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Kroonjuweel werd molensteen
Wet op de arbeidsongeschiktheid

Nederlanders worden vaak gezien als een kritisch volkje, massaal
protesteren doen we echter niet vaak. Maar de WAO-plannen van
het kabinet-Lubbers/Kok III zorgden ervoor dat er op 5 oktober
1991 maar liefst 250.000 demonstranten op de been waren op het
Haagse Malieveld.
De Wet op de arbeidsongeschiktheid (kortweg: WAO) was in
1967 ingevoerd als onderdeel van het veelomvattende systeem
van sociale zekerheid dat er sinds de wederopbouw op gericht
was de belangrijkste bestaansrisico’s voor de werkende bevolking
af te dekken: ziekte (arbeidsongeschiktheid), werkloosheid en
ouderdom. De WAO regelde de gevolgen van invaliditeit tijdens
werk, en verving de Ongevallenwet (gericht op de gevolgen
van bedrijfsongevallen) en de Invaliditeitswet (die het risico
op niet-werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid afdekte). De
WAO werd beschouwd als ‘de voltooiing van het gebouw van de
sociale zekerheid’. Het paste in het beleid van de naoorlogse
regeringen, gericht op economisch herstel en geleide loonpolitiek.
De vakbonden accepteerden lagere lonen waardoor met name
de export zich kon herstellen, werkgevers betaalden mee aan de
premies voor de sociale verzekeringen. De wetgever kreeg de taak
om, waar nodig en in overleg met het bedrijfsleven, wettelijke
voorzieningen te treffen om de bestaanszekerheid veilig te stellen.
De WAO-regeling was populair, mede door de lage toetredingseisen en het relatief hoge uitkeringsniveau. In 1967 bleek de
toenmalige minister van Financiën, Jelle Zijlstra, geen bezwaar te
hebben tegen een uitkering ter hoogte van 80 procent, hoewel
Gerard Veldkamp, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
met minder best tevreden zou zijn geweest. Uiteindelijk werd de
WAO zo populair, dat het aantal WAO-gerechtigden in snel tempo
toenam. Dat kwam ook doordat in de praktijk de sanering van
bedrijfstakken via de WAO aantrekkelijker was dan via de WW. De
enorme aanwas van arbeidsongeschikten, in 1991 in totaal ruim
900.000, zorgde voor problemen. De regeling was duur en de
legitimiteit van sociale partners kwam in het geding.
Het uitkeringsniveau werd in de loop der jaren weliswaar geregeld
naar beneden bijgesteld, maar ook de stelselherziening van 1987
bracht geen definitieve oplossing. Het aantal van één miljoen
WAO’ers kwam in zicht, politiek gezien een open zenuw. Tel daarbij
op een kwakkelende economie, een kabinet dat wilde bezuinigen
en onenigheid in de SER over de gewenste oplossingsrichting
voor het arbeidsongeschiktheidsprobleem. Er waren voldoende
ingrediënten voor een explosieve situatie. Die ontstond dan ook.
Toen op Prinsjesdag 1990 de kabinetsplannen om in de WAO
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in te grijpen werden gepresenteerd, riep dat alom protesten op.
De ingreep van 1991 had vooral betrekking op het beperken van de
uitkeringsperiode. Toenmalig minister van Financiën, ex-voorman
van de werknemers, Wim Kok vond het sociaal goed verdedigbaar
omdat de hoogte van de uitkeringen niet was aangetast, alleen de
duur. Vakbonden FNV, CNV en MHP dachten daar anders over. Ze
organiseerden actieweken, met onder andere estafettestakingen
waar duizenden mensen aan meededen, gevolgd door de massale
manifestatie op het Malieveld. Opmerkelijk detail: de PvdA
speelde als regeringspartij een belangrijke rol in het omvormen
van de WAO en kreeg mede daardoor – zo kwam onder andere
naar voren uit verkiezingspeilingen – het verwijt een deel van de
onderkant van de samenleving af te schrijven.

5 oktober 1991: 250.000 demonstranten op het Haagse Malieveld.

Bami en tranen
‘Wie de WAO wil afschaffen moet
eerst mij afschaffen’, verklaarde
toenmalig staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Elske ter Veld in het
voorjaar van 1991. ‘Dat kan niet’,
reageerde minister van SZW
Bert de Vries, ‘want jij moet
eerst de WAO afschaffen’.
Twee jaar later kreeg Ter Veld de

taak de forse WAO-ingrepen van
het kabinet te verdedigen. Die
waren vastgesteld tijdens het
zogeheten bami-akkoord, gesloten ten huize van Bert de Vries
onder het genot van een Indonesische maaltijd. Coalitiepartijen
CDA en PvdA kwamen onder
andere overeen dat WAO’ers opnieuw gekeurd zouden worden.

Ter Veld slaagde er echter niet in
haar eigen PvdA te overtuigen
van de noodzaak van de voorgenomen ingrepen in de WAO en
andere sociale-zekerheidswetten, en trad op 4 juni 1993 af als
staatssecretaris. Haar aftreden
maakte ze bekend tijdens een
persconferentie in Nieuwspoort.
In tranen verliet ze de zaal.

Parlementaire enquête
In 1993 werden vertegenwoordigers van
de sociale zekerheid onderworpen aan een
openbaar verhoor door de commissieBuurmeijer. Onderwerp van gesprek: hun rol
in de uitvoering van de WAO. De commissie
hield een parlementaire enquête naar het
wellicht oneigenlijke gebruik daarvan.
De WAO had gaandeweg een belangrijke
functie gekregen in het opvangen van
de werkloosheid. In de WAO belandden

vooral oudere medewerkers uit de traditionele bedrijfstakken die door structurele
verschuivingen in de economie werkloos
dreigden te worden en weinig kans hadden op de arbeidsmarkt. Daarmee kon de
herstructurering van de economie soepel
verlopen. Dit misbruik werd in 1993 door
de commissie-Buurmeijer bekritiseerd.
De bevindingen van de commissie leidden
tot grootscheepse veranderingen in de

sociale zekerheid en de WAO. De rol van sociale partners in de uitvoering werd overgenomen door meer onafhankelijke instanties. In
de decennia daarna werd de sociale zekerheid gaandeweg gedecentraliseerd; de uitvoering kwam deels te liggen bij gemeenten
en (commerciële) verzekeraars. Tegenwoordig wordt het arbeidsongeschiktheidsbeleid
gekenmerkt door strenge toetredingseisen
en lagere uitkeringsniveaus.
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