkomensneutraal uit te werken voor werkgevers en
werknemers; ;
44 de hoogte en duur van de WAO-uitkering moeten ongewijzigd blijven.
dede mate van premiedifferentiatie: tussen sterke en zwakke equivalentie
Hett kabinet is op zoek naar de juiste mate van premiedifferentiatie en
daarmeee naar de juiste balans tussen sterke en zwakke equivalentie. In de
memoriee van toelichting geeft het kabinet inzage in deze zoektocht.241 De
volgendee elementen spelen een rol: het niveau waarop de premiedifferentiatiee aangrijpt (op ondernemings-, bedrijfstak- of sectorniveau),
well of geen premieklassen, de periode waarop de premiedifferentiatie
betrekkingg heeft (een deel of het geheel van de WAO-periode), het
criteriumm op basis waarvan de premies worden gedifferentieerd (zoals de
gemiddeldee arbeidsongeschiktheidslasten, het aantal arbeidsongeschikte
werknemerss of het reïntegratie- en het preventiebeleid) en de vraag of bij de
vormgevingg van premiedifferentiatie rekening (ter compensatie) wordt
gehoudenn met bijvoorbeeld het aantal arbeidsgehandicapten in een
onderneming,, de grootte van de onderneming en de hoogte van arbeidsongeschiktheidsrisico.. Hoeveel solidariteitselementen zijn nodig om de
premiess betaalbaar te houden voor alle werkgevers en hoeveel premiedifferentiatiee is nodig om de werkgever voldoende te prikkelen?
Inn reactie op opmerkingen van de Kamerleden Biesheuvel (CDA) en Van der Vlies (SGP)
datt de solidariteit wordt ondergraven, antwoordt staatssecretaris De Grave: 'Als solidariteit
wordtt opgevat als een brede collectiviteit zonder prikkels naar het individu, zonder de eigen
verantwoordelijkheidd van de betrokken partijen bij de regeling te betrekken hebben beide
herenn gelijk': Handelingen II1996/97, p. 1758.
2399
Kamerstukken II1995/96, 24 698, nr. 3, p. 15; zie ook de Sociale Nota 1998, Kamerstukken
IIII1997/98,1997/98, 25 602, nr. 2, p. 51.
2400
Sociale Nota 1997, Kamerstukken II1996/97 25 002. nr. 2. p. 78-79. Opvallend is dat in de
Socialee Nota 1997 waarin de prikkelfilosofie wordt uiteengezet, de andere kant van de
medaillee niet wordt getoond: bedrijven met een hoog ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico
datt wellicht maar ten dele vermijdbaar is, worden niet of minder gecompenseerd voor de
onvermijdelijkee risico's waarmee ze maken hebben. In de Sociale Nota !998 wordt überhaupt
geenn onderscheid gemaakt tussen vermijdbare en niet te vermijden risico's waardoor de
suggestiee wordt gewekt dat risico's onbeperkt beïnvloedbaar zijn door de werkgever.
2411
Kamerstukken II1995/96, 24 698, nr. 3, p. 15-20.
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solidariteitsolidariteit ten behoeve van de kleine ondernemingen
Hett kabinet besteedt bijzondere aandacht aan de kleine ondernemingen,
omdatt de financiële draagkracht van deze ondernemingen gering is, het
arbeidsongeschiktheidsrisicoo sterk kan fluctueren en de reïntegratiemogelijkhedenn beperkt zijn. Ten behoeve van de kleine ondernemingen zijn
daaromm een minimum- en maximumpremie en de premiekorting/kwijtscheldingregelingenn ingebouwd in de regeling. Er zijn volgens
staatssecretariss De Grave bovendien nog twee andere manieren voor de
kleinee werkgever om het risico te beperken. Ten eerste wijst hij op de
particulieree premiedempingsverzekering: kleine werkgevers die in het
publiekee bestel blijven kunnen het risico van een grote premiestijging
afdekkenn bij een particuliere verzekeraar.242Met een particuliere verzekeraar
kunnenn allerlei afspraken worden gemaakt over de verzekering van het
risicoo van een scherpe premiestijging. Er kan bijvoorbeeld worden
afgesprokenn dat de premiestijging tot anderhalf procent wordt afgetopt. Het
iss ook mogelijk om de helft van de premiestijging te verzekeren en de
anderee helft als eigen risico te aanvaarden. Een tweede oplossingsrichting is
dee bundeling van krachten binnen een branche.243 Reïntegratie binnen een
kleinn bedrijfis vaak heel lastig, maar reïntegratie binnen een branche is weer
makkelijker.. Branche-organisaties hebben hier een taak..
gezondheidsselectie gezondheidsselectie
Hett kabinet erkent dat werkgevers in toenemende mate via medische
keuringenn selecteren op gezondheid.244 Het kabinet meent echter dat door
eenn stevig flankerend beleid nadelige (gedrags)effecten kunnen worden
voorkomen.. De belangrijkste flankerende maatregelen zijn:
-- de kwijtscheldingsregeling van de basispremie voor die werkgever die
arbeidsgehandicaptee werknemers in dienst houdt of neemt;
-- de Wet op de medische keuringen waardoor medische aanstellingskeuringenn van werkgevers en verzekeraars nog maar beperkt mogelijk
zullenn zijn;
-- de Wet REA waardoor de doorzichtigheid en samenhang van het
reïntegratie-instrumentariumm wordt verbeterd en waardoor een toename
vann het gebruik en het effect van de instrumenten wordt verwacht;'
-- een meldpunt werving en selectie;
-- voorlichting en deskundigheidsbevordering.
2422

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

Standpunten van de sociale partners

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

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

Standpunten in het parlement

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

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

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

---

Conclusie

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

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

5.122
5.12.15.12.1

De mogelijkheid tot eigen-risicodragen in de WAO
Inleiding

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

Inhoud van de maatregel

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

Rovers e.a. 1997, p. 10-13.

189 9

55

PREMIE EN SCHADEKANS

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

Kwalificatie van de maatregel

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

Overwegingen

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

Standpunten van de sociale partners

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

Standpunt van het kabinet

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

2644

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

193 3

5

55

PREMIE EN SCHADEKANS

voortzettingg van dat beleid dan wanneer alleen naar het schadeverleden
wordtt gekeken.270

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

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

Standpunten in het parlement

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

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

Conclusie

--

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

Verzwaring van de sectorale premiefinanciering
Inleiding

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

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

Inhoud van de maatregelen

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

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

Kwalificatie van de maatregelen

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

Overwegingen

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

Standpunt van het kabinet

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

2911

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

Onder andere Kamerstukken II 1997/98, 25 617, nr. 8, p. 4 waar staatssecretaris De Grave
opmerktt ten aanzien de voorgestelde tweede uitbreiding van de wachtgeldperiode: 'Het is een
onderwerpp dat past in een aantal voorstellen dat tot doel heeft in de sociale zekerheid te komen
tott beïnvloeding van het afwegingsgedrag van werkgevers'.
2944
Kamerstukken II 1997/98, 25 617, nr. 5, p. 2.
2955
Kamerstukken II1998/99, 26 726, nr. 3. p. I.
2066
Kamerstukken II1997/98, 25 617, nr. 5, p. 2-3.
2977
Kabinetsnota Werken aan zekerheid, Kamerstukken II 1996/97, 25 010, nrs. 1-2, p. 11-13;
KamerstukkenKamerstukken II1997/98, 25 617, nr. 5, p. 2. 5; Kamerstukken I 19999/00, 26 726, nr.
1:: 'De wijzigingen in de WW in de laatste jaren hebben met name tot doel gehad de
versterkingg van de activerende werking van de WW en het beperken van de instroom'.
2988
Zie het reeds genoemde kabinetstandpunt premiedifferentiatie WW, Kamerstukken II,
1999/00,277 227, nr. l,p. 8.
2999
Zie onder meer SER 1999/18, STAR 2000/3, Kabinetsstandpunt bevordering
arbeidsdeelnamee oudere werknemers, Kamerstukken II 1999/00, 27 046, nr. 1.
3000
Kamerstukken II1996/97, 25 010, nrs. 1 -2, p. 11.
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Ookk al ligt de nadruk op de beperking van de instroom in de WW, het
kabinett verwacht dat de maatregelen ook een positief effect zullen hebben
opp de uitstroom uit de WW. De maatregelen worden geacht de sector te
prikkelenn om een werknemer zo snel mogelijke opnieuw in te schakelen als
ontslagg onvermijdelijk is gebleken. In de sectorraden waarin werkgevers en
werknemerss vertegenwoordigd zijn, kunnen bij uitstek initiatieven worden
genomenn tot herplaatsing van werknemers binnen de sector.301 De
verwachtingg is dat de sectorale prikkel tot gevolg heeft dat het sectoraal
arbeidsmarktbeleidd en het beleid gericht op de beperking van het werkloosheidsvolumee meer worden geïntegreerd. Door de prikkel worden sociale
partnerss c.q. sectorraden gestimuleerd om met de uvi's en de
arbeidsvoorzieningg samen te werken teneinde mensen weer snel aan het
werkk te krijgen.302
Eenn nadeel van de maatregelen - dit wordt door het kabinet wel min of
meerr erkend - is dat ze geen prikkel bevatten gericht op de bevordering van
dee uitstroom van langdurig (waaronder veel oudere) werklozen.
De
kostenn van de langdurige werkloosheid worden immers betaald uit het Awf
enn niet uit de wachtgeldfondsen. Omdat de wachtgeldmaatregelen aan dit
probleemm niet veel doen, wordt invoering van andere prikkels overwogen
diee de werkgevers ontmoedigen om hun oudere werknemers te ontslaan: het
kabinett kondigt aan dat er studie zal worden verricht naar de voor- en
nadelenn van de invoering van individuele premiedifferentiatie op
ondernemingsniveauu en de invoering van een eigen risico in de WW
Overigens,, door de Kantonrechters formule die wordt gehanteerd bij
ontbindingg van de overeenkomst op basis van 7: 685 BW en art. 16 lid 3
WWW is in feite een eigen risico voor de werkgever en werknemer
geïntroduceerd. .
Bijj de afzonderlijke maatregelen spelen naast genoemde redenen ook
specifiekee overwegingen mee. Zo stelt het kabinet ten aanzien van het
(eerstgenoemde)) wetsvoorstel, waarin onder meer de uitbreiding van de
wachtgeldperiodee van acht naar dertien weken is opgenomen, dat het
kabinett bedrijfstakken wil stimuleren om 'volledige contracten' te sluiten:
hett gebruik van seizoenarbeiders moet worden ontmoedigd;305 dit in
antwoordd op een vraag van de CDA-fractie waarom de kosten van de
kortdurendee werkloosheid van werknemers die onder het Besluit verlaagde
wekeneiss vallen ten laste van de wachtgeldfondsen worden gebracht.306
Dee directe aanleiding voor de tweede uitbreiding van de wachtgeldperiodee is dat het Awf op dat moment een financieel tekort kent en de
KamerstukkenKamerstukken II 1999/00, 26 726, nr. 5, p. 7.
KamerstukkenKamerstukken II1997/98, 25 617, nr. 3, p. 2-3.
Socialee nota 1998, Kamerstukken II1997/98, 25 602. nr. 2, p. 49.
Kabinetsstandpuntt premiedifferentiatie WW, Kamerstukken II 1999/00, 27 227, nr. I.
KamerstukkenKamerstukken II1994/95, 23 985, nr. 5, p. 15.
KamerstukkenKamerstukken II1994/95, 23 985, nr. 4, p. 9.

201 1

5

55

PREMIE EN SCHADEKANS

wachtgeldfondsenn overschotten hebben. Het kabinet verwacht door de
tweedee uitbreiding van de wachtgeldperiode een lastenverschuiving van het
Awff naar de wachtgeldfondsen van circa ƒ500 miljoen.
Tenn aanzien van de afschaffing van de 26-wekeneis merkt het kabinet op
datt de oorspronkelijke gedachte achter deze maatregel is dat het onredelijk
iss om een sector op te laten draaien voor de werkloosheidslasten als iemand
nogg maar kort in de sector werkzaam is. Deze gedachte wordt verlaten ten
gunstee van overwegingen die passen in een activerend beleid. Bovendien is
err veel meer dan vroeger sprake van sectoroverschrijdende mobiliteit
waardoorr het meer voorkomt dat een werknemer de laatste 26 weken voor
zijnn werkloosheid in verschillende sectoren heeft gewerkt.
Tegen de
achtergrondd van deze veranderingen acht het kabinet het niet onredelijk een
sectorr meer te confronteren met de kosten van ontslag.
Hett kabinet realiseert zich dat een vermindering van de (intersectorale)
mobiliteitt van werknemers - meer arbeidsmobiliteit van werknemers en
uitkeringsgerechtigdenn is een van de doelstellingen die in de kabinetsnota
WerkenWerken aan zekerheid staan309 - een gevaar is dat is verbonden aan
maatregelenn die de sector meer confronteren met werkloosheidskosten van
dee bedrijfstak. In de sector kan er door de maatregelen meer belang aan
wordenn gehecht om werklozen binnen de eigen bedrijfstak te reïntegreren.
Dee intersectorale mobiliteit van werknemers kan aldus worden belemmerd.
Hett kabinet acht dit gevaar niet groot, omdat het verwacht dat de
maatregelenn met name effect zullen hebben op het voorkomen van ontslag
enn niet zozeer op het reïntegratiebeleid.310 Staatssecretaris De Grave merkt
bijj de verdediging van de tweede uitbreiding van de wachtgeldperiode op:
Tkk verwacht dat deze maatregel ertoe leidt dat sectoren meer zullen letten
opp het voorkomen van uitval en wellicht meer contact zullen zoeken met
anderee sectoren om tot afstemming te komen. Dat zou bevorderlijk zijn voor
dee mobiliteit'.311 Bovendien constateert het kabinet dat onder de toenmalige
omstandighedenn 'kortdurende werklozen voornamelijk werk vinden binnen
dee eigen sector'. Er zal zijns inziens niet veel veranderen. Ten slotte gaat het
eromm een werkloze aan het werk te helpen en dat kan ook buiten de sector.
5.13.4.22

Standpunten van de sociale partners

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

SERI 997/05, p. 299.
SER 1997/05, p. 299.
3144
SER ziet als positief effect van de uitbreiding van aantal sectoren dat meer dan voorheen de
sectorr zal samenvallen met het CAO-gebied. Dit vergemakkelijkt een sectoraal beleid gericht
opp terugdringing van de werkloosheid. Nadeel is wel weer dat elke sector een eigen beleid
heeftt en dat er schotten kunnen komen te staan tussen de sectoren. Hierdoor wordt de
intersectoralee mobiliteit van werknemers belemmerd: SER 1997/05, p. 221-222.
3133

203 3

5

55

PREMIE EN SCHADEKANS

Anderzijdss zal voor bepaalde sectoren, met name voor het MKB, een
cumulatiee van effecten kunnen worden voorkomen door voor deze sectoren
hett lastenplafond niet evenredig te verhogen. De SER steunt derhalve een
goedd gebruik van het lastenplafond als instrument ter correctie van
onevenredigee lastenstijgingen. 'Maatwerk', dat wil zeggen een goede
afstemmingg van de maatregelen op de sectoren en 'geleidelijkheid' bij
vormgevingg en implementatie van de maatregelen vormen voor de SER
tweee kernbegrippen.315
5.13.4.33

Standpunten in het parlement

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

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

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

Conclusie

--

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

Kamerstukken II 1997/98, 25 617, nr. 4, p. 2.
Kamerstukken II 1997/98, 25 617, nr. 4. p. 4. Kamerslukken II 1997/98. 25 617. nr. 8, p. 3.
HandelingenHandelingen I 1997/98, p. 662.
" 55 CDA: Kamerstukken II 1997/98, 25 617. nr. 4. p. 2. Kamerstukken II 1997/98. 25 617. nr.
8,, p. 3; VVD: Kamerstukken II 1999/00, 26 726, nr. 5, p. 2.
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feitt dat de ontslagwerkloosheid geheel of gedeeltelijk niet vermijdbaar
is?? Bovendien worden vraagtekens gezet bij de invloed en
mogelijkhedenn van de sector om het ontslag- en reïntegratie beleid te
beïnvloeden. .
5.144

Samenvatting en conclusies

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

In hoeverre worden de sociale loondervingsverzekeringen
gekenmerktgekenmerkt door solidariteit?

anno 1980

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

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

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

add d

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

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

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

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

-desolidarisering, preventie en reïntegratie
Bijj alle maatregelen die in dit hoofdstuk worden behandeld speelt het strevenn naar een versterking van de equivalentie tussen risico en premie en
daarmeee samenhangend het streven naar een intensivering van het preventieenn reïntegratiebeleid een centrale rol. Wat opvalt is dat een grote meerderheidd van betrokkenen voor een versterking van de equivalentie tussen premiee en schadekans is en dat de prikkelfilosofie waarop dit streven is gebaseerdd in beginsel breed wordt onderschreven. Alleen de SP-fractie is principieell tegen de versterking van de equivalentie en wijst op de ondermijning
vann de solidariteit tussen bedrijven en tussen werknemers onderling.
Overr de vormgeving van de prikkels verschillen de meningen. De fractie
vann Groenlinks heeft een voorkeur voor publiek vormgegeven prikkels:
ERDD en premiedifferentiatie binnen een publieke verzekering; de fracties
vann D66 en VVD voor een private vorm van ERD vanwege hun afkeer van
dee in hun ogen corporatistische bedrijfsverenigingen. Ook over de mate
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5

waarinn de equivalentie dient te worden versterkt lopen de meningen uiteen.
Dee werkgevers en de fracties van VVD, GroenLinks en D66 keren zich
bijvoorbeeldd ten tijde van het kabinet-Lubbers III tegen de hoogte van de
maluss en ten tijde van Paars I zijn de SER en de oppositionele fracties in de
Tweedee Kamer tegenstander van een uitbreiding van het verplicht eigen
risicoo bij ziekte tot 52 weken.
Inn de discussie over de maatvoering wordt aandacht gevraagd voor de
mensenn met een verhoogd loondervingsrisico, de oudere en minder gezonde
mensen,, maar ook voor de kleine werkgevers. De vraag die aan de orde is, is
off en in hoeverre verplichte solidariteit ten behoeve van deze groepen moet
wordenn afgedwongen. Voorts plaatst men diverse vraagtekens bij de
prikkelfilosofiee die desondanks het centrale geloofsartikel vormt dat ten
grondslagg ligt aan de maatregelen die in hoofdstuk 5 worden beschreven. De
volgendee vraagtekens worden geplaatst:
aa Werken premiedifferentiatie en een uitbreiding van het eigen risico wel
financieelfinancieel prikkelend? Ten eerste kunnen maatregelen door private
herverzekeringg
of
een
premiedemp ingsverzekering
worden
geneutraliseerd.. Ten tweede kunnen sociale partners, in geval van de
invoeringg of stimulering van een vrijwillig eigen risico, afzien van het
makenn van afspraken over de invoering van arbeidsvoorwaardelijke
stimulansen.. Ten derde - dit geldt alleen voor het werkloosheidsrisico iss het de vraag of een verzwaring van sectorale premiefinanciering
prikkelendd werkt, daar de concurrentiepositie van individuele bedrijven
niett wordt bedreigd door een sectorale prikkel. Er is een gerede kans dat
eenn sectorale prikkel geen invloed heeft op het ontslagbeleid van een
individuelee werkgever,
bb Leidt een financiële prikkel wel tot het gewenste gedrag bij de
werkgever,, namelijk tot een intensivering van het preventie- en
reïntegratie(beleid)?? Zal de werkgever door de prikkel daadwerkelijk
meerr dan voorheen proberen te voorkomen dat iemand ziek,
arbeidsongeschiktt of werkloos wordt of iemand sneller te reïntegreren
inn het eigen bedrijf? Bij de maatregelen met betrekking tot het
werkloosheidsrisicoo wordt de vraag gesteld of de sector door een
verzwaringg van de sectorale premiefinanciering zal worden
aangemoedigdd om een sectoraal preventie- en reïntegratiebeleid te
voeren.. Heeft de sector wel de instrumenten daartoe? Ook moet er
rekeningg mee worden gehouden dat de werkgever vanwege de
financiëlefinanciële prikkel zal proberen mensen met een verhoogd arbeidsongeschiktheids-- en werkloosheidsrisico te weren uit de onderneming. De
prikkell in de arbeidsongeschiktheidsregelingen kan ongunstige
gevolgenn hebben voor oudere werknemers en minder gezonde
werknemers.. Bovendien kan de werkgever ervoor kiezen om meer flexwerkerss in dienst te nemen met als doel het ziekengeldrisico op de
romp-ZWW af te wentelen. De prikkel in de WW kan ongunstige
209 9

55

PREMIE EN SCHADEKANS

gevolgenn hebben voor de positie van oudere en langdurig werklozen en
deeltijd-- en seizoenarbeiders.
cc Leidt een intensivering van het preventie- en reïntegratiebeleid tot een
reductiee van het arbeidsongeschiktheidsvolume? Ten eerste is slechts
eenn deel van de kort- en langdurende arbeidsongeschiktheid
bedrijfsgebonden.. Op de niet bedrijfsgebonden arbeidsongeschiktheid
heeftt een intensivering van preventie- en reïntegratiebeleid in beginsel
geenn invloed. Ten tweede is de vraag hoe elastisch het kort- en
langdurendd arbeidsongeschiktheidsrisico en werkloosheidsrisico zijn,
mett andere woorden in hoeverre deze risico's te beïnvloeden zijn door
dee werkgever of werknemer. Een deel van het ziekteverzuim en van de
langdurendee arbeidsongeschiktheid is niet vermijdbaar. Ook voor deze
gevallenn geldt dat een intensivering van het arbo-beleid hier geen
invloedd op heeft. Hetzelfde geldt voor de ontslag werkloosheid: door de
conjuncturelee golfbeweging is een deel van het risico niet te
beïnvloeden.. In de discussie wordt relatief weinig aandacht besteed aan
dee elasticiteit van de risico's.
dd Er is een derde punt van kritiek op de prikkelfilosofie die in de discussie
niett wordt genoemd maar die ik hier toch wil noemen. Vergeten wordt
datt reïntegratie van een WAO'er in beginsel niet leidt tot een reductie
vann het arbeidsongeschiktheidsvolume, maar tot een reductie van het
werkloosheidsdeel.. Benutting van de resterende verdiencapaciteit laat
hett arbeidsongeschiktheidsdeel van betrokkene onverlet. Bij WAOgevallenn kan het arbeidsongeschiktheidsvolume worden gereduceerd
doorr scholing en opleiding. Door scholing en opleiding kan de verdiencapaciteitt van betrokkene toenemen en dit betekent een reductie van de
matee van arbeidsongeschiktheid. In een slechte arbeidsmarktsituatie kan
hett voor betrokkene nadelig zijn om zich te scholen. Immers, als door
dee scholing en opleiding de verdiencapaciteit van betrokkene toeneemt,
gaatt zijn WAO-uitkering omlaag. Als hij geen werk kan vinden gaat hij
err per saldo op achteruit, want de WW-uitkering is minder royaal dan de
WAO-uitkering. .
-Voorkoming van oneigenlijk gebruik (moral hazard)
Dee centrale gedachte achter de vier maatregelen die mogelijke gevolgen
hebbenn voor de individuele werknemer (de mogelijkheid om
premiedifferentiatiee ZW door te berekenen en de maatregelen met
betrekkingg tot de wacht- en vakantiedagen en de hoogte van het
arbeidsrechtelijkee
loondoorbetalingsplicht)
is dat de werknemer
gestimuleerdd wordt door een eigen risico zich minder snel ziek te melden en
alss hij ziek is zich sneller beter te melden. Verondersteld wordt dat een deel
vann het ziekteverzuim oneigenlijk is en door de werknemer vermeden kan
worden. .
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Privatisering,Privatisering, toename van keuzevrijheid, marktwerking en
eerlijkeeerlijke mededinging
Hett streven naar privatisering speelt een rol bij de blokkeringsmaatregel en
staatt dan in nauw verband met het streven naar eerlijke mededinging waarbij
dee bedrijfsverenigingen geen bevoorrechte posities meer hebben. Ook aan
dee meest recente maatregelen, de 52-wekenmaatregel en de introductie van
eenn vrijwillig ERD op basis van de Wet Pemba, ligt een privatiseringsstrevenn ten grondslag. Het streven naar privatisering wordt niet zo breed
gedragenn als het streven naar een versterking van de equivalentie. De kleine
linksee fracties keren zich principieel tegen privatisering, omdat de
rechtspositiee en privacy van de werknemer hierdoor worden aangetast, de
arbeidsomstandighedenn naar verwachting zullen verslechteren en de
werknemerr zal zijn 'overgeleverd1 aan de werkgever en zijn arbo-dienst.
Anderee oppositionele fracties plaatsen vraagtekens bij de hardheid van de
toezeggingenn van de private verzekeraars ten aanzien van het premie- en
toelatingsbeleid.. Als voordelen van privatisering worden aangemerkt meer
keuzevrijheidd voor verzekerde, meer concurrentie waardoor mogelijke
lageree premies ontstaan en meer concurrentie in de uitvoering.
Doorr het gecombineerde streven naar een versterking van de equivalentie
enn naar privatisering is de Wulbz een tweeslachtige maatregel. Aan de ene
kantt wordt onverkort een beroep gedaan op de prikkelfilosofie en op de
versterkingg van de equivalentie, maar aan de andere kant wordt
ingecalculeerdd dat de uitbreiding van de loondoorbetalingsplicht van 2/6naarr 52-weken niet leidt tot een sterkere prikkel als gevolg van
herverzekeringg van het risico. De 52-wekenmaatregel is in dit opzicht dan
ookk een andersoortige maatregel dan de 2/6-wekenmaatregel, omdat
laatstgenoemdee maatregel primair is gericht op het financieel aanspreken
vann de werkgever, terwijl de 52-wekenmaatregel veel meer gekenmerkt
wordtt door een streven naar privatisering. Ook de reactie van het parlement
iss tweeslachtig. Aan de ene kant waarschuwt het dat de financiële prikkel
voorr de kleine werkgever te sterk zal zijn en dat de maatregel kan leiden tot
eenn scherpere gezondheidsselectie en aan de andere kant dat de 52wekenmaatregell zonder effect zal blijven door massale herverzekering.
Uitbreidingg van de loondoorbetalingsplicht wordt desondanks voorgestaan
omm de keuzevrijheid van de werkgever te vergroten: hij kan zelf bepalen of,
hoee en in hoeverre hij zijn eigen risico wil herverzekeren. Deze koppeling
tussenn privatisering en een toename van keuzevrijheid is niet onomstreden.
Zall de keuzevrijheid van de kleine werkgever worden vergroot die door een
uitbreidingg van het eigen risico gedwongen wordt tot herverzekering?
Bijj de behandeling van het Wetsvoorstel Pemba spoort het streven naar
privatiseringg en marktwerking wèl met het streven naar een versterking van
dee equivalentie tussen premie en schadekans. Enerzijds wordt de WAOpremiee gedifferentieerd en anderzijds wordt bedrijven de mogelijkheid gebodenn om de eerste vijfjaar van het risico voor eigen risico te nemen. Als
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eenn ondernemer ervoor kiest de eerste vijfjaar eigen-risicodrager te worden
enn dit risico herverzekert, gaat dit niet ten koste van de nagestreefde versterkingg van de equivalentie tussen premie en schadekans. Een verzekeraar zal
immerss door de premiestelling en het bedingen van een eigen risico de
werkgeverr in bepaalde mate confronteren met de kosten van arbeidsongeschiktheid. .
veranderdeveranderde risicobeschouwing
Dee in dit hoofdstuk behandelde maatregelen en de discussie daarover laten
zienn dat de risicobeschouwing in de periode tussen 1980 en 2000 is gewijzigd.. Desondanks, de gedachte van het maatschappelijke risico dat wordt
gedragenn door 'de maatschappij' is niet verdwenen. De idee dat samenlevingg als geheel er verantwoording voor draagt dat de gevolgen voor ziekte,
arbeidsongeschiktheidd en werkloosheid worden opgevangen en gecompenseerdd is gehandhaafd. Deze verantwoordelijkheid wordt niet gelegd bij de
individuelee werkgever en werknemer, maar de overheid wordt verantwoordelijkk gehouden voor de sociale verzekering. De toedeling van verantwoordelijkheidd op dit terrein wordt nog steeds beschouwd als een onderwerp van
politiekk en maatschappelijk debat. Dat de maatschappelijk risicobeschouwingg is gehandhaafd blijkt onder meer uit het gegeven dat de werknemers
zijnzijn nog steeds wettelijk verplicht verzekerd voor de risico's. Dit geldt ook
voorr het eerste ziektejaar. De werknemers zijn ook na de invoering van de
Wulbzz verplicht verzekerd voor dit risico. Echter, de werknemers hebben
geenn recht op ziekengeld, zolang zij recht hebben op doorbetaling van loon
exx art. 7: 629 BW (zie par. 5.10.2).
Dee wijziging in de ZW geeft goed weer welke verandering in
risicobeschouwingg heeft plaatsgevonden in de periode tussen 1980 en 2000:
hett loondervingsrisico wordt nog steeds beschouwd als een maatschappelijk
risico,, maar de gedachten over toedeling van het risico zijn wel ingrijpend
gewijzigd.. Het streven naar toedeling van het risico aan de individuele
werkgeverr is dominant geworden, dit ten koste van het principe van
toedelingg van het risico aan 'de maatschappij'. Op basis van de
beleidsmatigee overwegingen (onder andere de prikkelfilosofie) wordt
betoogdd dat het risico niet moet worden toebedeeld aan 'de maatschappij'
maarr aan de individuele werkgever of werknemer. Uit dit hoofdstuk blijkt
datt de risico's niet eenduidig worden toebedeeld aan een bepaalde partij.
Tenn eerste zijn er maatregelen gericht op de individuele werkgever:
-het BMS;
-premiedifferentiatie in de ZW;
-de verruiming van de mogelij kneden tot ERD;
-blokkering
van
de
bovenwettelijke
verzekering
bij
de
berdijfsvereniging; ;
-de 2/6-wekenmaatregel;
-de 52-wekenmaatregel;
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premiedifferentiatie in de WAO;
de mogelijkheid tot ERD in de WAO.

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

In hoeverre worden de sociale loondervingsverzekeringen
gekenmerktgekenmerkt door solidariteit?

anno 2000

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

3100

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

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

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