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Volgens sommigen is het een historisch akkoord:
na Wassenaar 1982 kwam Den Haag 2001. Werk-
gevers en werknemers werden het samen eens
over de contouren van een nieuwe arbeidsonge-
schiktheidsverzekering. 

De w a o had zich de afgelopen jaren opnieuw
ontwikkeld tot een probleemkindje. Na de voor
de PvdA zo traumatische crisis rond de w a o in
1991, braken enige jaren van relatieve voorspoed
aan. De maatregelen die toen werden genomen
bleken succesvol. Vooral de strengere keuringen
hadden veel effect. In 1993 en 1994 liep de in-
stroom in de w a o met zo’n 25 procent terug.
Echter, de voorspoed was van korte duur. De
strengere keuringen betekenden onvermijdelijk
dat minder mensen volledig werden afgekeurd.
Wie niet volledig werd afgekeurd, moest ander,
minder belastend werk aanvaarden. Je kunt het
beroep op de w a o nu eenmaal niet terugbren-
gen zonder eieren te breken. De media werden
overspoeld met berichten over arbeidsonge-
schikten die bonzai boompjes zouden moeten
gaan planten. Een dramatisch vooruitzicht, en
het duurde dan ook niet lang of de keuringen
werden weer versoepeld. De aantallen arbeids-
ongeschikten liepen weer wat op, maar de laatste
jaren is de kurk pas weer echt uit de fles. De open
zenuw van de PvdA prikkelt opnieuw.

Het kabinet stelde de commissie Donner in.
Een belangrijk punt in hun plan was de afschaf-
fing van de p e m b a -regeling. De systematiek van
deze regeling is hopeloos ingewikkeld. De conse-
quentie is echter simpel: de voormalig werkge-
ver van een arbeidsongeschikten moet opdraai-
en voor volledige financiële lasten van de eerste
vijf uitkeringsjaren. Er zijn wat drempels en pla-
fonds om deze last te matigen en de doorwer-
king te vertragen, maar uiteindelijk komt het
hierop neer. Voor de w w is een dergelijk sys-

teem op basis van de Amerikaanse ervaringen
uitgebreid onderzocht: het blijkt als een trein te
werken. Sommige onderzoeken suggereren zelfs
dat het beroep op de w w hierdoor met een derde
terugloopt. Het ligt voor de hand dat ook voor de
w a o in Nederland deze systematiek zijn vruch-
ten zal afwerpen. Werkgevers hebben er echter
een hekel aan. Als iemand op skivakantie zijn
been breekt zitten zij met lasten opgescheept
waaraan zij part nog deel hebben. Het is begrij-
pelijk dat werkgevers dat niet leuk vinden, maar
dat is nog geen reden om de regeling af te schaf-
fen. Wie buiten zijn schuld schade heeft aan zijn
auto, wordt door de verzekeraar ook geconfron-
teerd met een eigen risico. Voor de verzekeraar
is het immers nauwelijks te beoordelen: was het
werkelijk buiten de schuld of was onschuld
slechts schone schijn? Donner heeft niettemin
gehoor gegeven aan de hartekreet van de werk-
gevers: weg met de p e m b a !

Nu is daar dan de s e r . Ook hier vonden de
werkgevers een ruimhartig oor. Dat oor werd ge-
smeerd met een snoepje voor de vakbeweging:
het uitkeringspercentage mocht omhoog van
70 naar 75 procent. De vakbeweging aanvaardde
deze deal in dank. Vanuit het perspectief van een
vermindering van de w a o zijn hier echter twee
vliegen in één klap ontsnapt: de financiële prik-
kels om uit de w a o te blijven zijn fors vermin-
derd voor zowel werkgevers als voor werkne-
mers. Dat leidt eerder tot meer dan minder ar-
beidsongeschikten. Het s e r -voorstel is dus geen
goed plan. Er is een simpel en beter alternatief.
Verscherp de keuringen, zoals in 1993 en 1994,
en handhaaf of versterk zelfs de huidige finan-
ciële prikkels. Dat biedt veel meer soelaas.
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Wie prikkelt wie?
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