
s & d 5 / 6  |  20 0 3  

45

keer op in het debat over de wao, sinds ze door
de Parlementaire Enquêtecommissie Sociale Ver-
zekeringen  in 1993 ¬ de commissie Buurmeijer
¬ is voorgesteld. 

onjuiste cijfers

De website van het Ministerie van Sociale Zaken
vermeldt al geruime tijd zorgelijk: ‘Het aantal ar-
beidsongeschikten blijft stijgen ondanks jaren-
lange inspanningen om de instroom in de wao

in te dammen.’ Hoe juist is deze uitspraak? Wan-
neer we alleen naar de cijfers kijken is zij juist en
werpt zij een zwarte schaduw over vijftien jaar
lang, en zeker vier kabinetten lang, pogen de
wao in de greep te krijgen. Door eerst het begrip
arbeidsongeschiktheid aan te scherpen, vervol-
gens de werkgevers meer eigen risico op ziekte
en arbeidsongeschiktheid te laten dragen en ten
slotte de uitvoeringsorganisatie volledig te cen-
traliseren. 

Wanneer we echter niet alleen naar de abso-
lute (totale) aantallen arbeidsongeschikten kij-
ken, maar rekening houden met de omvang van
de arbeidsongeschiktheid, de vraag of men al dan
niet werkt, dan wel bij de berekening van het
percentage arbeidsongeschikten rekening hou-
den met de omvang van de beroepsbevolking,
ontstaat een totaal ander beeld. Het aantal ge-
deeltelijk arbeidsongeschikten ¬ mensen die
geacht worden nog tot arbeid in staat te zijn ¬ is
al jaren aan het toenemen. Ook het aantal men-
sen dat werkt met een wao-uitkering ¬ dat kan

Eerst zijn daar de nieuwe ingrepen in de wao.
Een miljoen arbeidsongeschikten. Het is een
schrikbeeld voor politiek Nederland sinds de da-
gen dat Lubbers er zijn politieke toekomst aan
verbond. Keer op keer wordt ons verteld dat als
we niet ingrijpen binnenkort 1 miljoen Neder-
landers arbeidsongeschikt zijn. Het lijkt er op dat
het virus van de arbeidsongeschiktheid dat door
Nederland waart resistent is voor het beleid dat
in Den Haag wordt bedacht. Ook nu weer zet het
nieuwe kabinet aanpassing van de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering (en de Werkloosheids-
wet) hoog op haar lijstje van maatregelen dat de
collectieve uitgaven in Nederland bij conjunctu-
rele tegenwind de komende jaren beheerst moet
houden. 

Een beperking van de toegang tot de wao tot
hen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt
zijn en een verlenging van de Ziektewetperiode
(in beleidstaal: de wulbz-periode) tot twee jaar,
moeten er voor zorgen dat de instroom in de
wao vermindert van 100.000 personen per jaar
tot maar liefst 25.000. Hiermee volgt het nieuwe
kabinet in hoofdlijnen een ser-advies van vorig
jaar, zonder overigens de compenserende maat-
regelen die de ser heeft voorgesteld over te ne-
men. Voor alle duidelijkheid: het voorstel om de
wao te beperken tot de zogenaamd volledig en
duurzaam arbeidsongeschikten duikt keer op
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anderingen hebben zich nog niet voorgedaan.
Dit is in mijn ogen echter geen bevestiging van
het ‘falen van paars’. Integendeel: alles lijkt er op
te wijzen dat de onder paars genomen maatrege-
len slechts geleidelijk, maar wel in toenemende
mate, effect zullen sorteren in het optreden van
bedrijven en werkgevers en werknemers (en
hun organisaties). Met andere woorden: de vier-
jarige beleidscyclus is ¬ zeker bij deze ingewik-
kelde problemen ¬ te kort om de gevolgen van
de genomen maatregelen reeds te kunnen over-
zien. Politiek ongeduld lijkt in deze een slechte
raadgever. De behoefte aan snelle resultaten gaat
nu wederom leiden tot ingrepen in het recht op
een wao-uitkering: via een scherpere herkeu-
ring en door de uitkering alleen nog beschikbaar
te stellen aan volledig en duurzaam arbeidsonge-
schikten. Dit zal ongetwijfeld tot politieke on-
rust en maatschappelijke protesten leiden. 

investeren in de uitvoering

Het belangrijkste bezwaar tegen de in het
nieuwe regeerakkoord voorgestelde maatregelen
is mijns inziens niet zozeer gelegen in de ver-
dere inperking van het recht op een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering. Mits deze inperking ge-
paard gaat met een toegenomen aandacht voor
preventie in de periode voorafgaand aan de ar-
beidsongeschiktheidskeuring en met een uit-
breiding van mogelijkheden, middelen en aan-
dacht voor reïntegratie lijkt zij mij verdedigbaar.
Het probleem met de voorgestelde maatregelen
is echter nu juist daarin gelegen dat zij de aan-
dacht voor een kwalitatief goede uitvoering van
preventie, reïntegratie en beoordeling  in het
ziekte- en arbeidsongeschiktheidstraject in de
weg zal gaan staan. 

Opwinding over de nieuwe en zeer beperkte
uitkeringsvoorwaarden en grote druk op de uit-
voeringsorganisatie om een effectieve, groot-
schalige herkeuringsoperatie uit te voeren, ma-
ken een zorgvuldige uitvoering van een reeds
talloze malen aangepast uitvoeringstraject door
een al vele malen gereorganiseerde organisatie
langdurig onmogelijk. En uit het verleden weten

en is ook altijd de bedoeling geweest ¬ is toege-
nomen. En ten slotte het belangrijkste: het ar-
beidsongeschiktheidsrisico neemt al jaren af. Er
is weliswaar sprake van (licht) stijgende aantal-
len arbeidsongeschikten, maar, rekening hou-
dend met de eveneens al jaren stijgende omvang
van de arbeidsparticipatie, neemt de kans op ar-
beidsongeschiktheid al vanaf het begin van de ja-
ren negentig af.

politiek ongeduld

Ondanks deze relativering van de omvang van
het probleem en van het falen van het beleid,
moet erkend worden dat het verschijnsel ar-
beidsongeschiktheid in Nederland redelijk
uniek is in Europees perspectief. Hoewel ook
hier wel iets op de cijfers valt af te dingen is de
hoogte van het arbeidsongeschiktheidsrisico in
Nederland nog steeds erg hoog. Wanneer we
daarnaast in ogenschouw nemen dat een aan-
zienlijk deel van de nieuwe instroom in de wao

relatief jonge mensen betreft en wanneer we ook
rekening houden met de toekomstige maat-
schappelijke ontwikkelingen (vergrijzing, zorg-
tekorten) is er veel voor te zeggen om opnieuw te
proberen de instroom in de wao verder terug te
dringen en mensen zoveel mogelijk aan de slag
te houden. De vraag is echter of de nu voorge-
stelde maatregelen hiertoe de meest geëigende
zijn.

Tijdens de paarse kabinetten zijn zowel in het
ziektetraject als in de arbeidsongeschiktheids-
verzekering veel maatregelen genomen die tot
doel hadden werkgevers en werknemers be-
wuster te maken van de kosten van het arbeids-
ongeschiktheidsprobleem (afschaffing Ziekte-
wet, invoering wulbz, invoering pemba). Daar-
naast zijn maatregelen getroffen die uitval moe-
ten voorkomen en reïntegratie moeten bevorde-
ren (arbo-wetgeving, rea). Tezamen beogen
deze maatregelen een cultuuromslag in Neder-
land te bewerkstelligen. Het voorgaande heeft al
laten zien dat van een cultuuromslag nog geen
sprake is. Er is weliswaar sprake van een daling
van het wao-risico, maar echt spectaculaire ver-
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voorkomen van oneigenlijk gebruik ¬ gecombi-
neerd met het tot volledige uitwerking laten ko-
men van reeds doorgevoerde maatregelen was
na jaren sleutelen aan de uitvoeringsorganisatie
en de wetgeving rondom ziekte en arbeids-
ongeschiktheid de politiek en maatschappelijk
geëigende weg geweest naar een beheerste ar-
beidsongeschiktheidsverzekering. 

Het eindresultaat van een echt ‘mini’stelsel is
het risico dat altijd al opgesloten zat in de sinds
de jaren tachtig ingezette herziening van het
stelsel van sociale zekerheid. De paarse kabinet-
ten hebben dit weten te voorkomen, maar het
nieuwe kabinet lijkt nu in volle vaart verder te
gaan, daar waar de eerdere kabinetten Lubbers
zijn gestopt.

we dat aandacht voor de uitvoering een eerste
vereiste is voor een effectieve beheersing van het
beroep op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring. Een beheersing die mijns inziens ook reeds
met de in het verleden doorgevoerde maatrege-
len mogelijk is.

De Rekenkamer heeft onlangs nog het belang
van een goede uitvoering voor effectief beleid be-
nadrukt. Het is in het verbeteren van de kwaliteit
van de uitvoering dat de paarse kabinetten het
minst succesvol zijn geweest. Reorganisatie en
centralisatie zijn wellicht voorwaarden voor ver-
betering van de uitvoering, maar op zichzelf on-
voldoende om deze te bewerkstelligen. Investe-
ren in een kwalitatief goede uitvoering van het
ziekte- en arbeidsongeschiktheidstraject ¬ ge-
richt op preventie, reïntegratie, selectie en het
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