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6.11

DE VERHOUDING TUSSEN UITKERING EN
PREMIE E

Inleiding

Inn dit hoofdstuk staat de verhouding tussen uitkering en premie centraal.
Dezee verhouding is één van de 'drie betrekkingen' die het
solidariteitsgehaltee van de (sociale) verzekering bepalen (zie hoofdstuk 2).
Opp basis van de definitie, gegeven in par. 2.6.3, geldt in casu: hoe sterker de
relatiee is tussen uitkering en de premiebetaling, des te sterker is de
equivalentiee tussen uitkering en premie en des te minder is sprake van
solidariteit.. Bij de vaststelling van de relatie tussen uitkering en
premiebetalingg kan het gaan om (1) het recht op uitkering, (2) de hoogte en
(3)) de duur van de uitkering.
InIn de werknemersverzekeringen zijn de premie en de uitkeringshoogte in
beginsell geheel of gedeeltelijk gekoppeld aan het loon en dus aan elkaar.
Daarnaastt bestaat de mogelijkheid het recht op uitkering of de
uitkeringsduurr te koppelen aan (de omvang van) de periode waarover
premiee is betaald dan wel hiervan geheel of gedeeltelijk af te zien. In het
eerstee geval spreken we van een opbouwverzekering en in het tweede geval
vann een risicoverzekering.
Dee opbouwverzekering, het eerste type, is opgezet als een soort
spaarsysteem.. Hoe meer premie is betaald, hoe omvangrijker de uitkering.
11 Het recht op een uitkering kan afhankelijk zijn gesteld van een
minimumm aantal premiebetalingen (duur) of van het minimum
premiebedragg (hoogte). Het gaat dan om bepaalde toegangsvoorwaarden
ofwell referte-eisen. Door een toegangs voorwaarde ontstaat een alles-ofniets-situatie:: iemand heeft bijvoorbeeld wel of geen 52 weken premie
betaaldd en dus wel of geen recht op uitkering. In een zuiver
opbouwsysteemm betekent elke extra premiebetaling een hogere of
langdurigerr uitkering. Een voorbeeld: met elke week betaalde premie
wordtt een recht op een halve week uitkering gespaard. Door een
dergelijkk spaarsysteem wordt voorkomen dat iemand die na 51 weken
loonverliess lijdt met lege handen staat.
22 De hoogte van de uitkering kan gerelateerd zijn aan de hoogte van de
premiee en/of aan de lengte van het premiebetalingsverleden. Bezien kan
wordenn of de uitkering van iemand die één maand premie heeft betaald,
evenn hoog is als van iemand die bijvoorbeeld 40 jaar (een gelijke)
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premiee heeft betaald en of de uitkering van iemand die een hoge premie
heeftt betaald even hoog is als de uitkering van iemand die een lage
premiee heeft betaald.
33 Zoals de hoogte van de uitkering afhankelijk kan zijn van hoogte en
duurr van de premiebetaling of van een combinatie daarvan, kan ook de
duurduur van de uitkering gerelateerd zijn aan de hoogte en/of duur van de
premiebetalingen. .
Bijj een zuivere risicoverzekering, het tweede type, is de uitkering alleen
afhankelijkk van de omvang van de schadegevolgen als de onzekere
gebeurteniss intreedt; bij een loondervingsverzekering gaat het dan om de
omvangg van het inkomensverlies. Bij dit type verzekering wordt bij
loonderving(sschade),, al is de verzekering pas een dag eerder ingegaan,
overgegaann tot uitkering. Het recht op de uitkering en de hoogte en duur van
dee uitkering zijn niet gerelateerd aan de hoogte en duur van de
premiebetaling,, maar aan het loonverlies.
Opp basis van de definitie, gegeven in par. 2.6.3, geldt in casu: hoe sterker
hett recht op en de omvang (hoogte en duur) van de uitkering bepaald
wordenn door de omvang van de premiebetaling, des te sterker is de
equivalentiee tussen uitkering en premie en des te minder is sprake van
solidariteit.. Er is sprake van equivalentie tussen uitkering en premie
wanneerr een hogere premie of een langduriger premiebetaling leidt tot een
evenredigg langere of hogere uitkering. Een zuivere opbouwverzekering
wordtt gekenmerkt door een sterke equivalentie tussen uitkering en premie.
Hett recht en/of de hoogte en duur van de uitkering zijn gerelateerd aan de
omvangg van de betaalde premie. Hoe meer premie is betaald, hoe langer
en/off hoger de uitkering. De risicoverzekering echter wordt gekenmerkt
doorr solidariteit: de uitkering staat in een vaste verhouding tot de omvang
vann de inkomensgevolgen van het intreden van het verzekerd risico. Het
niveauu van de uitkering is gerelateerd aan de schade die voortvloeit uit het
onzekerr voorval en niet aan de betaalde premie.
Dee zuivere risico- en opbouwverzekering fungeren in dit hoofdstuk als
tweee prototypen en representeren extremen. Als een zuivere opbouwverzekering,, gekenmerkt door het ontbreken van solidariteit, wordt
aangemerktt die verzekering waar elke extra premiebetaling leidt tot een
evenredigg hogere of langduriger uitkering. In de zuivere risicoverzekering gekenmerktt door maximale solidariteit - is de uitkering alleen gerelateerd
aann de verzekerde schade c.q. het laatstverdiende loon. In de praktijk heeft
eenn verzekering (soms) trekken van beide soorten verzekeringen. Zo kan de
hoogtee van de uitkering gedeeltelijk gerelateerd zijn aan de schade, in
termenn van gederfd loon en gedeeltelijk gerelateerd aan de betaalde premie.
Eerstt zullen in de volgende paragraaf de ZW-, WAO- en WWverzekeringenn anno 1980 worden getypeerd (ter beantwoording van
220 0

UITKERINGG EN PREMIE

deelvraagg 1 uit par. 1.5). Vervolgens worden in de paragrafen 6.3 tot en met
6.66 de vier aanpassingen in de uitkeringsstructuur behandeld en
gekwalificeerdd in termen van solidariteit (deelvraag 2). In de laatstgenoemde
paragrafenn worden ook de belangrijkste overwegingen genoemd die aan de
maatregelenn ten grondslag liggen (deelvraag 3).
Dee volgende vier maatregelen worden besproken:
wijzigingg van de WW-uitkering in 1987 (6.3);
-- wijziging van de WAO-uitkering in 1993 (6.4);
-- tijdelijke reparatie voor chronisch zieken (6.5);
-- wijziging van de WW-uitkering in 1995 (6.6).
Inn par. 6.7 volgen de samenvatting en de conclusies en worden de vier
deelvragenn (zie par. 1.5) beantwoorden.
6.22

Het vertrekpunt anno 1980 in historisch perspectief

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

De Ongevallenwet

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

11

In 1930 is dit percentage verhoogd naar 80 procent.
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6.2.26.2.2

De Ziektewet

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

De In validiteitswet

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

22

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

De Werkloosheidswet

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

De Wet Werkloosheidsvoorziening

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

De Wet op de

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

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

Conclusie

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

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

Wijziging van de WW-uitkering in 1987
Inleiding

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

Inhoud van de maatregelen

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

De algemene toelatingseis: de wekeneis

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

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

De extra toelatingseis voor de verlengde uitkering

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

De duur van de verlengde uitkering

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

A anscherpingen per 1991: de jaren eis

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

Kwalificatie van de maatregelen

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

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

Overwegingen
Inleiding

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

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

Gelijkheid

6.3.4.2.11

Standpunt van het kabinet

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

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

Standpunten van de sociale partners

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

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

Standpunten in het parlement

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

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

Desolidarisering en de handhaving van het loondervingskarakter

6.3.4.3.11

Standpunt van het kabinet

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

Kamerstukken II 1982/83, 17 475, nr. 6, p. 13.
Kamerstukken II 1985/86, 19 261, nr. 3. p. 4; Kamerstukken II 1982/83, 17 475, nr. 6, p. 9;
KamerstukkenKamerstukken II1985/86, 19 261, nr. 3. p. 17.
nn
Kamerstukken II 1982/83, 17 475, nr. 6, p. 15; Kamerstukken II 1985/86. 19 261, nr. 3, p.
16-18. .
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Uitt bovenstaand schema blijkt dat het streven naar equivalentie wordt
gekoppeldd aan de loondervingsfunctie van de WW. Niet wordt aangegeven
waaromm het equivalentiebeginsel het meest geschikt wordt geacht voor
regelingenn met een loondervingsfunctie.
Tenn aanzien van de WW wordt het equivalentiebeginsel inhoud gegeven
doorr het recht op en de hoogte en duur van de WW-uitkering afhankelijk te
stellenn van het arbeidsverleden. Een verschil in uitkeringsrechten tussen
personenn wordt verdedigbaar geacht wanneer gewezen kan worden op een
verschill in arbeidsverleden.3 'De redengeving voor het verschil in
uitkeringsrechtenn tussen ex-werknemers en werkzoekenden zonder
arbeidsverledenn wint aan overtuigingskracht naarmate het werknemerschap
langerr heeft geduurd'. 40 Het kabinet meent dat het equivalentiebeginsel het
bestt gediend wordt door een stelsel waarin de duur van de uitkering geheel
afhankelijkk is van het feitelijk arbeidsverleden, de periode waarin iemand
socialee premies heeft betaald.41 Premiebetaling wordt aldus beschouwd als
basiss voor de uitkeringsverstrekking. Omdat echter een goede registratie van
hett arbeidsverleden ontbreekt, stelt het kabinet aanvankelijk voor om de
duurr van de verlengde uitkering afhankelijk te stellen van alleen de leeftijd
enn om het arbeidsverleden mee te laten wegen door het recht op de
verlengdee uitkering afhankelijk te stellen van de 3-uit 5-eis. Het aantonen
vann een arbeidsverleden tot vijfjaar wordt immers nog wel mogelijk geacht.
Eenn ieder heeft immers de plicht om de boekhouding van de laatste vijfjaar
tee bewaren. Later in het wetgevingsproces besluit het kabinet door middel
vann een nota van wijziging na aandringen van de regeringsfracties van CDA
enn W D om niet alleen het recht op, maar ook de duur van de verlengde
uitkeringg afhankelijk te stellen van het arbeidsverleden van de laatste vijf
jaar.42 2
Ondankss bovengenoemd kabinetvoorstel om het WW-uitkeringsregime
meerr te vormen naar het equivalentiebeginsel (of misschien is het een
uitvloeisell van het kabinetsstandpunt dat bepaalde solidareitselementen een
roll kunnen blijven spelen), zitten er in de aanvankelijke kabinetsvoorstellen
tweee onderdelen die weliswaar forse bezuinigingen opleveren maar die
regelrechtt strijdig zijn met het streven naar meer equivalentie tussen
uitkeringg en premie en ook een aantasting inhouden van de
"Kamerstukken"Kamerstukken II1982/83, 17 475, nr. 6, p. 30.
Kamerstukken II1985/86, 19 261, nr. 3, p. 22.
Datt de duur van de uitkeringsrechten nog afhankelijk is van een mengvorm van
arbeidsverledenn en leeftijd, beschouwt het kabinet als een tussenstap 'op weg naar systeem
waarinn de maximale duur van de uitkering geheel afhankelijk is van het arbeidsverleden':
KamerstukkenKamerstukken II1985/86, 19 261, nr. 3, p. 4.
Hett kabinet besluit hiertoe omdat een onderdeel van het wetsvoorstel, de halfjaarlijkse
verlagingg van de loongerelateerde uitkering (zie verder), na aandringen van onder meer de
VVDD is geschrapt. Een bezuinigingspost vervalt en daarom wordt naar financiële compensatie
gezocht.. Een oplossing is om de duur van de verlengde uitkering gedeeltelijk afhankelijk te
stellenn van het feitelijk arbeidsverleden.
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loondervingsfunctiee van de verzekering: (a) de invoering van de glijdende
uitkeringsschaall en (b) de halfjaarlijkse afbouw van loondervingsuitkeringen. .
adad a
De glijdende schaal
Dee invoering van een glijdende schaal is onderdeel van de SERadviesaanvraagg uit 1983. De glijdende schaal kan worden bereikt door van
hett gederfde loon tot het niveau van het wettelijk minimum 70 procent en
vann het gederfde loon dat boven het minimumloon ligt 50 procent te
vergoeden.. Het uitkeringspercentage loopt dan af van 70 naar circa 60
procent.. Dus: hoe hoger het loon, hoe lager - relatief - de uitkering. Dit
voorstell voor een glijdende schaal betekent (1) een aantasting van de
loondervingsfunctiee van de WW: de uitkering staat immers niet in een
evenredigee verhouding tot het loon en (2) een doorbreking van de
equivalentiee tussen uitkering en premie: de uitkering staat niet in een
evenredigee verhouding tot de betaalde premie. In het bestaande stelsel zijn
uitkeringg en premie een vast percentage van het dagloon. Hierdoor is er een
evenredigee verhouding tussen uitkering, loon en premie: een hoog dagloon
impliceertt een hoog premiepercentage en een hoge loondervingsuitkering.
Dee glijdende schaal doorkruist deze evenredige verhouding. Dit is niet het
gevall indien, zoals het kabinet in de adviesaanvraag uit 1983 zegt te
overwegen,, naast een glijdende schaal aan de prestatiekant ook een
glijdendee schaal aan de premiekant wordt ingevoerd.43 Er is dan sprake van
eenn - ten opzichte van het inkomen- degressief premiestelsel en van een
degressieff prestatiestelsel en dus wordt de equivalentie tussen uitkering en
premiee niet doorbroken. Bij nader inzien blijkt dit voorstel uitvoeringstechnischh te lastig te zijn.
Alss argument ten gunste van een glijdende schaal voert het kabinet aan
datt de persoonlijke verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de
socialee partners groter zijn naarmate het inkomen het minimum verder te
bovenn gaat. Net als ten aanzien van het maximumdagloon wordt betoogd dat
dee hogere inkomensgroepen meer verantwoordelijkheid kunnen en behoren
tee dragen en zelf bovenwettelijke voorzieningen kunnen treffen via de CAO
off via particuliere bijverzekering.
Dee invoering van een glijdende schaal aan de prestatiekant zou inderdaad
eenn vergroting inhouden van de solidariteit. Voor de hogere inkomens wordt
tenn behoeve van de lagere inkomens de verhouding tussen premie en
prestatiee doorbroken. Het voorstel voor invoering van de glijdende schaal
ontmoett echter stevige weerstand van onder andere de SER en de Raad van
Statee en wordt uiteindelijk niet opgenomen in het wetsvoorstel voor een
nieuwee WW (19 261).

AyAy

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

Standpunten van de sociale partners

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

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

Standpunten in het parlement

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

400

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

Individualisering en emancipatie

6.3.4.4.11

Standpunt van het kabinet

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

611
622

Kamerstukken II 1985/86, 19 261, nr. 3. p. 17.
Kamerstukken II1985/86, 19 261, p. 28-29.
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6.3.4.4.22

Standpunten van de sociale partners

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

Standpunten in het parlement

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

SER 1984/16, p. 84-88
Zie CNV 1984 en CNV 1990, p. 3 en 8.
655
FNV 1990.
666
De CDA-fractie houdt zich in de discussie over dit punt op de vlakte. In het verleden is voor
hett CDA het draagkracht- en daarmee samenhangende kostwinnersbeginsel een fundamenteel
elementt in het sociaal beleid geweest, maar de partij realiseert zich in deze periode dat in de
maatschappijj de pijlen in de richting van individualisering en emancipatie staan en schikt zich
daarr ook naar. Zie par. 3.2.
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naastt het traditionele gezin vele andere leefvormen gekomen en het sociale
zekerheidsstelsell moet daar rekening mee houden. Ten derde wordt door
individualiseringg het uitkeringssysteem eenvoudiger, doorzichtiger en
minderr fraudegevoelig. Ten vierde bevordert de individualisering van
uitkeringrechtenn de privacy en keuzevrijheid van burgers. Omdat niet langer
wordtt gedifferentieerd naar leefvorm, hoeft de burger de overheid minder
informatiee te verschaffen en is minder controle van overheidswege nodig.67
Ondankss de brede overeenstemming over individualisering, worden aan
ditt uitgangspunt verschillende consequenties verbonden. De linkse fracties
richtenn zich op basis van dit uitgangspunt op een verhoging van
loondervingsuitkeringenn (PSP: 80 procent, PvdA: 75 procent), zodat
uitkeringsgerechtigdenn niet of minder snel 'door de vloer van het
bijstandminimumm zakken' en dan aangewezen raken op (partner )inkomensenn vermogensafhankelijke toeslagen. Bovendien pleit klein links, zo is reeds
inn de vorige paragraaf gesteld, voor loongerelateerde uitkeringen zolang de
werkloosheidd duurt en voor een stelsel van volledig geïndividualiseerde
bijstandsuitkeringenn ter hoogte van 80 procent van het minimumloon.68 De
PvdAA fractie gaat minder ver, maar wil wel dat de minimumgerelateerde
WW-vervolguitkeringg een langere looptijd heeft, zodat mensen minder snel
mett de middelentoets van de bijstand in aanraking komen.69 De VVD is
voorzichtigerr en streeft naar een verdere individualisering van
uitkeringsrechten,, wanneer de financiële situatie dit toelaat.
Dee kleine christelijke partijen verzetten zich tegen het streven naar
individualiseringg en meer economische zelfstandigheid van individuele
burgers.. Door de nadruk op individualisering en economische
zelfstandigheidd wordt, zo stelt dit deel van het parlement, 'een
tweeverdienerssituatiee gepropageerd, worden samenlevingsverbanden als
huwelijkk en gezin ondermijnd en glijdt men af naar economische
eenzaamheid'.. De fracties schilderen de maatregelen negatief af onder het
mottoo 'Ieder voor zich en de staat voor ons allen'.71 De kleine christelijke
partijenn achten het belangrijker te voorkomen dat alleenstaande langdurig
werklozenn met de vermogenstoets te maken krijgen dan dat de uitkeringen
wordenn geïndividualiseerd. Een ander gevolg van de individualisering is dat
dee oudere tweeverdiener die niet zo kwetsbaar is omdat de partner verdient,
eropp vooruitgaat terwijl de jongere alleenverdiener er door de maatregelen
opp achteruit gaat. Op grond van deze opvattingen bestaat er bij dit deel een
voorkeurr voor een uitbreiding van de (leeftijds)grenzen van de IOAW, die
geenn vermogens-, maar wel een inkomenstoets kent, boven een uitbreiding
vann de vervolguitkering.
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Onder andere: Kamerstukken II1985/86. 19 26!, nr. 7, p. 15-16.
Handelingen II1985/86, p. 4436-4438.
699
Kamerstukken II1985/86, 19 261, nr. 7, p. 6.
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Handelingen II1985/86, p. 4449.
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Handelingen II1985/86, p. 4463.
722 Handelingen II1985/86, p. 4470-4471.
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6.3.4.55

Decollectivering en privatisering

6.3.4.5.11

Standpunt van het kabinet

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

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

Standpunten van de sociale partners

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

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

Standpunten in het parlement

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

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

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

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

1986,, p. 25.

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

Conclusie

--

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

Wijziging van de WAO-uitkering in 1993
Inleiding

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

Inhoud van de maatregel

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

Kwalificatie van de maatregel

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

Overwegingen
Inleiding

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

Desolidarisering en de handhaving van het loondervingskarakter

6.4.4.2.11

Standpunt van het kabinet

6

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

Standpunten van de sociale partners

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

977

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

1022

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

Standpunten in het parlement

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

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

Decollectivering/gelijkheioVactivering/privatisering

6.4.4.3.11

Standpunt van het kabinet

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

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

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

Inkomensderving g

Basisstelsel l

Minimaal l

Bovenminimaal l

Ministelsel l

Minimaal l

Minimaal l

Geprivatiseerdd stelsel Minimaal l

Geen n
overheidswaarborg g

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

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

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

1233

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

Standpunten van de sociale partners

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

1,00
1311

CNV 1993, p. 10.
CNV 1993, zie ook CNV 1992, p. 21-22.

259 9

6

66

UITKERING EN PREMIE

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

Standpunten in het parlement

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

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

1377

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

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

Conclusie

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

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

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

Tijdelijke reparatie voor chronisch zieken
Inleiding

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

Inhoud van de maatregel

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

66
Het is onder andere interessant aan deze wet aandacht te besteden, omdat de SER in het
SER-adviess Onverzekerbare risico's (SER 1999/02) in verband met de on verzekerbaarheid
vann het WAO-gat in individuele gevallen wijst op openstelling van het MAAV-waarborgfonds
voorr 'nieuwe gevallen' (p. 78). Geconstateerd wordt dat circa 80 procent van de werknemers
opp grond van collectieve pensioenregelingen of CAO's onder een collectieve WAOgatverzekeringg valt en dat dus circa twintig procent is aangewezen op een individuele
verzekeringg (p. 52).
1577
Door de verevening van risico's die besloten ligt in een collectieve verzekering is een
MAAV-voorzieningg overbodig voor werknemers met een verhoogd risico die kunnen worden
ingeslotenn in een collectief contract.

267 7

6

66

UITKERING EN PREMIE

verzekerdenn geldt de datum van 15 januari 1994.'5K Mensen die zich nadien
hebbenn aangemeld komen niet in aanmerking voor een aanvullende
verzekeringg bij de onderlinge waarborgmaatschappij.
Omdatt de aanvullende verzekering wordt aangeboden voor een te lage
prijss is een onderlinge waarborgmaatschappij (door de Minister van SZW
aangewezen)) belast met het vaststellen van het jaarlijkse verlies. Vervolgens
onderhandelenn de door de Minister van SZW aangewezen representatieve
organisatiess van verzekeraars en pensioenfondsen over de verdeling van de
schadee tussen de deelnemers. Het gaat om de volgende organisaties: het
Verbondd van Verzekeraars, de Vereniging Bedrij fspensoenfondsen, de
Stichtingg Ondernemingspensioenfondsen en het Overleg van Overheidspensioenlichamen.. Het is de bedoeling dat het verlies van de onderlinge
waarborgmaatschappijj wordt verdeeld over een groot aantal verzekeraars en
pensioenfondsenn
die aanvullende
WAO-verzekeringen
aanbieden.
Buitenlandsee verzekeraars zijn ook gebonden aan een bijdrageregeling.
Mochtenn de genoemde organisaties er binnen een vastgestelde termijn na
gezamenlijkk overleg niet in slagen om te komen tot een zogenaamde
'vereveningsregeling'' (art. 5 lid 1 MAAV), dan stelt een publiekrechtelijk
orgaan,, de Vereveningsinstantie, vast hoeveel elke organisatie moet
bijdragen.. De Vereveningsinstantie bestaat uit een bestuur met leden die
voorr een periode van vier jaar worden benoemd door de Verzekeringskamer.
6.5.36.5.3

Kwalificatie van de maatregel

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

Overwegingen

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

gelijkheid;
solidarisering.

6.5.4.11

Standpunt van het kabinet

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

Kamerstukken II1993/94, 23 427, nr. 6, p. 2.
Kamerslukken II1993/94, 23 427, nr. 3, p. 2-3.
1611
Kamerstukken II1993/94, 23 427, nr. 3, p. 2.
1622
Kamerstukken I 1993/94, 23 427, nr. 155b. p. 5. Ik ben benieuwd wat het kabinet bedoelt
mett de keuzevrijheid van de nieuwe toetreders met een sterk verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico.. Inderdaad kunnen de nieuwe gevallen rekening houden met de
nieuwee situatie en in dit opzicht verschilt hun positie van die van oude gevallen, maar wat
maaktt het uit? Deze groep, waaronder chronisch zieken, heeft immers sowieso weinig te
kiezen. .
1600
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gelijkee kansen, is voor het kabinet van doorslaggevend belang om een
voorzieningg te treffen voor werknemers met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico.. De werknemers met een 'normaal' arbeidsongeschiktheidsrisicoo en nieuwkomers met een verhoogd arbeids-ongeschiktheidsrisico
hebbenn betere kansen om zich te herverzekeren dan bestaande gevallen met
eenn verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico.
Wettelijkee ondersteuning van de zelfregulering door de pensioenfondsen
enn verzekeraars - het kabinet spreekt ook over ondersteuning van het
particulierr initiatief163 - is noodzakelijk omdat gebleken is dat zich in de
overgangsfasee voor de werknemers met een verhoogd risico problemen
kunnenn voordoen die niet kunnen worden opgelost door de markt. Echter,
voorr wat betreft de aanvullende regeling ligt het primaat bij de markt. De
maximumpremie,, de toelatingscriteria, de te stellen voorwaarden en de
verdelingg van de kosten worden niet wettelijk vastgesteld. Deze zaken
wordenn overgelaten aan de waarborgmaatschappij en aan de verzekeraars en
pensioenfondsen. .
InIn dit kader is de reactie van het kabinet op een brief van
werkgeverszijdee over de verhouding tussen privatisering en decollectivering
interessant.. In een brief van 25 oktober 1993 stelt de Raad van Centrale
Ondernemingsorganisatiess (RCO) dat door het Wetsvoorstel MAAV de
doelstellingg van de TBA, namelijk decollectivering, wordt ondergraven. Het
Wetsvoorstell MAAV onderstreept volgens de organisatie van ondernemers
datdat aanvullende voorzieningen vanzelfsprekend zijn.164 Het kabinet
antwoordtt daarop dat niet de Wet MAAV aanvullende verzekeringen
vanzelfsprekendd maakt, maar dat CAO-partijen aanvullingen vanzelfsprekendd hebben gemaakt. In het overgrote deel van de CAO's is immers
vastgelegdd dat het WAO-gat wordt gevuld: Tas nadat geconstateerd moest
wordenn dat de sociale partners op alle fronten het WAO-gat dichtten kwam
dee Eerste Kamer tot de conclusie dat het niet billijk was dat, daar waar het
WAO-gatt zo breed is gedicht, een bepaalde groep buiten de boot zou
vallen'. .

6.5.4.22

Standpunten in het parlement

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

1633

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

---

--

--

Conclusie

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

6.66
6.6.16.6.1

Wijziging van de WW-uitkering in 1995
Inleiding

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

Inhoud van de maatregelen

Dee volgende wijzigingen zijn aangebracht in de WW:
1688
Kamerstukken If 1992/93. 23 100. nr. 1. Zie ook Doodeman 1995. p. 215-221. KronenburgWillemss 1995, p. 348-355.
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11
22
33

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

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

Aanscherping van de wekeneis

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

Aanscherping van de jareneis

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

Andere

uitkeringsstructuur

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

Kwalificatie van de maatregel

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

Overwegingen

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

6.6.4.11

Standpunt van het kabinet

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

Standpunten in het parlement

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

Omdat ook voor 1994 over dergelijke maatregelen is gesproken wordt een enkele keer naar
dezee discussies verwezen.
1700
Zie onder meer: Kamerstukken II1994/95. 23 985
1711
Kamerstukken II 1993/94, 23 415. nr. 3. p. 2, Handelingen II 1993/94, p. 2577,
KamerstukkenKamerstukken II1993/94, 23 415, nrs. 1-2, Kamerstukken II 1993/94, 23 415, nr. 8, p. 3.
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vann de argumentatie die verwijst naar versterking van het equivalentiebeginsell ook delen. Men ziet zich gesteld voor de keuze tussen lagere
uitkeringenn of toegangbeperkende uitkeringen. De voorkeur gaat uit naar de
laatstee optie, zodat alleen de mensen met een sterke band met de
arbeidsmarktt aanspraak kunnen maken op een uitkering. Gekozen wordt
voorr meer arbeidsbescherming naarmate het arbeidsverleden langer is.172
Ondankss de brede steun voor de algemene benadering van het
wetsvoorstell maken de kleine christelijke partijen bezwaar tegen een
verlengingg van de vervolguitkering. Tijdens de behandeling van de nieuwe
WWW in het kader van de Stelselherziening hebben de kleine christelijke
partijenn al bezwaar gemaakt tegen de vervolguitkering. De vervolguitkering
is,, zoals reeds opgemerkt, bedoeld om de uitkeringsgerechtigde niet te
confronterenn met de vermogens- en (partner)inkomenstoets van de ABW.
Hett bezwaar van dit deel van het parlement is dat de mogelijkheid bestaat
datt door de uitbreiding van de vervolguitkering een uitkering wordt verstrekt
aann een gezin waar reeds een ander inkomen binnenkomt. De vervolguitkeringg bedoeld als individualiseringsmaatregel is op deze manier
dienstbaarr aan de vergroting van inkomensverschillen in Nederland. De
partijenn keren zich tegen deze ontwikkeling en geven er de voorkeur aan
om,, in plaats van de verlenging van de vervolguitkering, de leeftijdsgrens
voorr de IOAW en IOAZ, regelingen met een vermogenstoets en zonder
partnerinkomenstoets,, te verlagen.1 ' In antwoord op deze bezwaren stelt de
staatssecretariss dat hij toegeeft dat de verlenging van de vervolguitkering
eenn stapje verder is in het proces van individualisering, maar meldt dat het
kabinett daar in tegenstelling van de kleine christelijke partijen juist
voorstanderr van is. 17
Eenn minderheid in het parlement (GroenLinks, SP) is tegen de
desolidariseringg die het gevolg is van de voorgenomen plannen. Voor dit
deell is het principiële bezwaar dat de nieuwe wetgeving een verslechtering
vann de positie van werknemers inhoudt. Betoogd wordt dat niet de
werknemerr en in het bijzonder de werkloze werknemer de gevolgen van
oplopendee werkloosheid behoort te dragen. 'Degenen die de dupe zijn van
hett feit dat zij eenmaal ontslagen worden, worden nog eens extra
aangepakt'.. De invoering van de combi-eis beperkt de toegang tot de WW
drastisch.. De mensen die niet aan de nieuwe toegangseisen kunnen voldoen
krijgenn na een kortdurende uitkering van een halfjaar te maken met een
uitkeringg die afhankelijk is van een (partner)inkomenstoets. De werknemer
kann zelf niet bepalen of hij een sterke band heeft met het arbeidsproces en
CDA:: Handelingen II 1994/95, p. 2004; VVD: Handelingen II 1994/95. p. 2009. De PvdAfractiee wenst te benadrukken dat tegenover de verslechtering van de positie van sommige
uitkeringsgerechtigdenn een verbetering staat van uitkeringsrechten door de verlenging van de
vervolguitkeringg van een naar twee jaar.
1733
Handelingen II1994/95, p. 2003.
1744
Handelingen II1994/95, p. 2018.
1755
Handelingen II 1994/95, p. 2007.
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magg daar daarom ook niet op worden afgerekend. ' GroenLinks en de SP
makenn ook bezwaar tegen een nieuwe aanslag op de positie van jongeren die
doorr wijzigingen in de ABW en de Wet studiefinanciering al eerder te
makenn hebben gehad met inkomensachteruitgang. Ook wijzen deze fracties
opp de positie van de flexibele arbeidskrachten. Zij vinden inconsistent om
aann de ene kant een flexibele arbeidsmarkt te stimuleren, maar aan de andere
kantt de rechtspositie van de flex-werker aan te tasten. Ten slotte wijst
GroenLinkss in navolging van het kabinet op het gevaar van een negatieve
spiraal.. Deze fractie doelt echter op een andere spiraal dan die van
oplopendee werkloosheid en oplopende lasten. Rosenmöller, woordvoerder
vann de fractie van GroenLinks, wijst op de verslechtering van de WAO
waardoorr meer mensen in de WW terecht zijn gekomen. Omdat het WWvolumee oploopt, wordt ook de WW aangescherpt. Hierdoor zullen meer
mensenn in de bijstand terecht komen. In de toekomst wordt dan in de
bijstandd gesneden, omdat teveel mensen in de bijstand zitten. Zo wordt het
kabinett in de toekomst geconfronteerd met een volumeprobleem in de
bijstandd dat het zelfheeft veroorzaakt.
6.6.56.6.5

Conclusie

--

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

Samenvatting en conclusies

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

1766
1777

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

anno 1980

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

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

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

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

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

In hoeverre worden de sociale loondervingsverzekeringen
gekenmerktgekenmerkt door solidariteit?

anno 2000

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