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1

Samenvatting

Achtergrond, probleemstelling en opzet van het onderzoek
In 1983 verscheen het WODC-rapport "Minderheid-Minder recht?" Beune/
Hessels, 1983), waarin een overzicht werd gegeven van direct onderscheid
makende. bepalingen naar etniciteit in de centrale regelgeving.
In aansluiting op dat rapport is in dit onderzoek het begrip indirect onderscheid nader bestudeerd. Bij direct onderscheid is het onderscheidingscriterium etniciteit expliciet in de regel aanwezig. Van indirect onderscheid kan
gesproken worden als een dergelijk onderscheidingscriterium niet expliciet
wordt gehanteerd, maar het hanteren van een ander criterium in feite een overeenkomstig effect heeft.
Het in zijn algemeenheid onderzoeken van de situaties die ontstaan door
het indirecte onderscheid dat in neutraal geformuleerde wetgeving wordt gemaakt, is een onbegonnen werk. Daarom is gezocht naar een neutraal geformuleerdewet, die kan illustreren hoe wetgeving voor diverse groepen in de
samenleving verschillend kan uitwerken. Het onderzoek is vervolgens toegespitst op de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). De WAO
is een neutraal geformuleerde wet die werknemers verzekert tegen de gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid. Het onderzoek beperkt zich tot
een vergelijking van Nederlanders, Turken en Marokkanen.
Om het begrip indirect onderscheid zichtbaar te maken, is dit begrip geoperationaliseerd in termen van verschillen die optreden bij de toepassing van de
WAO tussen Nederlanders (autochtonen) enerzijds en Turken en Marokkanen
(migranten) anderzijds.
De vragen waarop in dit onderzoek vervolgens antwoord is gezocht, luiden
als volgt:
- Treden er bij de toepassing van de WAO verschillen op tussen autochtonen
en migranten?
- Zo ja, wat is de aard en de verschijningsvorm van deze verschillen?
- Door welke factoren valt het ontstaan van deze verschillen te verklaren?
De materiaalverzameling voor dit onderzoek heeft voornamelijk plaatsgevonden door middel van een uitgebreide dossieranalyse van 181 beroepszaken bij 4 verschillende Raden van Beroep. Deze beperking tot beroepszaken
betekent dat situaties waarin door uitvoeringsinstanties een positievé beslissing is genomen, in onze populatie niet voorkomen..Om te voorkomen dat factoren als leeftijd, sexe, type ziekte en beroepsniveau het zoeken naar verschillen tussen migranten en autochtonen zouden bemoeilijken,zijn de te onderzoeken dossiers op deze factoren geselecteerd. Deze wijze van materiaalverzameling heeft wel tot gevolg dat aan de interpretatie van de gevonden gegevens beperkingen zijn verbonden. De door ons onderzochte steekproef is derhalve niet representatief voor de totale populatie arbeidsongeschikten.
De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling
Zeer globaal verloopt de bepaling van de mate van arbeidsongschiktheid
1

als volgt. Allereerst verricht de verzekeringsgeneeskundige bij de verzekerde
een medisch onderzoek. Hij kan hierbij een specialist inschakelen. De verzekeringsgeneeskundige kan onder andere tot de conclusie komen dat de verzekerde ondanks de aanwezigheid van arbeidsongeschiktheid nog resterende
verdiencapaciteit heeft. In dat soort situaties wordt een arbeidsdeskundige
ingeschakeld. De arbeidsdeskundige stelt vast welke soort arbeid voor de verzekerde nog als passend is aan te merken. Aan de hand van het met de nog geschikt geachte .functies te verdienen loon, wordt de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald. Tot 1 januari 1987 kon bij de vaststelling van de mate van
arbeidsongeschiktheid dé werkloosheid van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte verdisconteerd worden in het arbeidsongeschiktheidspercentage. De
verzekerde kreeg dan een volledige WAO-uitkering. Tijdens de WAO-periode
kan de arbeidsdeskundige de arbeidsongeschikte begeleiden naar passend
werk.
Na een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid kan de WAO-uitkering worden verlaagd of ingetrokken.
In de door ons onderzochte steekproef wordt de gehele procedure vervolgens afgesloten met een beroep op en een oordeel van de rechter.

.Verschillen tussen migranten en. autochtonen bij de uitvoering van de WAO
De analyse van de beroepszaken laat zien dat op diverse momenten binnen
de WAO-procedure zich verschillen voordoen tussen migranten en autochtonen. Deze verschillen wijzen voornamelijk in een voor migranten' negatieve
richting. Zo is bijvoorbeeld de_gemiddelde duur van de WAO-uitkering in onze
steekproef voor migranten korter dan voor Nederlanders. Bij migranten vindt
minder verdiscontering plaats dan bij Nederlanders en de begeleidingsactiviteiten van de arbeidsdeskundige ten aanzien van migranten zijn minder dan
ten aanzien van autochtonen.
Een aantal verschillen viel niet te kwantificeren, maar was via kwalitatieve
analyse wel zichtbaar te maken. Deze kwalitatieve analyse gaf ook inzicht in
de factoren die van invloed zijn op het ontstaan van de diverse verschillen. Die
verschillen komen samen met de factor die ze veroorzaakt hieronder aan de
orde.

Oorzaken voor het ontstaan van de verschillen
Het ontstaan van de verschillen in behandeling en effect bij de toepassing
van de WAO tussen autochtonen en migranten blijkt door drie factoren te
worden veroorzaakt, namelijk:
- de wet zelf
- de uitvoeringspraktijk
- de positie van de verzekerden
In de arbeidsongeschiktheidswetgeving wordt formeel geen onderscheid
gemaakt tussen migranten en autochtonen. Toch vormt de WAO een basis
voor een deel van de verschillen die zich bij de praktische toepassing van deze
wet voordoen. Twee elementen zijn hierbij vooral van belang. Allereerst kan de
wijze van bepaling en de mate van arbeidsongeschiktheid bij verzekerden met
een hoog salaris- en functieniveau tot een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage leiden dan bij verzekerden met een laag salaris- en functieniveau.
Migranten behoren over het algemeen tot deze laatste groep verzekerden. Ten
tweede is de WAO zo geformuleerd dat ze een grote mate van beleidsvrijheid
aan de uitvoeringsorganen laat. Die beleidsvrijheid, zo zal hieronder blijken,
speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van de verschillen.
Vormt de wet een basis, de verschillen in de toepassing van de wet ont-

staan hoofdzakelijk uit een wisselwerking tussen de positie waarin de verzekerden verkeren en de manier waarop de wet in de praktijk wordt uitgevoerd.
Deze twee factoren zijn in veel situaties niet los van elkaar te zien. Zo zal het
feit dat bij sommige migranten door de verzekeringsgeneeskundige geen afwijking gevonden wordt deels aan het ziektegedrag van de verzekerde liggen,
maar ook deels aan de wijze waarop en de instelling waarmee de verzekeringsgeneeskundige de betrokkene onderzoekt. Deze beide verklarende factoren worden in hoofdstuk 8 afzonderlijk van elkaar nader beschreven.

De positie van de verzekerde
De positie van de buitenlandse verzekerde wijkt op een aantal essentiële
kenmerken af van die van de Nederlandse verzekerde. Een eerste kenmerk
wordt gevormd door de slechte arbeidsmarktpositie die migranten over het
algemeen in de samenleving innemen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat
de verdiscontering van de werkloosheid bij een aantal migranten niet (lang)
wordt toegepast. Niet de handicap maar deze slechte arbeidsmarktpositie
wordt als de oorzaak voor de verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van
werk gezien. Ook is de slechte arbeidsmarktpositie een reden om ten aanzien
van migranten weinig of geen begeleidingsactiviteiten te ontwikkelen.
Een tweede kenmerk wordt gevormd door de omstandigheden, voortkomend uit de recente migratie van Marokkanen en Turken. Deze omstandigheden kunnen bestaan uit de aanwezigheid van een taalbarrière, de noodzaak
van lange vakanties, remigratie (wensen), leeftijdsproblemen en psychosociale problemen. Door de taalbarrière komt. bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling van een aantal migranten op grond van onvolledig
medisch onderzoek tot stand. Door het gebrek aan taalvaardigheid zijn
migranten verder niet in staat verschillende doorde arbeidsdeskundige regelmatig geschikt geachte functies als magazijnbediende, portier en benzinepompbediende in de praktijk daadwerkelijk te vervullen. De lange vakanties
die worden opgenomen in verband met verplichtingen in het land van herkomst kunnen leiden tot, een verlaging van het dagloon op grond waarvan de
WAO-uitkering wordt berekend. Remigratieplannen leiden er soms toe dat de
verzekerde in een situatie.terechtkomt, die een verlaging of beëindiging van
de WAO-uitkering tot gevolg heeft.
De recente migratie brengt verder bij een aantal Turkse en Marokkaanse
verzekerden klachten met zich mee die door de verzekeringsgeneeskundige
als psychosociale problemen worden beschouwd en daarom niet als ziekte of
gebrek in de zin van de WAO worden gezien.
Een derde kenmerk wordt gevormd door het ziekte- en sollicitatiegedrag dat
sommige migranten bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid vertonen. De lichamelijke presentatie van klachten van migranten heeft
in sommige gevallen tot gevolg dat verzekeringsgeneeskundigen moeilijk in
staat zijn psychische of psychosomatische aandoeningen te diagnosticeren
en daarom geen arbeidsongeschiktheid aanwezig achten.
Door langs fabriekspoorten werk te zoeken is het voor migranten veelal niet
mogelijk hun sollicitatie-activiteiten aan te tonen. De arbeidsdeskundige kan
deze verzekerden dan als niet-werkwillig beschouwen en de verdiscontering
vervolgens niet toepassen of beëindigen.
Een laatste kenmerk wordt gevormd door de zwakkere rechtspositie van
migranten in vergelijking met Nederlanders.
Zo heeft onder andere een illegaal verblijf in Nederland tot gevolg dat er
geen verdiscontering van de werkloosheid plaats vindt. Het verlies van een
WAO-uitkering kan er toe leiden dat de verzekerde aangewezen wordt op een
bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering wordt echter in de Vreemdelingen-
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wet niet als "voldoende middel van bestaan" beschouwd. Dit criterium kan
voor sommige vreemdelingen als consequentie hebben dat zij Nederland moeten verlaten. In tegenstelling tot Nederlanders verliezen Marokkanen en Turken bij een vestiging in het buitenland de mogelijkheid naar Nederland terug
te keren. Hierdoor zijn de gevolgen bij een verlaging of beëindiging van de
arbeidsongeschiktheidsuitkering voor hen ingrijpender. Uitgesloten vanterugkeer kunnen migranten geen beroep op de Algemene Bijstandswet doen,
waardoor ze zonder bron van inkomsten komen te zitten. Bovendien stopt hun
verzekering voor de volksverzekeringen in die situatie.
De uitvoeringspraktijk
Naast het feit dat de positie van migranten op een aantal essentiële onderdelen afwijkt van die van autochtonen vormt de wijze waarop de WAO in de
praktijk wordt uitgevoerd de complementaire oorzaak voor de verschillen
tussen beide groepen.
De nadere invulling van de wet geschiedt door middel van door de uitvoeringsorganisatié opgestelde interne richtlijnen en door de rechter ontwikkelde
jurisprudentie, alsmede door de handelwijze van de beoordelaars op het uitvoerende niveau.
In de richtlijnen wordt aan de afwijkende positie van buitenlandse werknemers bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid weinig aandacht
besteed. Wel is er een aantal richtlijnen dat een negatief effect voor buitenlandse verzekerden heeft: Sommige richtlijnen hebben betrekking op een
eventuele vestiging van de arbeidsongeschikte in het buitenland. In die situaties dient de verzekerde aan een herkeuring onderworpen te worden. Deze herkeuring leidt bij een aantal onderzochte Turkse en Marokkaanse arbeidsongèschikten tot een verlaging of beëindiging van de uitkering. Een andere regel
bepaalt dat bij vestiging in het buitenland de verdiscontering moet worden ingetrokken. Bovendien, wordt geregeld dat bij een eventuele herbeoordeling
van de arbeidsongeschiktheid na (r)emigratie rekening dient te worden gehouden met de arbeidsmarktomstandigheden in Nederland, terwijl de toegang tot
die arbeidsmarkt voor Turkse en Marokkaanse remigranten volledig is afgesloten.
De criteria die in de jurisprudentie bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid worden gehanteerd kunnen zowel tot een negatief ais een positief
verschil in•effect leiden. Zo is het voor migranten negatief dat een gebrekkige
taalvaardigheid niet zelfstandig hoeft te worden meegewogen bij de vraag of
de krachten en bekwaamheden van de"werknemer berekend zijn voor de aanwezige functies. Een voor migranten positief verschil is neergelegd in het door
de rechtspraak ontwikkelde "complex van factoren"-criterium. Hiermee worden de specifieke omstandigheden, waarin buitenlandse werknemers, kunnen
verkeren bij de beoordeling van het arbeidsongeschiktheidspercentage betrokken.
Bij de concrete toepassing van de WAO blijft er, ondanks de nadere regelgeving, nog een grote speelruimte voor de beoordelaars over. Het lijken in
feite de uitvoeringsfunctionarissen te,zijn die voor een groot deel de werkelijke inhoud van het beleid bepalen. In de handelwijze van de beoordelaars valt
in dit onderzoek dan ook eenaantal situaties te onderkennen, waarbij zich verschillen tussen migranten en autochtonen voordoen. Die situaties worden
voornamelijk bepaald door het feit dat bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid geen rekening wordt gehouden met de kenmerken waardoor
migranten van autochtonen, verschillen. Zo speelt bijvoorbeeld een ander(e)
ziektebeleving of -gedrag meestal geen rol voor de verzekeringsgeneeskundige bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Specialisten,
die een specifieke deskundigheid met betrekking tot migranten hebben, wor4

den niet ingeschakeld. Ook wordt dikwijls geen tolk ingeschakeld. De arbeidsdeskundige ontwikkelt geen extra ondersteunende activiteiten ten behoeve
van migranten bij sollicitaties. De intensieve reïntegratieactiviteiten, gericht
op werkhervatting worden door de arbeidsdeskundige alleen bij Nederlandse
arbeidsongeschikten toegepast.
De handelwijze van de beoordelaars lijkt in sterke mate af te hangen van de
invulling die de individuele functionaris aan zijn taak geeft. De opvattingen
van de beoordelaars krijgen een kans zich in de beoordeling te manifesteren.
Dit blijkt voor migranten vaker negatieve gevolgen te kunnen hebben dan voor
Nederlanders. De indruk bestaat dat sommige beoordelaars een dusdanig
beeld van Turken en Marokkanen in het algemeen hebben dat het de vraag is
of bij hen de benadering en de wijze van behandeling van en oordeelsvorming
over de individuele Turkse of Marokkaanse verzekerde gelijkwaardig kan zijn
aan die van en over de Nederlandse verzekerde.

Indirect onderscheid
Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek is vervolgens de.inhoud en
de hanteerbaarheid van het begrip indirect onderscheid nader ter discussie
gesteld.
De meeste beschouwingen over het begrip indirect onderscheid zijn gebaseerd op concrete situaties, waarin een neutraal geformuleerd criterium in
de regelgeving in de praktijk ongelijke effecten blijkt te hebben voor verschillende groepen. Er kan hierbij steeds een relatie gelegd worden tussen dat criterium en het ongelijke gevolg dat zich tussen de te onderscheiden groepen
voordoet.
Een groot deel van de in dit onderzoek geconstateerde verschillen bij de uitvoering van de WAO is echter niet zo direct te relateren aan criteria, neergelegd in de regels. Het gaat hier met name om de verschillen die zich manifesteren in de wijze waarop de beoordelaars de arbeidsongeschiktheidswetgeving in de praktijk toepassen. Daarnaast hangt een aantal verschillen
samen met de positie die migranten in andere wetten innemen. Hierdoor kan
een beslissing, genomen in het kader van de arbeidsongeschiktheidswetgeving voor hen afwijkende gevolgen hebben in vergelijking met autochtonen.
Het begrip indirect onderscheid lijkt hierbij geen goede invalshoek te zijn
om inzicht te verkrijgen in de maatschappelijke consequenties die de werking
van` een neutraal geformuleerde wet in de praktijk kan hebben. Wil men het begrip indirect onderscheid blijven gebruiken, dan zal steeds duidelijk moeten
worden aangegeven wat men onder dit begrip verstaat. Bovendien moet men
zich daarbij bewust zijn van de beperkte reikwijdte van het begrip.

Beleidssuggesties
Het rapport wordt besloten met een aantal aanbevelingen gericht op het
wegnemen of verminderen van de verschillen bij de toepassing van de WAO
tussen migranten en Nederlanders. Aangezien het ontstaan van een deel van
de verschillen samenhangt met de slechte arbeidsmarktpositie en zwakke
rechtspositie van migranten ligt het voor de hand maatregelen ter verbetering
van hun positie op deze terreinen te nemen.
Daarnaast dienen de uitvoeringsinstanties en functionarissen bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid systematisch meer rekening te houden
met de specifieke kenmerken van migranten. Verder is het wenselijk dat de
uitvoeringsinstanties een duidelijker remigratiebeleid gaan voeren.
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1 Inleiding

1.1

Achtergrond
In 1983 verscheen het WODC-rapport "Minderheid-Minder recht?" (Beunel
Hessels, 1983), waarin een uitputtend overzicht werd gegeven van mogelijk
onderscheid makendé bepalingen naar etniciteit op het niveau van de centrale overheid. Het onderzoek gaf aan dat er in ± 1300 bepalingen onderscheid wordt gemaakt naar nationaliteit, woonplaats, cultuur, levensbeschouwing, taal enlof ras.
Dit onderzoek beperkte zich tot het directe onderscheid dat in de centrale
regelgeving gemaakt wordt. Van direct onderscheid is sprake wanneer het
kenmerk etniciteit of ras in de regels expliciet wordt gehanteerd (Elich en
Maso, 1984, 67).
In aansluiting op bovenvermeld onderzoek is besloten een onderzoek naar
indirect onderscheid naar etniciteit te verrichten.
De vraag naar een onderzoek naar indirect onderscheid bleek echter makkelijker gesteld dan beantwoord. Zowel begripsmatig als onderzoektechnisch
bleek er namelijk een flink aantal haken en ogen aan zo'n onderzoek te zitten.
Immers, wat is eigenlijk indirect onderscheid en hoe onderzoek je dat?

1.2

Indirect onderscheid
Het begrip (indirect) onderscheid is tot nu toe nog weinig duidelijk omschreven. Onderscheid wordt vaak in een adem met het begrip discriminatie genoemd. Hoewel deze twee begrippen inderdaad niet los van elkaar kunnen
worden gezien, zijn het volgens ons echter nadrukkelijk geen synoniemen.
Discriminatie wordt hier gedefinieerd als een "achterstelling van individuen
of groepen op grond van kenmerken die in de context van de handeling geen
aanvaardbaar motief vormen" (Elich en Maso, 1984, 16).
In deze definitie is discriminatie een bepaalde vorm van onderscheid. Hierbij kunnen 2 componenten worden onderscheiden:
1. er moet sprake zijn van achterstelling: dat wil zeggen dat het onderscheid
nadelig effect (in de ogen van betrokkene of van anderen) dient te hebben;
en
2. die achterstelling is verbonden aan een groepskenmerk, hetgeen in de context van de handeling niet aanvaardbaar wordt geoordeeld.
Discriminatie is daarmee een normatief begrip. Er wordt een waardering gegeven van het onderscheidmakende gedrag in de handelingscontext. Het begrip "onderscheid" daarentegen willen we in dit onderzoek hanteren zonder
de normatieve lading in bovengenoemde zin (onderscheid is overigens op zich
al een normatief begrip). Het is ons er namelijk niet aan gelegen dicriminatie
op te sporen, maar verschillen, die samenhangen met etniciteit, te ontdekken.
Deze verschillen kunnen zowel positieve als negatieve effecten sorteren ten
aanzien van bepaalde etnische groeperingen.
Bij direct onderscheid is het onderscheidingscriterium etniciteit expliciet
aanwezig.
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Van indirect onderscheid kan gesproken worden als een dergelijk onderscheidingscriterium niet expliciet wordt gehanteerd, maar het hanteren van
een ander criterium in feite een overeenkomstig effect heeft. Indirect onderscheid kan hierbij twee vormen aannemen. Het kan bewust of onbewust geschieden. Uitgangspunt bij deze tweedeling is de intentie van de actor. Een
markant voorbeeld van bewust indirect onderscheid is de "grandfatherclause" bij de invoering van het stemrecht in de VS (Sloot, 1981, 656). Deze bepaling hield in dat alleen burgers die konden aantonen, dat hun voorvaderen
in 1866 gerechtigd waren het kiesrecht uit te oefenen, hun stem mochten uitbrengen. Het gevolg dat daarmee beoogd en bereikt werd was dat negers, die
per definitie niet aan deze eis konden voldoen, effectief van hun stemrecht
werden beroofd 1).
Bij de onbewuste vorm van indirect onderscheid ontbreekt de intentie om
onderscheid te maken. Als een voorbeeld van onbewust onderscheid wordt
wel gegeven de door sommige Bedrijfsverenigingen gehanteerde richtlijn, dat
een werknemer alleen recht had op doorbetaling van een WW-uitkering tijdens
een buitenlandse vakantie als deze niet langer dan 20 dagen duurt. Buitenlandse werknemers gaan soms voor een langere periode met vakantie in verband met verplichtingen in hun land van herkomst. Dit had tot gevolg dat hun
WW-uitkering gedurende zo'n langere vakantie niet wordt doorbetaald, ook
niet over de eerste 20 dagen (CRvB 16.3.78 RSV 1978, 239).
Omdat bij het begrip indirect onderscheid niet het doel, maar alleen het gevolg relevant is, achten sommige schrijvers (Govers, 1981, 25) de intentie in
deze context niet van belang. Deze intentie zou pas een rol gaan spelen bij de
vraag of, na vaststelling van de aanwezigheid van indirect onderscheid, er
sancties tegen dit onderscheid dienen te worden toegepast.
Het begrip indirect onderscheid is, zoals reeds vermeld, theoretisch nog
weinig onderbouwd. Omschrijvingen die betrekking hebben op dit begrip,
richten zich meestal op de aanwezigheid van indirect onderscheid (of indirecte discriminatie) naar geslacht. Centraal in deze omschrijvingen staat
over het algemeen dat er sprake moet zijn van een neutraal geformuleerd criterium dat in de praktijk voor personen van het ene geslacht een negatief
effect heeft in vergelijking met personen van het andere geslacht.
Toegespitst op dit onderzoek willen we indirect onderscheid vooralsnog
definiëren als een situatie, waarin een neutraal geformuleerd(e) criterium of
regel in haar toepassing leidt tot verschillen ten aanzien van etnische groeperingen, waarbij een samenhang tussen het criterium of de regel en het effect
aanwezig moet zijn.
Een nadere beschouwing van deze definiëring roept meteen vragen op naar
de aanwezigheid van deze samenhang. Deze is soms duidelijk: denk bijvoorbeeld aan selectiecriteria die gehanteerd worden bij sollicitaties (zoals een
minimum-lengte-eis), waar leden van bepaalde groepen onevenredig moeilijk
aan kunnen voldoen.
Eveneens is dit het geval in die situaties, waarin de in de regelgeving neergelegde (Nederlandse) waarden en normen botsen met een andere culturele
achtergrond van buitenlandse ingezetenen. Een dergelijke situatie doet zich
voor bij de Wet op de Lijkbezorging, waarin wordt bepaald dat begraving van
een overledene in een gesloten kist dient te geschieden. Deze ogenschijnlijk
neutrale bepaling komt echter in conflict met levensbeschouwingen, die een
andere wijze van begraven (bijvoorbeeld ongekist) voorstaan.
De samenhang wordt diffuser wanneer bij het effect van een wettelijke
regeling de uitvoeringspraktijk wordt betrokken. In de uitvoeringspraktijk van
op zich neutrale regelgeving kunnen routines of patronen bestaan, die voor
diverse etnische groeperingen verschillend uitwerken. Voorts kunnen bij degenen, die de regels uitvoeren, bepaalde (voor)oordelen over diverse groepen
1)
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Dit bewuste indirecte onderscheid kan volgens Hoens (1983, 176) ook wel ais een verborgen
vorm van direct onderscheid gezien worden.

bestaan, waardoor sprake kan zijn van een afwijkende (of verschil in) behandeling. Er treedt hierbij aldus een verwijdering op tussen regel c.q. criterium
en gevolg. De uitvoeringspraktijk wordt als het ware tussen de regelgeving en
het effect geschoven.
. De beoordeling van de samenhang wordt eveneens moeilijker indien het
onderscheid het gevolg is van een combinatie van in de regelgeving of uitvoeringspraktijk gehanteerde criteria en de maatschappelijke (achterstands)positie, waarin de door het onderscheid "getroffen" groep verkeert. De aanwezigheid van maatschappelijke structuren zorgt er hier voor dat de relatie
tussen regelgeving en de gevolgen voor de etnische groepen ondoorzichtiger
wordt. De vraag of er in die gevallen nog sprake is van indirect onderscheid,
willen we vooralsnog bevestigend beantwoorden.
Indirect onderscheid bestaat immers, om het anders te formuleren (Govers,
1981, 17), indien er door hantering van een bepaald criterium sprake is van een
formeel gelijke behandeling van een vanuit het oogpunt van dat criterium
materieel ongelijke situatie. De beoordeling van een ongelijke situatie dient te
geschieden tegen de achtergrond van de maatschappelijke structuren, die de
situatie hebben veroorzaakt. Het zijn immers die maatschappelijke structuren, waardoor een formeel gelijke behandeling juist een onderscheidend
effect kan krijgen.
Elich (1984, 125) geeft een hypothetisch voorbeeld in dit kader. Hij voert een
ziektekostenverzekeraar ten tonele, die de premie vaststelt onafhankelijk van
nationaliteit of etnische herkomst, maar wel rekening houdt met de ziektegeschiedenissen van zijn clienten bij acceptatie. Uit onderzoek (GAK, 1983) blijkt
dat sommige buitenlandse werknemers langduriger ziek zijn dan hun autochtone collega's. De buitenlandse werknemers zouden in dat geval vaker een
hogere premie moeten betalen. De oorzaken voor die langduriger ziekteperioden zijn onder andere vuil en onaangenaam werk en spanningen, voortvloeiend uit de leefomstandigheden. De duur van de ziekte is zodoende mede
een uitvloeisel van de maatschappelijke positie die buitenlandse werknemers
in onze samenleving innemen. Bij de premieberekening kan derhalve volgens
Elich gesproken worden van indirect onderscheid.
In hoofdstuk 8 zal aan de hand van de gegevens die in dit onderzoek worden
verzameld, door ons nader worden ingegaan op de vraag wanneer er sprake is
van indirect onderscheid.

1.3

Etniciteit
Bij een onderzoek naar indirect onderscheid gaat het om een onderscheid
tussen twee groepen. Beide groepen moeten op grond van een of meer criteria
van elkaar te onderscheiden zijn. De in "Minderheid-Minder recht?" gehanteerde term "etniciteit" is in dit verband minder goed bruikbaar. Naast het feit
dat etniciteit op diverse wijzen wordt gedefinieerd 2), geeft dit begrip onvoldoende aan naar welk criterium de te onderzoeken groepen worden onderverdeeld.
.In feite gaat het in dit onderzoek om het onderscheid dat er tussen migranten en autochtone Nederlanders bestaat. Als onderscheidingscriterium zou
hier de term "migrantenbestaan" voor gebruikt kunnen worden. Dit migrantenbestaan wordt dan gekenmerkt door de volgende factoren:
- overwegend lage sociaal-economische positie
- juridisch zwakke positie
- minderheidspositie op culturele gronden
- beperkte integratie in de Nederlandse samenleving
- onderwerp van discriminatie

2)

Zie Vermeulen, H., Etnische groepen en grenzen: Surinamers, Chinezen en Turken, Weesp, 1984.
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Het migrantenbestaan is derhalve het criterium aan de hand waarvan indirect onderscheid hier verder zal worden onderzocht en beschreven.
Voor wat betreft de migranten zullen we ons in dit onderzoek beperken tot
de Turken en Marokkanen. In de rest van dit verslag zal naast de term
"migrant" ook het begrip "buitenlandse werknemer of verzekerde" worden gehanteerd.

1.4

Onderzoekdomein
Het in zijn algemeenheid onderzoeken van de situaties die ontstaan door
het indirecte onderscheid dat in neutraal geformuleerde wetgeving wordt gemaakt, is een onbegonnen werk. Om het onderzoek in begaanbare banen te
leiden werd daarom gezocht naar een neutraal geformuleerde wet, die kan
illustreren hoe wetgeving voor diverse groepen in de samenleving verschillend
kon uitwerken. Gekozen werd om het onderzoek toe te spitsen op een wet uit
het sociale zekerheidsstelsel, te weten de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). De WAO is een wet die werknemers verzekert tegen de gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.
De volgende overwegingen lagen onder meer aan deze keus ten grondslag:
veel autochtonen en migranten zijn aangewezen op een uitkering uit het sociale zekerheidsstelsel. De WAO is hierbij een neutraal geformuleerde wet en
is voor meer dan 600.000 mensen een primaire bron van inkomsten. Beslissingen genomen in de sfeer van de WAO hebben veelal een ingrijpend karakter.
Verschillende bronnen geven bovendien aanwijzingen dat deze wet in haar
toepassing problemen kan veroorzaken, die naar etnische groepering verschillen. Problemen bij de uitvoering van een wet lijken in dezen een adequaat
handvat te bieden voor de bestudering van verschillen.

1.5

Doel en probleemstelling van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de aard en verschijningsvorm van indirect onderscheid, toegespitst op de arbeidsongeschiktheidswetgeving.
Hierboven is reeds aangegeven dat het moeilijk is op voorhand indirect
onderscheid goed te omschrijven. Om het te onderzoeken object zichtbaar te
maken, wordt het begrip indirect onderscheid hier dan ook geoperationaliseerd in termen van verschillen die optreden bij de toepassing van de WAO
tussen Nederlanders enerzijds en Turken en Marokkanen anderzijds.
Onder verschillen verstaan we in dit onderzoek zowel verschillen in effect
ais verschillen in behandeling. De in paragraaf 1.2 gegeven omschrijvingen
van het begrip indirect onderscheid richten zich voornamelijk op de effecten,
die de toepassing van de regel heeft. Verschillen in behandeling lijken in deze
context echter evenzeer van belang. Beide vormen van verschil zijn niet altijd
strikt van elkaar te scheiden. Verschil in behandeling komt vaak overeen met
een verschil in effect op een deelgebied binnen een procedure. Door ons ook
op verschillen in behandeling te richten kunnen we bovendien meer inzicht
verkrijgen in de factoren waardoor allerlei verschillen kunnen ontstaan.
Naast een beschrijving van de mogelijke verschillen, die zich voordoen bij
de toepassing van de WAO zijn we in dit onderzoek geïnteresseerd in de vraag
naar het ontstaan van deze verschillen. Binnen het door ons te onderzoeken
domein vormen, naast de wetgeving de uitvoeringspraktijk en de verzekerden
de hoofdelementen. Gezien de hierboven gegeven omschrijving van het begrip
indirect onderscheid, ligt het in de verwachting dat de oorzaken van het onderscheid tussen Nederlanders enerzijds en Turken en Marokkanen anderzijds
voornamelijk in twee richtingen gezocht kunnen worden:
a. de uitvoeringspraktijk leidt tot verschillen;
b. de verzekerden verkeren in verschillende omstandigheden.
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Op grond van het bovenstaande kan de volgende probleemstelling geformuleerd worden:
- Treden er bij de toepassing van de WAO verschillen op tussen Nederlanders enerzijds en Turken en Marokkanen anderzijds?
- Zo ja, wat is de aard en de verschijningsvorm van deze verschillen?
= Door welke factoren valt het ontstaan van deze verschillen te verklaren?

1.6

Opzet en methode van het onderzoek

1.6.1

Inleiding
Systematische gegevens omtrent voorkomende verschillen tussen migranten en autochtonen bij de toepassing van de WAO zijn niet voorhanden. Een
belangrijke verklaring hiervoor lijkt te zijn gelegen in het feit dat in de registratie die de uitvoeringsinstanties van de WAO bijhouden het kenmerk nationalitelt of herkomst niet voorkomt. Het is niet bekend hoeveel buitenlandse werknemers een WAO-uitkering hebben.
Een uitgewerkt theoretisch kader, waarbinnen de aanwezigheid en het ontstaan van indirect onderscheid geplaatst kan worden, is daarnaast evenmin
aanwezig. Dit heeft tot gevolg dat dit onderzoek niet anders dan exploratief
van aard kan zijn. In dit stadium van onderzoek zal daarom worden nagegaan
of bepaalde situaties c.q. problemen in de WAO zich bij Turken en Marokkanen in andere mate of op andere wijze voordoen dan bij Nederlanders. Vervolgens zullen verklaringen hiervoor gezocht worden.

1.6.2

Materiaalverzameling
Het materiaal van dit onderzoek is op drie manieren verzameld. Allereerst is
begonnen met het bestuderen van relevante literatuur, richtlijnen van de uitvoeringsinstanties en jurisprudentie.
Daarna heeft een aanvullende terreinverkenning plaatsgevonden door middel van interviews met een vijftiental advocaten en andere hulpverleners. Er is
hiervoor via de Buro's voor Rechtshulp een selectie gemaakt van advocaten in
de vier grote steden, die regelmatig in WAO-zaken optreden zowel voor
migranten als autochtonen.
De interviews verliepen aan de hand van een van te voren toegestuurde lijst
met aandachtspunten. De interviews richtten zich voornamelijk op de vraag in
hoeverre de advocaat vanuit zijn/haar praktijk de ervaring had dat bij de toepassing van de WAO zich voor migranten andere problemen voordoen dan
voor autochtonen. De op deze wijze verkregen informatie diende een tweeledig doel. Ten eerste is van deze informatie direct gebruik gemaakt in de
ordening en verslaglegging van vormen van indirect onderscheid tussen
migranten en autochtonen.
Daarnaast diende deze informatie als hulpmiddel bij het opstellen van een
codelijst. Deze codelijst vormde een onderdeel van de tweede fase van dit
onderzoek, die bestond uit dossieranalyse van een aantal beroepszaken bij de
Raden van Beroep (RvB).
Dossieranalyse
Aan de keus van dossieranalyse bij de RvB lag een aantal overwegingen ten
grondslag:
- deze dossiers zijn gestandaardiseerd en geven een volledig beeld van een
WAO-procedure;
- van deze dossiers weten we dat er zich problemen met de uitvoering van de
WAO hebben voorgedaan;
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- het bestand van een Raad van Beroep geeft minder vertekening te zien dan
het bestand van een advocaat.
Ook de toegankelijkheid van de uitvoeringsorganen en de gelimiteerde
tijdsduur, die voor dit onderzoek ter beschikking stond was van invloed op het
besluit de RvB als ingang te kiezen bij het exploreren van het verschijnsel indirect onderscheid.
In eerste instantie zouden bij drie Raden van Beroep 270 recente "schattingszaken", gelijkelijk verdeeld over Nederlanders, Turken en Marokkanen
onderzocht worden. Dit aantal was gebaseerd op de wens om voldoende dossiers te analyseren om deze statistisch te kunnen verwerken. De selectie van
de Raden van Beroep werd gebaseerd op een combinatie van het aantal WAOzaken, dat jaarlijks werd afgedaan en het (geschatte) aantal Turken en Marokkanen, woonachtig in het desbetreffende ressort.
.Onder schattingszaken werden verstaan die beroepszaken die betrekking
hebben op verzet tegen:
a. een weigering van een uitkering op grond van een te laag arbeidsongeschiktheidspercentage («15%) of
b. een verlaging c.q. intrekking van de uitkering na een herbeoordeling van
het arbeidsongeschiktheidspercentage.
Uit enkele publicaties (Besseling, 1985; ~-jaarverslagen, 1982 en 1983)
bleek dat een aantal factoren van grote invloed kan zijn op de in- en uitstroom
van de WAO en de behandeling gedurende de WAO-periode. Om te voorkomen
dat die factoren zoals leeftijd, sexe, type ziekte, beroepsniveau en tijdstip van
klaagschrift het zoeken naar verschillen naar migrantenbestaan zouden bemoeilijken, werd er voor gekozen om op deze factoren te selecteren. Concreet
betekende dit dat we een selectie wilden maken van (alleen) mannen, met een
leeftijd tussen de 40-50 jaar, met een psychische stoornis of een stoornis aan
het bewegingsstelsel, op een ongeschoold beroepsniveau 3). Als laatste criterium werd gesteld dat de datum van het indienen van het klaagschrift tussen
1.5.1983 en 1.5.1984 moest liggen. Dit zou onder andere de invloed van veranderingen binnen het beleid van de uitvoeringsinstanties en de jurisprudentie
klein houden.
Bij de feitelijke verzameling van de dossiers werden we genoodzaakt een
aantal geformuleerde uitgangspunten bij te stellen. Bij 2 van de 3 door ons geselecteerde Raden van Beroep werden de dossiers van beroepszaken die
waren afgehandeld voor archivering geschoond. Dit maakte deze dossiers ongeschikt voor ons onderzoek. Wel bleven de dossiers, die afgedaan waren, ongeveer een half jaar liggen in een soort "tussenarchief" voordat ze werden geschoond en opgeborgen. Dit gebeurde met het oog op een eventueel nog in te
stellen verzet of hoger beroep. Het aantal voor analyse geschikte dossiers uit
deze tussenarchieven was zeer klein. Besloten werd daarom een vierde Raad
van Beroep te benaderen, waar wel het volledige dossier van een beroepszaak
werd opgeborgen. Dit loste niet alle problemen op. Met name het aantal dossiers van Turken, dat aan de in beginsel gestelde vereisten voldeed bleek erg
klein te zijn. Daarom werd besloten:
- genoegen te nemen met een geringer aantal te analyseren dossiers;
- de periode waarin het klaagschrift moest zijn ingediend te verruimen door
verder terug te gaan in de tijd;
3)
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Een selectie op beroepsniveau zou ons in staat stellen bepaalde voorkomende verschillen tussen autochtonen en migranten te relateren aan de specifieke positie, waarin deze laatsten verkeren. De selectie op psychische stoornis en stoornis aan het bewegingsstelsel vond o.a. plaats,
omdat meer dan 40% van de WAO-ers onder (een van) deze twee categorieën valt. Als uitgangspunt bij deze selectie werd de ziekte genomen, waarmee de klager aanspraak op een WAOuitkering meende te kunnen maken.

- de leeftijdsgrenzen te verruimen, waarbij de geboortedatum van de klager
in principe tussen 1930 en 1950 moest liggen;
- zo nodig ook dossiers met andere ziekten dan psychische- of bewegingsstelselstoornissen te analyseren.

1.6.3

Steekproef
De verruiming van de in beginsel gestelde vereisten leverde in totaal een'
steekproef van 181 geschikt bevonden en gecodeerde dossiers op (zie tabel 1).
Tabel 1: Steekproef naar nationaliteit en Raad van Beroep
A

B

c

D

Totaal

Nederlanders
Turken
Marokkanen

23
20
23

9
4
14

11
4
7

22
22
22

65
50
66

totaal

66

27

22

66

181

Raad van Beroep

66 dossiers hebben betrekking op Marokkaanse verzekerden, 50 op Turkse
verzekerden en 65 op Nederlandse verzekerden. De Raden van Beroep B en C
zijn de Raden met het zogenaamde "tussenarchief".
Door het geringe aantal dossiers van Turken en Marokkanen zijn alle bij de
Raden van Beroep aangetroffen geschikte dossiers met een klaagschrift binnengekomen tussen januari 1982 en februari 1985 gecodeerd. Strikt genomen
is hier geen sprake van een steekproef.
De Nederlandse dossiers zijn wel steekproefgewijs getrokken uit de periode september 1982-februari 1985.
In de volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van de steekproef aan
de hand van de factoren waarop geselecteerd is. Elke tabel is uitgesplitst naar
nationaliteit. Alle klagers zijn mannen.
Tabel 2: Steekproef naar type klachten en nationaliteit
locomotoor

interne

psychische

meer/
overige

onbekend

Nederlanders
Turken
Marokkanen

36(55%)
27 (54%)
23 (35%)

3( 5%)

7(11%)

17 (26%)

9(18%)
7(11%)

2( 4%)

10(20%)

8 (12%)

23 (35%)

2 (3%)
2(4%)
5(8%)

totaal

86(47%)

19(11%)

17( 9%)

50(28%)

9(5%)

Uitgegaan is van de klacht waarmee de verzekerde bij de verzekeringsgeneeskundige (VG) van de WAO komt. In 5% viel deze niet te achterhalen. Locomotore klachten zijn klachten aan de rug en het bewegingsstelsel. Interne
klachten bestaan voornamelijk uit maagaandoeningen, met daarnaast longen hartklachten.
In meer dan een kwart van de gevallen was er sprake van meer of overige
klachten. Meer klachten waren vaak een combinatie van locomotore, interne
enlof psychische klachten. Overige klachten waren bv. huidaandoeningen of
klachten met betrekking tot het gezichtsvermogen.
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Tabel 3: Steekproef naar leeftijd in jaren op 1.1.86 en nationaliteit
Gemid.

Mediaan

Stnd. dev.

Minimum

Maximum

Totaal

Nederlanders
Turken
Marokkanen

44.6
43.8
45.1

45
45
45

6.4
7.2
6.8

31
28
32

59
57
60

65
50
66

totaal

44.5

45

6.8

28

60

181

Tabel 4: Steekproef naar niveau laatst verrichte werkzaamheden en nationaliteit

Nederlanders
Turken
Marokkanen
totaal

ongeschoold

geschoold

onbekend

totaal

22 (34%)
36(73%)
52(79%)

42(65%)
12 (24%)
11 (17%)

1 (1 %)
2 (4%)
3 (4%)

65 (100%)
50(100%)
66 (100%)

110(61%)

65 (36%)

6(3%)

181(100%)

In 6 dossiers waren de vroegere werkzaamheden van de klager niet te
achterhalen.
Tabel 5: Steekproef naar hoogte van het bruto inkomen uit arbeid in guldens en nationaliteit
Gemiddeld

Stnd. dev.

Totaal

Nederlanders
Turken
Marokkanen

2510
2328
2265

535
313
503

46
35
31

totaal

2385

475

112

Alleen in die gevallen waarin de klager voorafgaand aan de Ziektewet en
WAO-periode een inkomen uit arbeid had, is dit (indien genoteerd in het dossier) geregistreerd. Het doel van deze tabel is niet meer dan een indicatie te
geven van het feit dat de inkomensverschillen gering zijn. Deze cijfers geven
in zoverre een vertekening, dat geen rekening is gehouden met een indexering
van het laatst verdiende inkomen naar een uniform tijdstip.
Op grond van de bovenstaande tabellen kan geconcludeerd worden dat de
selectie voor wat betreft het type klacht en het niveau van de laatst verrichte
werkzaamheden niet geheel gelukt is. Beide factoren laten bij de verdeling
over de categorieën immers een verschil naar nationaliteit zien. Turken en
Marokkanen zijn in onze steekproef duidelijk oververtegenwoordigd ten opzichte van Nederlanders in de categorie ongeschoold beroepsniveau. De
hoogte van het bruto inkomen uit arbeid ligt daarnaast bij de Nederlanders gemiddeld wat hoger dan bij de Turken en Marokkanen.

1.6.4

Beperkingen
Door de Raad van Beroep als ingang te kiezen zijn er aan de interpretatie
van de gevonden gegevens beperkingen verbonden. De door ons onderzochte
steekproef is niet representatief voor de populatie WAO-ers. In beroepszaken
is immers altijd sprake van een voor de klager negatieve beslissing. Situaties
waarin door de uitvoeringsinstanties een voor de verzekerde positieve beslissing is genomen komen in onze populatie niet voor. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat de beroepsgeneigdheid van de verzekerde van
invloed is op de door ons te onderzoeken populatie. Immers niet alle verzekerden gaan tegen een negatieve beslissing in beroep.
Een tweede selectie wordt veroorzaakt door het feit dat vervolgens getracht
is de te onderzoeken dossiers aan de hand van een aantal criteria te kiezen.
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Het ontbreken van naar nationaliteit uitgesplitste statistische gegevens
met betrekking tot WAO-beslissingen verhindert bovendien eventuele extrapolatie-mogelijkheden van onze onderzoekgegevens.
Dit betekent dat in het onderzoek uitspraken over verschillen in zogenaamde "uitkomstvariabelen" als weigering, toekenning, verlaging of beëindiging
van de WAO-uitkering slechts zeer beperkt kunnen worden gedaan.
De aandacht in dit rapport zal daarom ook voornamelijk gericht zijn op de
verschillen tussen Nederlanders, Turken en Marokkanen, die ontstaan tijdens
de procedure waarbinnen de arbeidsongeschiktheidswetgeving ten uitvoer
wordt gelegd. Hierbij zal ook aandacht besteed worden aan die fase van de
procedure, die zich bij de rechter afspeelt.
De uitvoeringsprocedure is hiervoor in de volgende hoofdstukken in een
aantal onderdelen opgesplitst. Deze onderdelen worden aan de hand van een
kwantitatieve en kwalitatieve bewerking van de onderzoekgegevens belicht.
De kwantitatieve gegevens dienen hierbij voor een deel als ondersteuning gezien te worden van de kwalitatieve gegevens.
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2 Arbeidsongeschiktheid en beroepszaken

2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk zullen enkele verschillende onderwerpen aan de orde
komen.
Allereerst volgt een korte schets van het verloop van de WAO-procedure.
Daarna zal een eerste beschrijving plaatsvinden van de onderzochte beroepszaken aan de hand van kwantitatieve gegevens. In de latere hoofdstukken zal
op meer kwalitatieve wijze aan de hand van de WAO-procedure een fijnmaziger analyse van aanwezige verschillen gegeven worden.
Dit hoofdstuk zal besloten worden met de beschrijving van twee factoren,
die bij de toepassing van de WAO tot verschillen tussen autochtonen en
migranten kunnen leiden, maar zich niet in het onderzoekmateriaal manifesteren.

2.2

De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de (werking van de) WAO, zoals
die ten tijde van dit onderzoek formeel gold. Per 1 januari 1987 is deze wet in
het kader van de herziening van het sociale zekerheidsstelsel op een aantal
punten ingrijpend veranderd 1). Belangrijke wijzigingen zullen verderop in het
verslag bij de enkele daarvoor relevante momenten worden vermeld. Voor
reeds arbeidsongeschikte werknemers van 35 jaar en ouder blijft de oude
regeling van kracht.
Vooraf dient te worden opgemerkt dat de WAO sinds 1976 gekoppeld is aan
de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). De eerste is een werknemersverzekering, de tweede een volksverzekering. Voor dit onderzoek is
deze koppeling niet van belang en zal verder dan ook buiten beschouwing
worden gelaten.
Alvorens voor de WAO in aanmerking te komen, doorloopt men in het algemeen een ziektewetperiode van 52 weken. Een uitzondering hierop werd gevormd door personen, die een uitkering krachtens de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) ontvingen. Deze waren niet meer verzekerd voor de Ziektewet
(ZW), maar nog wel voor de WAO. Werden deze mensen arbeidsongeschikt,
dan konden ze toetreden tot de WAO, echter pas na een wachttijd van 52
wéken.
Een groot verschil tussen de ZW en de WAO ligt in het risico waartegen
deze wetten verzekeren. Het verzekerd risico in de ZW is de ongeschiktheid tot
het verrichten van de eigen arbeid wegens ziekte, dat wil zeggen de arbeid,
welke de verzekerde direct voorafgaand aan zijn ziekte verrichtte. Bij de WAO
wordt de arbeidsongeschiktheid echter gerelateerd aan het begrip "passende
arbeid". Dit is de arbeid die betrokkene nog in billijkheid kan worden opgedragen.
1)

Voor een heldere uiteenzetting van de aangebrachte wijzigingen inde WAO wordt verwezen naar
Periodiek sociale verzekering, sociale voorzieningen en arbeidsrecht, nr. 14 van 11.6.1986.
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Artikel 18, eerste lid, WAO geeft een omschrijving van het begrip arbeidsongeschiktheid. Volgens deze omschrijving is een verzekerde arbeidsongeschikt als hij door ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk buiten staat is om
met passende arbeid een inkomen te verdienen dat op hetzelfde niveau ligt als
het inkomen van een normaal gezond persoon in dezelfde omstandigheden
als hijzelf. Het gaat hier om een vergelijking van verdiencapaciteiten. Daarmee is de arbeidsongeschiktheid in de WAO niet alleen een medisch, maar
ook een sociaal-economisch begrip. Essentieel is of, en zo ja hoeveel betrokkene nog kan verdienen.
De arbeidsongeschiktheidswetgeving wordt uitgevoerd door de Bedrijfsverenigingen (BV-en) en de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD). Ter
beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde zijn de
Bedrijfsverenigingen verplicht de GMD om advies te vragen. Hiertoe moet de
BV de betrokkenen bij de GMD "melden". Ten aanzien van die beoordeling van
de arbeidsongeschiktheid hebben de Bedrijfsverenigingen en de GMD een
aantal afspraken gemaakt. Die personen bij wie vaststaat dat werkhervatting
is uitgesloten of bij wie werkhervatting op korte termijn te verwachten valt,
blijven bij de BV "in beheer". De GMD brengt hierover wel advies uit, maar dat
gebeurt op basis van door de BV verstrekte gegevens (zogenaamde formele
adviezen). De overige verzekerden worden ter beoordeling aan de GMD overgedragen.
In situaties waarin een beroepszaak dreigt, worden sommige verzekerden
die in eerste instantie onder beheer van de BV waren gebleven, alsnog aan de
GMD overgedragen. In dit onderzoek zullen we verder geen acht slaan op deze
verdeling.
Het gedeelte van het onderzoek dat gericht is op de bepaling van de mate
van arbeidsongeschiktheid verloopt grosso modo als volgt. De verzekeringsgeneeskundige (VG) verricht bij de verzekerde een medisch onderzoek. Dit gebeurt al dan niet mede op basis van informatie, verstrekt door de curatieve
sector (huisarts etc.) en de verzekeringsgeneeskundige die de Ziektewet uitvoert. Acht de VG zich niet in staat een diagnose te stellen dan kan hij specialisten inschakelen om een expertise te laten verrichten. De VG kan vervolgens
oordelen dat de verzekerde op medische gronden volledig arbeidsgeschikt of
volledig arbeidsongeschikt is. Daarnaast kan hij tot de conclusie komen dat
er, ondanks de aanwezigheid van arbeidsongeschiktheid nog wel restcapacitèit aanwezig is. De VG geeft dan een beschrijving van de medische beperkingen van de belanghebbende. In dat soort situaties,wordt een arbeidsdeskundige (AD) ingeschakeld.
De arbeidsdeskundige stelt vervolgens vast welk soort arbeid voor de verzekerde nog als passend is aan te merken. Hij let daarbij op diens beperkingen, opleiding, arbeidsverleden en inkomen. Bovendien onderzoekt de AD of
dergelijke passende functies in de betreffende regio voorkomen. Op grond
hiervan komt de AD tot de zogenaamde functieduiding. Aan de hand van het
met de te duiden functies te verdienen loon (ook wel de resterende verdiencapaciteit genoemd), wordt de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald. Bedraagt deze arbeidsongeschiktheid meer dan 15% dan komt de verzekerde in
aanmerking voor een WAO-uitkering.
Indien er nog een zekere resterende verdiencapaciteit aanwezig blijkt te zijn
maar de verzekerde deze niet direct in zijn oude werk kan realiseren, dan
wordt hij in het algemeen tijdelijk volledig arbeidsongeschikt geacht. Gedurende deze periode vindt de zogenaamde "begeleiding" door de AD plaats.
De activiteiten die de AD ontplooit in het kader van deze begeleiding kunnen
sterk variëren. De begeleidingsfase kan worden afgesloten met:
- een werkhervatting;
- de constatering dat betrokkene nog steeds werkloos is, waarbij een verband wordt aangenomen tussen de handicap en de verminderde gelegenheid arbeid te verkrijgen; dit wordt verdiscontering van de werkloosheid ge-
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noemd; het arbeidsongeschiktheidspercentage blijft 80-100%;
- de constatering dat betrokkene nog werkloos is, zonder dat dit in verband
met de handicap moet worden gebracht; het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt teruggebracht tot het zogenaamde theoretische schattingspercentage 2).
In de door ons onderzochte dossiers eindigt deze fase in de procedure met
een weigering of een verlaging (die veelal een intrekking betekent) van de
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gevallen van blijvende volledige arbeidsongeschiktheid op medische of arbeidskundige gronden, alsmede werkhervattingssituaties komen in ons bestand niet voor. In dat soort zaken is immers
de noodzaak om beroep in te stellen niet aanwezig.
De gehele procedure wordt in onze steekproef vervolgens afgesloten met
een beroep op en een oordeel van de rechter.

2.3

Een kwantitatieve schets van de beroepszaken

2.3.1

Inleiding
Het karakter van deze paragraaf is tweeledig. Enerzijds wordt geprobeerd
een schets te geven van de beroepszaken, waarop dit onderzoek is gebaseerd 3).
Anderzijds worden enkele kwantitatief gesignaleerde verschillen tussen
autochtonen en migranten in deze zaken benadrukt en van commentaar voorzien.
Bij deze schets zal een onderscheid worden gemaakt tussen beroepszaken
tegen de weigering van een WAO-uitkering en beroepszaken tegen de verlaging of intrekking van de WAO-uitkering. Veelal is er in de praktijk na het
doorlopen van de ziektewetperiode van 52 weken sprake van een soms korte,
automatische overgang van de ZW naar de WAO 4). Dit soort zaken wordt in dit
onderzoek als een verlagingszaak gezien.
Een verlaging heeft vaak het karakter van een intrekking omdat als het
arbeidsongeschiktheidspercentage door die verlaging onder de 15% zakt, er
geen recht meer op een WAO-uitkering bestaat.
Een derde van de door ons onderzochte beroepszaken was gericht tegen
een weigering van de WAO-uitkering, tweederde tegen een verlaging of intrekking (zie tabel 1).
Tabel 1: Aard van de beroepszaak in de steekproef naar nationaliteit
beroepszaak tegen
weigering WAO

beroepszaak tegen
verlaging of
intrekking WAO

totaal

18 (28%)

65 (100%)
50(100%)
66 (100%)
181 (100%)

Nederlanders
Turken
Marokkanen

31 (47%)

47 (72%)
37(74%)
35 (53%)

totaal

62(34%)

119(66%)

13 (26%)

2)

Dit percentage wordt verkregen door de oude verdiencapaciteit van de verzekerde te vergelijken
met zijn resterende verdiencapaciteit. Zie hiervoor verder par. 4.2.

3)

Het gaat hier om een andere beschrijving dan in hoofdstuk 1 (paragraaf 1.6.3). In hoofdstuk 1
waren de kenmerken van de klagers het onderwerp. Hier zijn de kenmerken van de beroepszaak
het onderwerp van beschrijving.

4)

Zie Hermans c.s., SMA 1986, 129. Om in aanmerking te komen voor een Zietewet-uitkering vindt
immers al een beoordeling van de arbeidsongeschiktheid plaats.
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2.3.2

Weigeringszaken
Opvallend is dat in onze steekproef het percentage Marokkanen (47%) dat
in beroep ging tegen een weigering veel hoger lag dan het percentage Nederlanders (28%) of Turken (26%) (zie tabel 1).
Dit verschil in percentage lijkt gedeeltelijk samen te hangen met de bron
van inkomsten van de klager voor zijn poging tot toetreding tot de WAO.
Tussen een uitkering krachtens de WWV als bron van inkomsten en de weigering als aard van de beroepszaak kan een verband worden gelegd. Bij een
WWV-uitkering vindt de in paragraaf 2.3.1 vermelde automatische overgang
van ZW naar WAO namelijk niet plaats 5). Voordat een persoon met een WWVuitkering kan toetreden tot de WAO wordt hij beoordeeld en dus eventueel geweigerd.
Deze situatie blijkt zich in onze steekproef met name bij Marokkanen te
hebben voorgedaan. Van de Marokkanen die in beroep gingen tegen een weigering had meer dan driekwart een WWV-uitkering (zie tabel 2). Een verklaring
kunnen we hier niet voor geven.
Tabel 2: Bron van inkomsten naar aard van de beroepszaak en nationaliteit in onze steekproef.
weigering
WWV andere inkomstenbron
Nederlanders
Turken
Marokkanen

10 (15%)
5 (10%)
24 (36%)

totaal

39

8 (12%)
8 (16%)
7(11%)

verlaging
WWV andere inkomstenbron
4 (6%)

4

23

43 (66%)
37 (74%)
35(53%)
115

totaal

65 (100%)
50 (100%)
66(100%)
181

In de helft van de door ons onderzochte weigeringszaken was de beslissing
van de Bedrijfsvereniging alleen gebaseerd op de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid door de verzekeringsgeneeskundige van de GMD (zie tabel 3).
Er vond geen arbeidskundig onderzoek plaats. Dit betekende dat in die dossiers de verzekerde reeds op verzekeringsgeneeskundige gronden niet
arbeidsongeschikt bevonden werd.
Tabel 3: Wel of geen arbeidskundig onderzoek in weigeringszaken naar nationaliteit in onze steekproef.

2.3.3

wel arbeidskundig
onderzoek

geen arbeidskundig
onderzoek

totaal

Nederlanders
Turken
Marokkanen

10
9
12

8
4
19

18
13
31

totaal

31

31

62

Verlagings- en intrekkingszaken
Die dossiers, waarin de verzekerden gedurende een bepaalde periode een
WAO-uitkering hebben ontvangen, eindigen in ons onderzoek uiteindelijk met
een verlaging of intrekking van de uitkering.
In 112 van deze dossiers (94%) bedroeg de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspercentage 80-100% voor de laatste beoordeling 6). Na deze
laatste beoordeling werd het arbeidsongeschiktheidspercentage in meer dan
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5)

Zoals in paragraaf 2.2 al beschreven zijn personen met een WWV-uitkering niet meer verzekerd
voor de ZW maar nog wel voor de WAO. Na het doorlopen van een wachttijd van 52 weken waarin
ze arbeidsongeschikt zijn geweest, kunnen ze toetreden tot die WAO.

6)

Dit is de beoordeling die leidde tot de beslissing, waartegen beroep werd aangetekend.

60% van de beroepszaken naar minder dan 15% teruggebracht (zie tabel 4).
Hierbij was geen significant verschil naar nationaliteit aanwezig (X2 = 0.9
df = 2)7).
Tabel 4: Arbeidsongeschiktheidspercentage voor en na de laatste beoordeling in de steekproef
naar nationaliteit.
voor laatste beoordeling
80-100%
15-80%

na laatste beoordeling
0-15%
15 of meer

Nederlanders
Turken
Marokkanen

3 (6%)
2(5%)
2(6%)

44 (94%)
35(95%)
33(94%)

26 (55%)
24 (65%)
22 (63%)

21 (45%)
13(35%)
13 (37%)

totaal

7 (6%)

112 (94%)

72 (61%)

47 (39%)

Bij de bestudering van deze verlagingszaken vielen twee opmerkelijke verschillen tussen de dossiers van de Nederlanders enerzijds en de dossiers van
de Turken en Marokkanen anderzijds te constateren. Deze verschillen betroffen de duur van de WAO-periode voor de laatste beoordeling en de wijze
waarop de verlaging tot stand kwam.
De duur van de periode tussen het moment van toekennig van de WAO-uitkering en het moment waarop de verlaging of intrekking inging, was bij de
Nederlanders (37 maanden) gemiddeld een stuk langer dan bij de Turken (20
maanden) en de Marokkanen (21 maanden) (zie tabel 5).
Tabel 5: Duur van de periode tussen de toekenning van de uitkering en de verlaging of intrekking
van de uitkering in maanden naar nationaliteit.
gemiddeld

mediaan

stnd. dev.

totaal

Nederlanders
Turken
Marokkanen

37
20
21

26
18
14

37.2
18.1
21.1

47
36-)
35

totaal

27

19

28.8

118

') 1 dossier onbekend.

Een tweede verschil deed zich voor bij de wijze, waarop de verlaging van het
arbeidsongeschiktheidspercentage tot stand kwam.
In 57% van de Turkse en 69% van de Marokkaanse verlagingszaken vond
die verlaging of intrekking uitsluitend op grond van het oordeel van de verzekeringsgeneeskundige plaats. Bij de Nederlanders bedroeg dit 34% (zie
tabel 6).
Tabel 6: Oordeel, op grond waarvan de uitkering wordt verlaagd of ingetrokken naar nationaliteit.
verzekeringsgeneeskundig oordeel

arbeidskundig
oordeel

totaal

16(34%)

Nederlanders
Turken
Marokkanen

21 (57%)
24(69%)

31(66%)
16 (43%)
11 (31%)

47 (100%)
37 (100%)
35(100%)

totaal

61 (51%)

58(49%)

119 (100%)

Nagegaan is of er tussen het verschil in duur van de WAO-periode en het
verschil in beoordelingswijze een verband zou kunnen bestaan in die zin dat
de duur van de WAO-periode van verlagingszaken, gebaseerd op het oordeel
van de verzekeringsgeneeskundige gemiddeld korter zou zijn dan die, ge7)

Als significantieniveau is in dit rapport steeds p o.05 gehanteerd.
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baseerd op het oordeel van de arbeidsdeskundige. In die dossiers waarin dit
laatste het geval was, was er namelijk meestal sprake van een periode, waarin
de AD de verzekerde begeleidde) naar een eventuele werkhervatting. Deze
begeleiding volgde pas nadat de VG zijn medisch oordeel had gegeven.
Dit verband bleek alleen bij de Turkse en Marokkaanse arbeidsongeschikten in onze steekproef aanwezig te zijn. (zie tabel 7). Bij hen duurde de WAOperiode tot aan de verlaging of intrekking inderdaad gemiddeld wat langer
wanneer het arbeidskundig oordeel bepalend was voor de verlaging. Bij
Nederlanders was dit verband niet aanwezig.
Tabel 7: Gemiddelde duur van de WAO-uitkering tot het moment van verlaging (of intrekking) in
maanden naar grond voor de verlaging en nationaliteit.
verzekeringsgeneeskundig oordeel

arbeidskundig
oordeel

Nederlanders
Turken
Marokkanen

37.6
19.7
19.5

37.1
21.1
22.7

totaal

24.4

30.2

Bij beide gronden bleek de gemiddelde duur van de WAO-periode tot het
moment van verlaging voor de Nederlandse klagers in onze steekproef langer
te zijn dan voor de Turkse en Marokkaanse klagers.

2.4

Enkele factoren die bij de toepassing van de WAO tot verschillen kunnen leiden

2.4.1

Inleiding
Bij de toepassing van de WAO in de praktijk is een tweetal factoren te
onderkennen, die tot mogelijke verschillen tussen autochtonen en migranten
leiden. Een nadere bestudering van deze factoren wordt echter belemmerd
door de keuze van ons onderzoekmateriaal. De belangrijkste factor wordt hierbij gevormd door de maatschappelijke positie van de verzekerde. De selectie
van de door ons onderzochte groep leverde een qua maatschappelijke positie
(min of meer) vergelijkbare groep Turken, Marokkanen en Nederlanders op. De
invloed van de 'maatschappelijke positie bij de uitvoering van de WAO viel
daardoor buiten ons onderzoekkader.
De andere factor die in deze paragraaf wordt beschreven bestaat uit de
extra gevolgen die een weigering, verlaging of beëindiging van de WAO-uitkering op juridisch gebied voor migranten met zich mee kan brengen.

2.4.2

De maatschappelijke positie van de verzekerde
De toepassing van wetgeving leidt in het algemeen niet voor alle groepen
in de samenleving tot dezelfde effecten. De uitvoering van diverse wetten kan
door de ongelijke maatschappelijke positie van de burgers een ongelijk,resultaat hebben. De arbeidsongeschiktheidswetgeving vormt hierop geen uitzondering.
Onderzoek naar de aanwezigheid van verschillen tussen arbeidsongeschikte mannen en vrouwen in de WAO leverde aanwijzingen op dat hierbij
een relatie kan worden gelegd tussen de praktische toepassing van de WAO

8)

22

Zie paragraaf 2.2 en paragraaf 4.5.

en de ongelijkheid in maatschappelijke positie van mannen en vrouwen 9). De
onderzoekers hadden de indruk dat een deel van de geconstateerde verschillen naar sexe verklaard kon worden door het feit dat voor verzekerden met een
lage specialisatiegraad en een laag loonniveau in het vroegere beroep gemakkelijker een passende functie kan worden aangewezen dan voor verzekerden met een hogere specialisatiegraad en loonniveau. Dit komt omdat deze
passende functie enerzijds eerder bij de handicap en vooropleiding van de verzekerde aansluit en anderzijds een inkomen oplevert dat eerder gelijk is aan
het oude loon. Door de wettelijke inkomensgarantie gaan de oude en nieuw
geduide functies op dit niveau meestal gepaard met een inkomen, dat nauwelijks afwijkt van het minimumloon. Hierdoor zal, gezien de berekeningswijze
van het arbeidsongeschiktheidspercentage (zie paragraaf 4.2) bij enige restcapaciteit een indeling in de arbeidsongeschiktheidsklasse van minder dan
15% plaatsvinden. In deze klasse heeft men geen recht op een uitkering.
Hoe gespecialiseerder de opleiding en hoe hoger het vroeger beroepsniveau van de verzekerde namelijk was, des te moeilijker is het om aan te
geven welke passende functies voor hem nog geschikt zijn. Als er al mogelijkheden gevonden worden dan gaat dat meestal gepaard met een flinke daling
van het loonniveau ten opzichte van het vroegere beroep.
De positie van vrouwen en migranten op de arbeidsmarkt is vergelijkbaar
ongunstig. Met name Turkse en Marokkaanse werknemers nemen de laagste
posities in op de arbeidsmarkt. Hun loon komt vaak niet boven het minimum
uit. Zowel hun beroepsniveau als opleidingsniveau zijn zeer laag (Muus, 1984;
Brassé, 1986). Verondersteld kan dan ook worden dat deze buitenlandse verzekerden net als vrouwen door het hierboven beschreven mechanisme getroffen zullen worden.
Een tweede verklaring voor de geconstateerde verschillen tussen mannen
en vrouwen wordt gevonden in het feit dat verzekerden die in een zwakkere
maatschappelijke positie verkeren door normverschuivingen binnen de uitvoering van de WAO meer worden getroffen dan verzekerden in een betere
maatschappelijke positie (Besseling, 1985, 79 e.v.).
De normen, die in het beoordelingsproces van de arbeidsongeschiktheid
gehanteerd worden, zijn volgens Besseling onder invloed van negatieve (achtergrond)informatie de laatste jaren enigszins verschoven, ten gevolge waarvan de arbeidsongeschiktheid eerder afgenomen of beëindigd geacht wordt.
Die negatieve achtergrondinformatie bestaat hierbij voornamelijk uit:
- opvattingen over de omvang van het misbruik van de WAO;
- de toenemende nadruk op de zg: "verborgen werkloosheid" in de WAO;
- het steeds sterker wordende (politieke) streven naar volumebeheersing.
Te verwachten is dat dit mechanisme ook ten aanzien van buitenlandse
werknemers werkt 10). Daarbij zouden in de maatschappij levende opvattingen
over buitenlandse werknemers (toegenomen openlijke uitingen van vreemdelingenhaat, opvattingen over terugkeer of over de koopkracht van WAO-uitkeringen in Marokko of Turkije) als extra negatieve informatie kunnen
fungeren.
De praktische toepassing van een wet als de WAO lijkt aldus te leiden tot
Zie Sociale Verzekeringsraad, 1984; Besseling, 1985; Bijlsma en Koopmans, 1985. Deze onderzoeken waren gebaseerd op statistische gegevens, uitgesplitst naar sexe. Aangezien zo'n uitsplitsing naar nationaliteit ontbreekt, was een replicatie van dit soort onderzoek dus niet mogelijk. Belangrijke resultaten van deze onderzoeken waren dat:
- vrouwen een grotere kans hadden geen WAO-uitkering te krijgen na het doorlopen van de
Ziektewet-periode van 52 weken dan mannen;
- ten aanzien van vrouwen vaker werd besloten tot verlaging van het arbeidsongeschiktheidspercentage;
- vrouwen eerder hersteld werden verklaard dan mannen.
10) Het onderzoek van Besseling beperkte zich tot het verschil in positie tussen mannen en
vrouwen.

9)
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versterking of handhaving van de oorspronkelijk in het reguliere arbeidsproces bestaande ongelijkheden tussen diverse groepen in de samenleving.

2.4.3

Extra gevolgen van een weigering, verlaging of beëindiging
van de WAO-uitkering
Een tweede verschil hangt samen met de rechtspositie van vreemdelingen.
Voor (bepaalde categorieën) vreemdelingen kunnen bij de weigering, verlaging of beëindiging twee extra gevolgen optreden, die niet direct samenhangen met de toepassing van de WAO, maar wel de positie van de vreemdeling ingrijpend beïnvloeden.
Bij een weigering, verlaging of beëindiging van de WAO-uitkering zal de belanghebbende namelijk meestal voor een (aanvullende) uitkering aangewezen
zijn op achtereenvolgens de WW, WWV en de RWW 11).
Een beroep op de WWV en de RWW heeft voor bepaalde groepen vreemde.
lingen echter verdergaande consequenties dan voor Nederlanders. Een uitkering krachtens de WWV en de RWW wordt in de Vreemdelingenwet niet
zelfstandig als 'voldoende middel van bestaan' beschouwd. Voor vreemdelingen die houder zijn van een verblijfsvergunning heeft het niet (meer) voldoen
aan dit criterium als consequentie dat deze verblijfstitel niet meer verlengd
wordt en men het land moet verlaten. Ook de mogelijkheden tot gezinshereniging worden in een aantal situaties sterk beperkt.
Daarnaast wordt een vreemdeling, wiens gezin nog in het land van herkomst woont, voor de hoogte van de RWW-uitkering als 'alleenstaande' (en
niet ais gezinshoofd) beschouwd.
In de door ons geanalyseerde verlagingszaken bedroeg het percentage
Marokkanen en Turken, wier gezin nog in het land van herkomst verbleef 45%.
Het verlies van een WAO-uitkering kan voor hen tot een gevoelig inkomensverlies leiden, wanneer zij een beroep op de RWW moeten doen.
De (rechts)positie van de vreemdeling wijkt af van die van Nederlanders,
waardoor een beslissing, genomen in het kader van de WAO verdergaande
negatieve consequenties voor sommige vreemdelingen heeft dan voor Nederlanders.

2.5

Conclusie
In dit hoofdstuk is een aantal verschillende onderwerpen aan de orde
geweest.
Allereerst is een korte uiteenzetting gegeven van de (werking van de) WAO.
Arbeidsongeschikt is, volgens de wet, zoals die ten tijde van dit onderzoek
gold, de verzekerde die door ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk buiten
staat is om met passende arbeid een inkomen te verdienen dat op hetzelfde
niveau ligt als het inkomen van een normaal gezond persoon in dezelfde omstandigheden als hijzelf.
Daarna is aan de hand van enkele kwantitatieve gegevens een aantal verschillen tussen autochtonen en migranten in onze steekproef beschreven. Opvallend was dat het percentage Marokkanen dat in beroep ging tegen een weigering van de WAO-uitkering veel hoger lag dan het percentage Nederlanders
of Turken. Dit verschil in percentage lijkt gedeeltelijk samen te hangen met de
bron van inkomsten van de klager voor zijn poging tot toetreding tot de WAO.
Bij de verlagingszaken vielen twee opmerkelijke verschillen tussen de dossiers van de Nederlanders enerzijds en de dossiers van de Turken en Marokkanen anderzijds te constateren. Ten eerste was de duur van de WAO-periode tot
het moment waarop de verlaging of intrekking van de uitkering inging, bij de
11) Per 1 januari 1987 zijn de WW en de WWV verdwenen. Hiervoor is de nieuwe Werkloosheidswet
(NWW) in de plaatsgekomen.
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Nederlanders een stuk langer dan bij de Turken en de Marokkanen. Ten tweede vond de verlaging of intrekking van de uitkering bij Turken en Marokkanen
vaker dan bij Nederlanders uitsluitend op grond van het oordeel van de verzekeringsgeneeskundige plaats. Tussen beide verschillen bestond geen verband. Het niet-representatieve karakter van onze steekproef verhindert echter
dat aan deze verschillen algemene conclusies worden verbonden. Ze geven
wellicht een aanwijzing dat een verlaging of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering bij Turken en Marokkanen vaker uitsluitend gebaseerd is
op het oordeel van de verzekeringsgeneeskundige dan bij Nederlanders. Een
andere aanwijzing kan zijn dat migranten gemiddeld korter een WAO-uitkering
krijgen dan Nederlanders.
In paragraaf 2.4 worden vervolgens twee factoren beschreven, die tot mogelijke verschillen tussen autochtonen en migranten bij de uitvoering van de
WAO leiden. De keuze van ons onderzoekmateriaal belemmerde een nadere
bestudering van deze factoren.
Een eerste verschil lijkt veroorzaakt te worden door de ongelijkheid in maatschappelijke positie tussen beide groepen. De indruk bestaat namelijk dat
voor verzekerden met een lage specialisatiegraad en een laag loonniveau in
het vroegere beroep gemakkelijker een passende functiekan worden aangewezen dan voor verzekerden met een hogere specialisatiegraad en loonniveau. Hierdoor zouden verzekerden met een lage sociaal-economische positie, zoals Turken en Marokkanen, vaker niet arbeidsongeschikt kunnen worden bevonden.
Een tweede verschil hangt samen met de rechtspositie van vreemdelingen.
Voor bepaalde categorieën vreemdelingen kan een weigering, verlaging of
beëindiging van een WAO-uitkering tot gevolg hebben dat hun verblijfstitel
niet meer verlengd wordt en men het land moet verlaten.
Daarnaast kan het verlagen of beëindigen van een WAO-uitkering tot een
gevoelig inkomensverlies leiden voor vreemdelingen, wier gezin nog in het
land van herkomst woont, wanneer zij een beroep op de RWW moeten doen.
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3 Verzekeringsgeneeskundige aspecten

3.1

Inleiding
Om voor een uitkering krachtens de WAO in aanmerking te komen, moet
men arbeidsongeschikt zijn ten gevolge van een ziekte of gebrek. De wet geeft
niet nader aan wat onder deze begrippen ziekte en gebrek moet worden verstaan. Volgens de jurisprudentie moet de ziekte of het gebrek naar objectieve
maatstaven worden bepaald 1). De uiteindelijke vaststelling lijkt hierbij een
zaak van medisch professionele deskundigheid.
Algemeen wordt aangenomen dat de begrippen ziekte en gebrek zeer moeilijk en vrijwel nooit afdoende zijn te formuleren (Buijs, 1985, 63). Opvattingen
over gezondheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid veranderen namelijk voortdurend onder invloed van sociale, economische en politieke ontwikkelingen
(Zweekhorst, 1979; 122). Ziekte en gezondheid gaan vloeiend in elkaar over. De
vraag of iemand wegens ziekte of gebrek arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt is, valt bijgevolg niet eenduidig vast te stellen.
Over de knelpunten, die kunnen ontstaan bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van migranten op medisch gebied zijn al enkele publicaties
verschenen. Deze beperken zich echter hoofdzakelijk tot het beschrijven van
het afwijkende ziektegedrag en. ziektebeleving van Marokkanen2). De inhoud
van deze publicaties kan als volgt kort worden weergegeven.
Bij Marokkanen is de presentatie van de klachten sterk op het lichaam gericht. Lichaam en geest worden in Noord-Afrikaanse landen meer. als een geheel beschouwd dan in West-Europa. Ziek zijn wordt hierbij meestal ervaren
als een totaal ziek zijn. In veel gevallen is er bij het uiten van klachten door
Marokkanen sprake van somatiseren. Somatiseren is het "vertalen" van
psycho-sociaal onwelbevinden in lichamelijke klachten, waarbij meestal geen
organische afwijkingen kunnen worden aangetoond (Avezaat, 1983, 39).
De lichamelijke presentatie van klachten zou onder andere tot gevolg hebben dat verzekeringsgeneeskundigen moeilijk in staat zijn psychische of psychosomatische aandoeningen te diagnostiseren.-De verzekeringsgeneeskundige zou veelal geneigd zijn een sterk lichamelijk gericht onderzoek uit te
(laten) voeren. Vaak wordt er dan somatisch geen ziekte of gebrek geconstateerd. Er is in de visie van de VG dan dus geen sprake van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast lijken volgens Kabela en Van der Meer (1983, 62) sommige
stoornissen, die Marokkanen hier vertonen niet diagnosticeerbaar naar de
gangbare WAO-criteria. De medicus her- of erkent deze stoornissen niet. De
ziekte, ziektebeleving en het ziektegedrag van Marokkanen zou bovendien
veelal in verband staan met psychosociale achtergronden en problemen, die
voor vergelijkbare Nederlanders geen of een geringe rol spelen. Met name de
recente migratie zou veel complicerende pyschosociale factoren met zich
meebrengen en het risico op psychisch decompenseren verhogen.
Empirisch onderzoek op dit terrein ontbreekt echter. Het merendeel van de
1)

O.a. CRvB 26.7.78, RSV, 1979, 2.

2.

Over Turken is op dit terrein zeer weinig bekend.
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bovenstaande informatie is afkomstig van cultureel-antropologen en psychiaters en is gebaseerd op persoonlijke ervaringen. Van Dijk (1984, 14) en
Wolffers (1986, 69) waarschuwen dan ook voor het gevaar van psychiatrisering
en exotisering van de problemen die Marokkanen in het algemeen ondervinden.

3.2

Het oordeel van de verzekeringsgeneeskundige
De verzekeringsgeneeskundige geeft een oordeel over de aanwezigheid van
een ziekte of gebrek en bepaalt vervolgens of deze aanwezigheid beperkingen
in het functioneren van de verzekerde met zich meebrengt.
Het bleek voor ons onmogelijk aan de hand van de dossiers een volledig
beeld van het oordeel van de VG te verkrijgen. Dit was met name het geval in
de verlagingszaken en de dossiers, waarin tevens het oordeel van een arbeidsdeskundige voorkwam. In veel dossiers was sprake van een diversitèit en wisseling van klachten en diagnoses. Verzekeringsgeneeskundigen gingen bij
hun oordeel'bovendien soms voor verschillende ankers liggen 3). We zullen in
de rest van dit hoofdstuk daarom voornamelijk volstaan met een beschrijving
van de knelpunten en situaties die in de dossiers bij de beoordeling van de
Marokkanen en Turken wel en bij die van de Nederlanders niet werden aangetroffen.
In 92 dossiers (31 weigeringszaken en 61 verlagingszaken) kwam de uiteindelijke beslissing waartegen in beroep is gegaan alleen op grond van het
oordeel van de verzekeringsgeneeskundige tot stand 4). In de overige 89 dossiers was het oordeel van de arbeidsdeskundige van doorslaggevende aard. In
deze 89 dossiers oordeelde de verzekeringsgeneeskundige de verzekerde
doorgaans in eerste instantie arbeidsongeschikt. Zoals reeds in hoofdstuk 2
geconstateerd, bleken Marokkanen (65%) en Turken (5O%) in onze steekproef
vaker op medisché gronden niet arbeidsongeschikt verklaard te worden dan
Nederlanders (37%) (zie tabel 1).
Tabel 1: Oordeel, op grond waartegen in beroep wordt gegaan naar nationaliteit.
verzekeringsgeneeskundig oordeel

arbeidskundig
oordeel

totaal

Nederlanders
Turken
Marokkanen

24 (37%)
25 (50%)
43 (65%)

41 (63%)
25(50%)
23 (35%)

65 (100%)
50 (100%)
66 (100%)

totaal

92 (51%)

89(49%)

181(100%)

Bij het oordeel van de VG in die 92 dossiers konden twee categorieën duidelijk worden onderscheiden:
1. de VG constateerde wel afwijkingen, maar deze leidden niet tot arbeidsongeschiktheid (a.o.);
2. de VG constateerde geen afwijkingen (zie tabel 2).
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3)

Elk ziektebeeld had meestal een individueel karakter. Tussen de medici onderling deden zich
veelvuldig verschillen in diagnose voor. Een onderzoek dat meer vanuit een medische invalshoek
was opgezet, had dit onderwerp wellicht beter in kaart kunnen brengen.

4)

De AD is in deze zaken niet bij de beoordeling, waartegen beroep is aangetekend, betrokken geweest. Dit betekent niet dat er in een eerder stadium geen arbeidskundige inbreng heeft plaatsgevonden. Bij de 61 verlagingszaken was bij 7. Nederlandse, 6 Turkse en 5 Marokkaanse arbeidsongeschikten wel eerder een arbeidsdeskundige ingeschakeld.

Tabel 2: Oordeel van de VG in de beroepszaken, waarin geen AD is ingeschakeld naar nationaliteit.
wel afwijkingen,
maar geen a.o.

geen afwijkingen

andere
gronden

totaal

Nederlanders
Turken
Marokkanen

14 (58%)
16 (64%)
14 (33%)

5(21%)
6(24%)
15 (35%)

5(21%)
3(12%)
14(33%)

24 (100%)
25 (100%)
43 (100%)

totaal

44 (48%)

26 (28%)

22 (24%)

92 (100%)

In de eerste categorie vielen onder andere die situaties, waarin de verzekeringsgeneeskundige van oordeel was dat de klacht van de verzekerde reëel
was, maar zijn basis vond in psychosociale problemen, die geen ziekte of gebrek in de zin van de wet waren. Deze situatie deed zich zowel bij Nederlanders als bij Turken en Marokkanen voor. In drie dossiers (2 Turken en 1 Marokkaan) hanteerde de VG in dit verband expliciet de term sociale gastarbeidersproblematiek. De klachten van de verzekerde werden in deze dossiers
door de VG gerelateerd aan het feit dat de betrokkene een ongeschoolde en
analfabete buitenlandse werknemer was, die geen Nederlands sprak of verstond en gescheiden van zijn gezin in een pension met landgenoten leefde.
Deze sociale gastarbeidersproblematiek werd door de VG niet als ziekte of
gebrek in de zin van de WAO beschouwd.
In de tweede categorie kwamen onder andere die situaties voor, waarin de
VG van oordeel was dat de verzekerde simuleerde. Dit gebeurde met name bij
Marokkanen. In hoofdstuk 7 zal nader op het onderwerp simulatie worden
teruggekomen.
Een van de andere gronden, waarop de verzekeringsgeneeskundige tot het
oordeel kan komen dat de verzekerde niet arbeidsongeschikt is, deed zich
voor, wanneer de VG een uitsluitingsbepaling van toepassing vond.
De belangrijkste uitsluitingsbepalingen (artikel 18, tweede lid WAO en artikel 30 WAO) worden toegepast, indien bij de aanvang van de verzekering al
sprake was van een even grote arbeidsongeschiktheid als op het tijdstip van
de uitval wegens ziekte of indien de opgetreden arbeidsongeschiktheid bij de
aanvang van de verzekering kennelijk binnen een half jaar was te verwachten.
Het Handboek van de GMD5) noemt vijf signalen, die kunnen wijzen op een
mogelijke toepasbaarheid van artikel 18, tweede lid WAO. Bij deze signalen
kan het volgens dit Handboek wenselijk zijn uitgebreid onderzoek te doen
naar het verloop van de arbeidsongeschiktheid gedurende het arbeidsleven.
Bij een van die signalen, betreffende de aard van het arbeidsverleden, wordt
extra aandacht gevestigd op de positie van sommige buitenlandse werknemers:
"Bepaalde groepen van buitenlandse werknemers komen voor een deel uit
landen waar de gezondheidszorg op een ander peil staat dan in Nederland.
Sommigen worden geworven omdat zij bereid zijn alle soorten werk - ook
zeer zwaar werk - aan te nemen. Uitval binnen betrekkelijk korte termijn
na aanvang van bepaald werk moet daardoor bij hen eerder de vraag doen
rijzen of er wel geschiktheid bestond voor dit werk".
In 3 dossiers (1 Nederlander, 2 Marokkanen), werd de WAO-uitkering geweigerd o.g.v. artikel 18, tweede lid WAO, omdat de verzekerde in dezelfde
toestand verkeerde, als op het tijdstip dat hij arbeid uit inkomen ging verwerven. Een van *de Marokkanen had last van een recidiverende maagzweer.
Hij verbleef en werkte al jaren in Nederland voor het door de GMD van belang
zijnde aangenomen tijdstip. Zijn verblijf gedurende die periode was echter
illegaal en zijn werkzaamheden zwart. De werkgevers, bij wie hij beweerde in
die periode in dienst te zijn geweest, ontkenden dit. Hierdoor-viel niet aan te
5)

Paragraaf 4.1.2.3. In het Handboek zijnde belangrijkste richtlijnen van de GMD neergelegd. Deze
richtlijnen geven onder andere gedetailleerd aan hoe de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling
door verzekeringsgeneeskundigen en arbeidsdeskundigen dient te geschieden.
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tonen dat de Marokkaan al eerder (toen hij nog geen maagzweer had) werknemer in de zin van de WAO was. Nu werd aangenomen dat de betrokkene op
het moment waarop de verzekering een aanvang nam, de maagzweer reeds
had.
Wanneer de VG zich niet in staat acht een diagnose te stellen, kan hij een
specialist inschakelen om een expertise te laten verrichten. Er bleek in onze
steekproef geen verschil naar nationaliteit te constateren zowel wat betreft
de beslissing wel of geen specialist in te schakelen als wat betreft het aantal
ingeschakelde specialisten (zie tabel 3).
Tabel 3: Aantal ingeschakelde specialisten naar nationaliteit.

Nederlanders
Turken
Marokkanen
totaal

geen

een

twee

drie

totaal

38(59%)
30(60%)
39(59%)

16(25%)
11 (22%)
17 (26%)

9 (14%)
8(16%)
8(12%)

2(3%)
1 (2%)

2(3%)

65(100%)
50(100%)
66(100%)

107 (59%)

44 (24%)

25 (14%)

5 (3%)

181 (100%)

X2 = 0.6 df=6n.s.

3.3

Arbeidsongeschiktheid op psychische gronden

3.3.1

Inleiding
In deze paragraaf zal aparte aandacht worden besteed aan de categorie
psychische ziekte.
De beoordeling van de arbeidsongeschiktheid blijkt in de psychiatrie geen
directe afgeleide te zijn van de aard en ernst van de toestand van de belanghebbende, maar in belangrijke mate van de persoonlijke opvattingen van de
onderzoeker (Timmer/Koten, 1982; Knepper, 1983). Het psychiatrisch onderzoek en de diagnosestelling zijn in grote mate afhankelijk van de ervaring en
maatschappijvisie van de rapporteur. Ten aanzien van psychische problemen
is verschil van mening eerder regel dan uitzondering.
Deze beoordelingsproblematiek speelt bij de oordeelsvorming met betrekking tot psychische ziekte bij migranten nog sterker volgens Hoencamp en
Schipper (1985, 11). Zelf beiden psychiater constateren ze dat er zowel sprake
is van een relatief bemoeilijkte psychiatrische diagnostiek als van een specifieke sociale en culturele problematiek bij deze groep. Een goede psychiatrische diagnostiek is moeilijk vanwege de taal- en cultuurverschillen.
In de literatuur wordt de vraag naar de aanwezigheid van psychische ziekte
bij buitenlandse werknemers op uiteenlopende wijze beantwoord. Zo vindt
Kabela (1982, 676) dat vaak te snel een link gelegd wordt tussen de aanwezigheid van psychosociale en transculturele problemen en het ontstaan of voortbestaan van psychische ziekten. Limburg-Okken, (1982, 129) en Van Dijk (1984,
21) vinden daarentegen dat bij veel migranten de psychosociale en transculturele factoren juist de grondslag voor arbeidsongeschiktheid op psychische
gronden vormen. Om tot een goede diagnose te komen moet, volgens hen,
ernstig rekening worden gehouden met de positie waarin buitenlandse werknemers ais migranten verkeren. Migratie leidt namelijk onder andere tot een
verlies aan "basic security". Het is een van de factoren, die tot het ontstaan
van een psychische ziekte bijdragen.

3.3.2

Dossieranalyse
De dossiers laten op dit gebied een zeer complex beeld zien. De grote individuele verscheidenheid van zowel de onderzoeker ais de onderzochte maakt
het trekken van algemene lijnen zeer moeilijk.
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We hebben de indruk dat de verzekeringsgeneeskundigen bij een aantal
Marokkanen de aanwezigheid van eventuele psychische problemen niet in
hun beoordeling betrokken. Zo schrijft een VG:
"Er zijn waarschijnlijk wel pyschische componenten in het zich ziek voelen,
maar daar is moeilijk grip op te krijgen".
De cultuurverschillen en taalbarrière belemmerden volgens deze verzekeringsgeneeskundigen een beoordeling van de psychische gesteldheid van hun
Marokkaanse cliënten. Ze schakelden daarbij echter niet een psychiater als
specialist in. Het oordeel over de arbeidsongeschiktheid vond vervolgens
plaats op basis van gegevens, verkregen door middel van lichamelijk onderzoek en viel negatief voor de verzekerde uit. Psychiaters gaven zelf in enkele
dossiers duidelijk aan dat de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van
Marokkanen (en Turken) zeer moeilijk is. Een psychiater verwoordde zijn taak
hierbij als volgt:
"Bij het opstellen van dit rapport heb ik getracht mij los te maken van allerlei emoties, zowel positieve als negatieve, die los komen bij de beoordeling
van Marokkanen. Ik heb getracht onderzochte te beoordelen ais een arbeider in de Nederlandse situatie met een Marokkaanse achtergrond, maar bij
wie het oordeel over arbeidsongeschiktheid volgens maatstaven van de
Nederlandse sociale wetgeving moet worden uitgebracht".
In twee dossiers vermeldde de ingeschakelde psychiater dat hij bij de verzekerde geen test kon afnemen, omdat deze test op een Nederlandse populatie was afgestemd.
Bij de beoordeling van eventuele arbeidsongeschiktheid op psychische
gronden van Turkse of Marokkaanse verzekerden waren in de dossiers 3 visies
te onderscheiden.
In de eerste visie werd een relatie tussen de klachten van de buitenlandse
verzekerde en de recente migratie gelegd. De culturele achtergrond was
medebepalend voor de beoordeling van de aanwezigheid van een psychische
ziekte.
In de tweede visie vormde psychisch lijden, veroorzaakt door sociaal-culturele omstandigheden op zichzelf onvoldoende grond voor de wettelijk omschreven arbeidsongeschiktheid op psychische gronden als de verzekerde
verder geen duidelijke psychische stoornissen vertoonde die tot functiebeperkingen leiden. Zo stelde een als deskundige 6) ingeschakelde psychiater:
"Het is immers bekend dat het overgrote deel van de Marokkaanse werknemers, zeker diegenen die afkomstig zijn van het platteland, analfabeet
zijn en acculturatieproblemen in Nederland doormaken. Het zou echter "te
gek" zijn om al deze mensen arbeidsongeschikt te verklaren".
In de derde visie speelden transculturele factoren geen enkele rol bij de beoordeling van de psychische ziekte. Er werd in de rapportage ook niet naar
deze factoren verwezen.
Deze laatste visie kwam vooral voor bij psychiaters die als specialist door
de GMD zijn ingeschakeld. De eerste twee kwamen met name bij de door de
RvB ingeschakelde deskundigen voor.
In onze dossiers waren de verzekeringsgeneeskundigen niet geneigd psychiaters met een specifieke deskundigheid op het gebied van transculturele
problemen als specialist te raadplegen. Op de suggestie van een raadsman in
een beroepszaak zo'n specifiek deskundige in te schakelen werd door de VG
geantwoord "zonder tendentieus te willen zijn" dat een dergelijke deskundige
zich echter tevens goed diende te overtuigen van de objectieve feiten. Dit
soort specifieke deskundigen zou te snel alleen een definitieve terugkeer met
6)

Een deskundige (meestal een medicus) wordt door de rechter ingeschakeld om in een beroepszaak een oordeel over de aanwezigheid van de arbeidsongeschiktheid te geven.
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behoud van een WAO-uitkering als remedie zien, volgens een andere VG. Hij
vroeg zich af in hoeverre de wens tot zo'n oplossing niet zou leiden tot een gekleurde weergave van de werkelijkheid.
De angst dat de verzekerde te vlug arbeidsongeschikt zal worden beoordeeld weerhield kennelijk de inschakeling van deze specifieke deskundigen.

3.4

Specifieke problemen bij de totstandkoming van het oordeel van de VG

3.4.1

Inleiding
Twee specifieke problemen die zich voordeden bij de totstandkoming van
het oordeel van de verzekeringsgeneeskundige (en in het verlengde daarvan
de specialist en deskundige) over de mate van arbeidsongeschiktheid zullen
hier nader beschreven worden. Het gaat hierbij om taal- en leeftijdsproblemen. Beide hangen sterk samen met de aparte positie, die migranten innemen.

3.4.2

Taalproblemen
Uit een bescheiden onderzoek naar de communicatieproblemen van GAKmedewerkers (waaronder 17 verzekeringsgeneeskundigen) in hun contacten
met buitenlandse werknemers blijkt dat de taalbarrière vaak tot gevolg heeft
dat mediterrane werknemers slechts op zeer gebrekkige wijze inzicht in hun
situatie kunnen verschaffen (van Groenestijn/Epker, 1980). Er wordt in dat
onderzoek een verzekeringsgeneeskundige geciteerd die stelt:
"Wat het taalprobleem betreft is het een soort veterinaire geneeskunde".
Taalproblemen stonden in een aantal door ons onderzochte dossiers een
goede anamnese door de verzekeringsgeneeskundige of andere medicus in
de weg. De betreffende arts baseerde zijn oordeel dan puur op via lichamelijk
onderzoek verkregen gegevens. De VG kwam in enkele dossiers tot een
arbeidsgeschiktheidsbeoordeling, waarbij hij in zijn rapportage uitdrukkelijk
aangaf dat een volledig onderzoek gezien de taalbarriere onmogelijk was.
We hebben de indruk dat de contacten tussen de verzekeringsgeneeskundige en de belanghebbende vaak kort zijn. Bovendien zijn ze, zeker wat de weigeringszaken betreft, veelal slechts eenmalig. Zo'n kort, eenmalig contact
lijkt, zeker wanneer de verzekeringsgeneeskundige en de belanghebbende
elkaars taal slecht beheersen, onvoldoende om een goed beeld van de gezondheidsproblemen van de belanghebbende te krijgen.
Een hulpmiddel bij het oplossen van de communicatieproblemen zou kunnen liggen in het gebruik van tolken. In meer dan driekwart van de door ons
geanalyseerde Turkse en Marokkaanse dossiers werd het gebruik van zo'n
tolk door ons noodzakelijk geacht 7). Een minderheid van de verzekeringsgeneeskundigen en specialisten schakelde in deze dossiers echter een tolk
in. Dit in tegenstelling tot de arbeidsdeskundigen en de door de RvB geraadpleegde deskundigen, die in driekwart van de gevallen wel een tolk inschakelden (zie tabel 4) $).
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7)

Gebruik van een tolk is noodzakelijk wanneer de verzekerde onvoldoende de Nederlandse taal
beheerst. De noodzakelijkheid van een tolk werd door ons aangenomen als in een of andere fase
in de WAO-procedure een tolk was ingeschakeld of wanneer in een rapportage aanwijzingen
voor een slechte taalvaardigheid te vinden waren.

8)

Vermeld dient te worden dat in 116 van de situaties waarin een tolk werd ingeschakeld het een
door de cliënt zelf meegebrachte kennis of familielid betrof.

Tabel 4: Inschakeling van een tolk bij verzekerden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.
wel ingeschakeld
verzekeringsgeneeskundige
eerste specialist*)
arbeidsdeskundige
eerste deskundige*)

24
10
37
48

(33%)
(40%)
(77%)
(75%)

niet ingeschakeld

totaal

49(67%)
15(60%)

73(100%)
25(100%)
48(100%)
64(100%)

11 (23%)

16(25%)

Alleen bij de als eerste ingeschakelde specialist en deskundige is door ons het gebruik van een
tolk genoteerd.

Ook in die situaties, waarin de taalbarrière een behoorlijke anamnese belemmerde werd door de VG geen gebruik van een tolk gemaakt.
Uit een enkel dossier bleek dat de inschakeling van een tolk de anamnese
en daarmee het oordeel omtrent de arbeidsongeschiktheid ingrijpend kon veranderen. Zo merkte een specialist op, die in eerste instantie bij een Marokkaan geen afwijkingen aantrof:
"Betrokkene wordt naar aanleiding van een onvolledige anamnese door mij
teruggezien met een tolk. Anamnese aldus verkregen geeft een geheel
ander beeld".
De Marokkaan bleek nu wel degelijk diverse beperkingen te hebben.
Het is op grond van ons materiaal moeilijk om over de daadwerkelijke invloed van het taalprobleem op de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid
een algemene uitspraak te doen. Uit recent onderzoek onder Sociale Dienstmedewerkers (Minderhoudfden Ouden, 1985) en maatschappelijke hulpverleners (Buiks, 1986) blijkt dat de taalbarrière door sommige respondenten als
het grote knelpunt in het contact met de cliënt wordt ervaren, terwijl andere
functionarissen stellen, dat er doorgaans wel uit te komen is met wat meer
tijd en begrip. De vraag is echter of bij de medici, die in het kader van de WAO
een oordeel geven deze extra tijd of dit extra begrip voldoende aanwezig is.
Hierboven is reeds vermeld dat de indruk bestaat dat veel contacten tussen
medici en verzekerden kort van duur zijn. Ook de aanwezigheid van extra begrip kan betwijfeld worden. In diverse rapporten van beoordelende medici
klinkt eerder irritatie over het taalprobleem door. Enkele voorbeelden:
"Belanghebbende kijkt normaal uit de ogen, weinig contact, taalbarrière,
slapen slecht, eetlust goed, kan niets meer, TAALBARRIÈRE".
"Betrokkene is al 16 jaar in Nederland, geeft nog altijd voor geen woord
Hollands te spreken, noch te verstaan. Ik krijg een onverstaanbaar gemompel en gehaspel in het Nederlands te horen".
Dit laatste voorbeeld kwam in een aantal variaties in verschillende rapporten terug. Het aantal jaren van verblijf varieerde daarbij van 4 tot 16 jaar, waarbij dan vaak expliciet gesteld werd dat van de Turkse of Marokkaanse belanghebbende verwacht had mogen worden dat hij inmiddels redelijk de taal zou
spreken. Verzekeringsgeneeskundigen en specialisten gingen er blijkbaar in
deze dossiers vanuit dat een gebrekkige taalbeheersing verwijtbaar is. De
eventuele negatieve gevolgen hiervan bij het beoordelingsproces van de
medicus moeten kennelijk door de verzekerde zelf gedragen worden.

3.4.3

Leeftijdsproblemen
Een ander probleem bij de uitvoering van de WAO kan zich voordoen indien er
twijfels rijzen bij de "papieren" leeftijd van de verzekerde. Bij Nederlanders
zal de paspoort-leeftijd altijd overeenkomen met de werkelijke leeftijd van de
belanghebbende. Bij Marokkanen is dit niet altijd het geval. In 3 van de 66
.Marokkaanse dossiers stelden beoordelende medici vraagtekens bij de
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paspoortleeftijd van de belanghebbende. De onderzochte Marokkanen zagen
er namelijk volgens hen veel ouder uit c.q. leken lichamelijk (veel) ouder dan
hun paspoort aangaf.
De leeftijd van de verzekerde speelt een rol bij de beoordeling van de mate
van arbeidsongeschiktheid. Zo merkte een VG in zijn rapport ten aanzien van
een Marokkaan op:
"Zoals de man zich presenteert zou hij goed 60 jaar kunnen zijn (en dan
geen beperkingen ten opzichte van leeftijdgenoten hebben!). Nu als zijnde
49-jarige is hij wel beperkt".
Een reden voor dit verschijnsel kan gezocht worden in het feit dat in Marokko voor 1950 geen geboorteregistratie bestond. In de vijftiger en zestiger jaren
is er langzamerhand een geboorteregister ingevoerd. Daarbij werden personen van wie nog geen geboorteacte bestond alsnog geregistreerd. Omdat
deze registratie betrekking had op geboorten die vaak tientallen jaren in het
verleden lagen, is de geboortedatum veelal geschat. Daarnaast bestaat in Marokko de mogelijkheid door middel van een rechterlijke uitspraak de geboortedatum te wijzigen. Marokkanen zouden hier. in het verleden wel gebruik van
hebben gemaakt om aan de wervingscriteria van bijvoorbeeld Nederlandse
bedrijven te voldoen.
Een andere verklaring kan liggen in het feit dat de medici de Marokkaanse
verzekerde naar Nederlandse maatstaven beoordelen. Aangezien de gemiddelde levensduur van de Marokkaanse man (aanzienlijk) lager ligt dan die van
de Nederlandse man, zal deze misschien eerder oud lijken. De ouderdom van
een duidelijk volwassen individu is namelijk niet te bepalen aan de hand van
kenmerken aan lichaam of skelet. Men kan een leeftijd alleen schatten op
grond van eigen ervaring aan de hand van het uiterlijk en de habitus van de
persoon 9).
De bepaling van de leeftijd is van groot belang voor de vraag of de verzekerde nog in aanmerking komt voor een WAO-uitkering. Wanneer een verzekerde
de leeftijd van 65 jaar namelijk heeft bereikt, heeft hij geen recht meer op een
WAO-uitkering, maar daarentegen wel op een AOW-pensioen. In de praktijk
kan de discrepantie tussen paspoortleeftijd en geschatte feitelijke leeftijd
hierbij tot problemen leiden. Bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid
kan de verzekeringsgeneeskundige beslissen dat de verzekerde niet (meer) in
aanmerking komt voor een WAO-uitkering, omdat diens leeftijd feitelijk hoger
ligt dan 65 jaar. Door de geschatte feitelijke leeftijd als criterium te nemen en
niet de paspoortleeftijd is er sprake van een verschil in behandeling tussen
Nederlanders en (voornamelijk) Marokkanen. Bij Nederlanders is wel de
paspoortleeftijd doorslaggevend.
Een bijkomend probleem is dat in dit soort situaties een aanspraak op een
AOW-uitkering vervolgens kan worden afgewezen door de Sociale Verzekeringsbank (die deze wet uitvoert), omdat de aanvrager gezien zijn paspoortleeftijd de 65 jaar nog niet bereikt heeft 10).
Deze niet-uniforme leeftijdsbepaling door verschillende uitvoeringsinstanties heeft dan tot gevolg dat zo'n Marokkaanse verzekerde van beide uitkeringen wordt uitgesloten 11).

3.5

Conclusie
Op grond van de onderzoekgegevens kan een aantal verschillen tussen
9) Aldus een deskundige in een niet gecodeerde AAW/WAO-beroepszaak.
10) De Sociale Verzekeringsbank huldigt namelijk het standpunt dat moet worden uitgegaan van de
geboortedatum, waarmee de aanvrager Nederland is "binnengekomen".
11) De SVr bereidt op dit moment een nota over de eenduidige vaststelling van de geboortedatum
voor.
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autochtonen en migranten bij de medische beoordeling van de arbeidsongeschiktheid worden geconstateerd.
Bij de toepassing van de uitsluitingsbepalingen blijkt door de aanwezigheid
van een illegale verblijfspositie en niet aantoonbaar zwart werk de vaststelling'van het tijdstip waarop de verzekering een aanvang nam nadelig beïnvloed te kunnen worden. In de interne richtlijnen, die de GMD hanteert, wordt
in verband met een eventuele toepassing van deze uitsluitingsbepalingen
extra voor de verzekerde ongunstige aandacht gevestigd op de omstandigheden waarin sommige buitenlandse werknemers kunnen verkeren.
Bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid komen verzekeringsgeneeskundigen met name bij Marokkanen vaker tot de conclusie dat de verzekerde simuleert. In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op de vraag of Marokkanen (en ook Turken) inderdaad vaker simulerend gedrag vertonen dan
Nederlanders of dat sommige beoordelaars een dergelijke negatieve kwalificatie eerder bij migranten hanteren.
Bij sommige klachten van Turken en Marokkanen ligt, volgens de verzekeringsgeneeskundigen, de oorzaak in factoren, die verband houden met de
recente migratie van buitenlandse werknemers. Deze klachten werden als
psychosociale problemen gezien. Deze problemen zijn, volgens veel verzekeringsgeneeskundigen, geen ziekte of gebrek in de zin van de WAO.
De oordeelsvorming omtrent psychosociale en psychische problemen of
ziekten, zo blijkt uit paragraaf 3.3.1, verloopt doorgaans complex en divers.
Ten aanzien van de beoordeling van de aanwezigheid van psychische ziekte
bij buitenlandse werknemers werden in de dossiers drie verschillende opvattingen aangetroffen. Het draaide bij deze opvattingen met name om de vraag
in hoeverre transculturele factoren een rol behoorden te spelen bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid. Ook in de literatuur wordt de vraag naar de
aanwezigheid van psychische ziekte bij buitenlandse werknemers op uiteenlopende wijze beantwoord. Zo vindt Kabela (1982, 676) dat vaak te snel een link
gelegd wordt tussen de aanwezigheid van psychosociale en transculturele
problemen en het ontstaan of voortbestaan van psychische ziekten. LimburgOkken (1982, 129) en Van Dijk (1984, 21) vinden daarentegen dat bij veel
migranten de psychosociale en transculturele factoren juist de grondslag
voor arbeidsongeschiktheid op psychische gronden vormen. Om tot een
goede diagnose te komen moet, volgens hen, ernstig rekening worden gehouden met de positie waarin buitenlandse werknemers ais migranten verkeren.
Migratie leidt namelijk onder andere tot een verlies aan "basic security". Het
is een van de factoren, die tot het ontstaan van een psychische ziekte bijdragen.
Deze laatste opvatting werd niet gedeeld door de in onze dossiers aangetroffen verzekeringsgeneeskundigen en specialisten. Wel door enkele door de
Raad van Beroep ingeschakelde deskundigen.
De verzekeringsgeneeskundigen schakelden niet bij iedere Marokkaanse
verzekerde waarbij wel psychische componenten in het ziektebeeld werden
geconstateerd een psychiater als specialist in. Werd er bij migranten wel een
psychiater als specialist ingeschakeld, dan was dat niet iemand met een
specifieke deskundigheid op het gebied van buitenlandse werknemers. De
angst dat de verzekerde te snel arbeidsongeschikt zou worden beoordeeld
leek de consultatie van deze specifiek deskundige psychiaters te weerhouden. De keuze om geen specialist in te schakelen of een bepaald soort
specialist niet in te schakelen kan de beslissing van de VG in belangrijke mate
bepalen.
Tot slot troffen we bij de totstandkoming van het oordeel van de VG twee
problemen aan, die samenhingen met de bijzondere omstandigheden, waarin
Marokkanen en Turken kunnen verkeren.
Allereerst bleek een taalbarriére in een aantal dossiers een goede anamnese door de VG in de weg te staan. Toch werd een tolk slechts door een min-
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derheid van de verzekeringsgeneeskundigen (en specialisten) ingeschakeld.
De dossiers gaven evenmin aanwijzingen dat er bij Turken en Marokkanen
daarom vaker een specialist werd ingeschakeld. Het is dan ook de vraag of de
verzekeringsgeneeskundige wel altijd tot een voldoende zorgvuldig oordeel in
deze situaties kon komen. Wil er sprake kunnen zijn van een gelijke behandeling van de verzekerden dan moet in ieder geval een goede communicatie met
de beoordelaars mogelijk zijn. Dit was echter in veel gevallen niet zo.
De aanwezigheid van taalproblemen wekte bij verschillende beoordelaars
bovendien irritatie in hun rapportages op. Zij leken er hierbij vanuit te gaan dat
deze gebrekkige taalbeheersing de verzekerde was toe te rekenen. De eventuele negatieve gevolgen hiervan bij het beoordelingsproces van de medicus
moesten kennelijk maar door de verzekerde zelf worden gedragen.
Het tweede probleem hield verband met de leeftijd van de verzekerde. Met
name bij Marokkanen kan de feitelijke leeftijd afwijken van de leeftijd die vermeld staat in zijn paspoort. Hierdoor kan een WAO-uitkering worden geweigerd, omdat wordt aangenomen dat de verzekerde feitelijk ouder dan 65
jaar is, terwijl zijn paspoort een lagere leeftijd vermeldt. Bij Nederlanders
wordt altijd van de paspoort-leeftijd uitgegaan.
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4 Arbeidskundige aspecten

4.1

Functieduiding
Vermoedt de verzekeringsgeneeskundige dat de werknemer nog over een
zekere restcapaciteit beschikt, dan volgt (mede op grond van het door de VG
opgestelde beschrijvend rapport) een arbeidskundige beoordeling van de
arbeidsongeschiktheid 1).
De taak van de arbeidsdeskundige bestaat daarbij vooral uit het onderzoeken van de hervattingsmogelijkheden van de verzekerde en het bevorderen dat
de verzekerde ook werkelijk werk hervat. De AD stelt vast welk soort werk gezien de beperkingen, opleiding, arbeidsverleden, inkomen en woonplaats voor
belanghebbende nog aanwezig is. De AD kan hierbij tot het oordeel komen dat
er voor de belanghebbende geen werk meer beschikbaar is. Dit leidt dan na
overleg met de VG tot het advies aan de bedrijfsvereniging om de verzekerde
op die grond volledig arbeidsongeschikt te beschouwen en derhalve een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering te geven. Deze situaties komen we in
onze beroepszaken niet tegen.
In andere gevallen zal de AD tot de conclusie komen dat de verzekerde, gezien diens krachten en bekwaamheden, nog geschikt is om passend werk te
verrichten. Hij zal een aantal functies die geschikt zijn voor de verzekerde aanwijzen. Dit wordt functieduiding genoemd. Deze functies haalt de AD uit de zogenaamde Arbeids-Complexen Documentatie (ACD). Dit systeem bevat
functies die in de regio aanwezig zijn met daarbij aangegeven de mate van
belasting 2). De AD vergelijkt de beperkingen van de belanghebbende met de
gegevens over de belasting die in elke functie besloten liggen en stelt uit de
combinatie van deze gegevens een lijst van voor de belanghebbende geschikte functies samen.
De functieduiding beoogt slechts een overzicht te geven van de soort functies, waarvoor de cliënt nog geschikt wordt geacht. Het is niet de bedoeling
dat de verzekerde alleen op de genoemde functies solliciteert. De geduide
functies moeten wel reëel aanwezig zijn.
Uit interviews met onder andere advocaten kwam naar voren dat ten aanzien van werknemers met een laag beroepsniveau, zoals Turken en Marokkanen, de functieduiding vaak routinematig zou geschieden. Er zou sprake
zijn van "standaardlijstjes", waarop een aantal functies veelvuldig voorkwam.
De functieduidingen in de dossiers gaven dit beeld inderdaad te zien. Bij de 89
personen, bij wie in dit onderzoek een arbeidskundig onderzoek is verricht,
heeft 108 keer een functieduiding plaatsgevonden. Bij deze 108 functieduidingen werden functies als inpakker, sorteerder, samensteller, diverse produktiewerkzaamheden in de metaal, schoonmaakwerk, portieren machinebediende
regelmatig genoemd (zie tabel 1).
1)

Dit geschiedt echter in minder dan 30% van de jaarlijks door de GMD beoordeelde gevallen. Zie
Hermans c.s., 1986, 131.

2)

Deze functies staan vermeld op een gestandaardiseerd formulier, dat is afgestemd op het beperkingenpatroon.
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Tabel 1: Overzicht meest geduide functies bij 108 functieduidingen.
functie

aantal keren geduid

inpakker, sorteerder, samensteller etc.
productiemedewerker metaal
machinebediende
magazijn- of expeditiebediende
schoonmaker of corveewerker
portier of huismeester

130
79
61
49
34
31

In sommige dossiers volstond de AD bij ongeschoolde verzekerden met rugof andere bewegingsstelselklachten aan te geven dat ze nog geschikt waren
voor licht schoonmaakwerk, licht inpakwerk of licht magazijnwerk. Waar en in
welke mate deze functies daadwerkelijk op de arbeidsmarkt aanwezig waren
stond hierbij niet aangegeven.
Wat het aantal door de GMD geduide functies betreft viel geen verschil naar
nationaliteit,te constateren. Het gemiddelde lag voor zowel Nederlanders als
Turken en Marokkanen rond de 7 functies. Wel was er een verschil met betrekking tot de aard van de functies aanwezig (zie tabel 2). Bij de Nederlanders in
ons onderzoek werd beduidend vaker een "geschoolde" functie geduid dan bij
de Marokkanen en bij de Turken.
Dit lijkt verklaard te kunnen worden door het feit dat het niveau van de
laatst verrichte werkzaamheden van de Nederlanders ook hoger lag (zie paragraaf 1).
Tabel 2: Aard van de geduide functie naar nationaliteit in percentages.

4.1.1

ongeschoold

geschoold

totaal

Nederlanders
Turken
Marokkanen

74%
90%
83%

26%
10%

17%

100%
100%
100%

totaal

82%

18%

100%

Toegankelijkheid van de functie

Het feit dat er in principe nog functies kunnen worden geduid is op zich niet
,voldoende. De AD moet bij zijn beoordeling daarnaast rekening houden met
de reële mogelijkheden, die er voor de verzekerde zijn deze functies te vervullen. Verschillende arbeidsdeskundigen signaleerden hierbij in de dossiers dat
de toegankelijkheid van de diverse functies voor Turken en Marokkanen werd
belemmerd door factoren ais taalbarrière en een niet Nederlandse afkomst.
Zo merkte een AD op:
"(.... ) dat in `t algemeen buitenlandse werknemers slechts geplaatst kunnen worden voor eentonig ongeschoold werk. Wanneer men bij een werkgever komt voor plaatsing van een gehandicapte buitenlandse arbeider, is
het enige antwoord: Wij beginnen er niet aan, laat hem maar naar huis
gaan."
Die signalering had evenwel in geen enkel van deze gevallen invloed op de
uiteindelijke arbeidskundige beslissing. Alleen in een dossier dat betrekking
had op een analfabete Nederlander kwam een als deskundige ingeschakelde
AD tot de conclusie dat de arbeidsmarkt (mede) door dit analfabetisme de
facto gesloten was. Deze Nederlandse verzekerde werd op arbeidskundige
gronden alsnog arbeidsongeschikt bevonden. Deze redenering werd in geen
van de dossiers met betrekking tot analfabete Turken en Marokkanen aangetroffen.
Bij de functieduiding werden diverse Turken en Marokkanen dan ook in
staat geacht functies te vervullen, waarbij een zekere taal- of leesvaardigheid
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noodzakelijk leek. Voorbeelden van zulke functies waren werkzaamheden als
portier, magazijnbediende en benzinepompbediende.
Opmerkelijk in dit verband was het dossier, waarin een AD juist weigerde de
sollicitaties die een Marokkaan op vacatures voor pompbediende had gedaan
bij diens sollicitatie-activiteiten mee te tellen 3). Op grond van het feit dat betrokkene Marokkaan was, waren dergelijke sollicitaties namelijk volslagen
zinloos. Geen pompstation in de omgeving zou een Marokkaan voor een dergelijke functie aannemen, aldus deze AD.

4.1.2

Conclusie
Uit de onderzochte dossiers kan worden afgeleid dat de functieduiding
veelal een routinematig karakter draagt. De indruk bestaat dat met name voor
verzekerden op een ongeschoold beroepsniveau de functieduiding weinig
houvast biedt om gericht naar passende werkzaamheden te zoeken. De AD
gaat er bij zijn functieduiding vanuit dat buitenlandse werknemers ook voor
die functies in aanmerking kunnen komen, die in de praktijk alleen door
Nederlanders worden vervuld. Belemmerende factoren ten aanzien van de toegankelijkheid van diverse functies worden wel gesignaleerd maar zijn niet van
invloed op het oordeel van de AD.
De vraag is of het reëel is bijvoorbeeld het ontbreken van taalvaardigheden
bij grote groepen Turken en Marokkanen niet in de arbeidskundige beoordeling mee te nemen. Het dossier van de analfabete Nederlander laat zien dat
deze mogelijkheid voor de AD wel degelijk aanwezig is. De AD lijken hierbij
twee wegen ter beschikking te staan. Hij kan het gebrek aan taalvaardigheid
in overleg met de VG zien als een beperking in de krachten en bekwaamheden
van de verzekerde. Hij kan ook constateren dat de aanwezige functies niet
reëel toegankelijk zijn voor de betrokken verzekerde gezien de taalbarrière. De
in de dossiers aangetroffen praktijk betekent in ieder geval een verschil in
realiteitswaarde van de functieduiding tussen autochtonen en migranten.

4.2

Berekening arbeidsongeschiktheidspercentage en hoogte van de uitkering

4.2.1

Inleiding
Na de functieduiding stelt de AD vast welk loon de verzekerde kan verdienen in de passende functies. Dit loon wordt beschouwd als de resterende
verdiencapaciteit van de verzekerde met zijn ziekte of gebrek. Een vergelijking
tussen deze resterende verdiencapaciteit en het loon dat de verzekerde
vroeger verdiende (maatmanloon) levert dan het arbeidsongeschiktheidspercentage op volgens de "formule"
maatman - restcapaciteit x 100% = arbeidsongeschiktheidspercentage
maatman
Bedraagt de arbeidsongeschiktheid meer dan 15% dan komt de verzekerde
in aanmerking voor een WAO-uitkering. In hoofdstuk 2 is reeds aangegeven
dat deze berekening van de mate van arbeidsongeschiktheid bij de lage
beroepsniveaus gemakkelijk kan leiden tot een.percentage onder de 15%.

4.2.2

Maatmanloon
Naast de resterende verdiencapaciteit speelt het maatmanloon dus een belangrijke rol bij de bepaling van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Bij de
3) Zie paragraaf 4.3.3.
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vaststelling van dit maatmanloon wordt in de praktijk geen rekening gehouden met het loon dat de verzekerde verdiende uit overwerk of uit een tweede
baan, welk werk reeds beëindigd was vanwege de te grote belasting voor
definitieve uitval door ziekte.
Bij vermindering van de belastbaarheid ten gevolge van een ziekte of gebrek, die niet direct een volledige uitval tot gevolg heeft, wordt meestal eerst
een van beide banen opgezegd of het overwerk verminderd. Tegen de tijd dat
de betrokkene toch volledig uitvalt voor zijn (overgebleven) baan, is er al
sprake van een aanzienlijke inkomensvermindering, waarmee bij de bepaling
van het maatmanloon echter doorgaans geen rekening wordt gehouden.
Hoewel hier geen cijfers over bekend zijn, lijkt het aannemelijk dat buitenlandse werknemers meer met dit mechanisme te maken (kunnen) krijgen dan
Nederlanders. 51 % van de Turkse jonge mannen en 32% van de Marokkaanse
jonge mannen in een onderzoek van Brassé verrichtte overwerk, maar bijna
niemand had twee banen. Botros (1986, 43), die de levensloop van 41 Marokkanen recentelijk onderzocht, constateerde dat verschillende van hen veel extra
uren maakten, hoewel ze meestal al een lichamelijk zware baan hadden. Dit
om zoveel mogelijk te verdienen. Ook kwam het voor dat men er een of twee
banen bij had.
In de steekproef kwamen we 2 dossiers van Marokkanen tegen die in hun
arbeidsverleden 's avonds een tweede baan als schoonmaker hadden gehad,
maar deze wegens rugklachten voordat men definitief in de Ziektewet terecht
was gekomen, al hadden opgegeven. In beide dossiers werd hier geen rekening mee gehouden bij de berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage.

4.2.3

Dagloon
Bepaalt het maatmanloon de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspercentage, op grond van het dagloon vindt daarna de berekening van de hoogte
van de WAO-uitkering in guldens plaats. Ook het dagloon is gebaseerd op het
laatstverdiende loon. Het berekend dagloon wordt voor de uitkeringsgerechtigde echter verlaagd indien deze uit eigen verkiezing placht afwisselend wel
en niet werkzaam te zijn 4). Zo'n verlaging vindt volgens diverse rechtshulpverleners in de praktijk voornamelijk plaats bij buitenlandse werknemers, die
lange (gedeeltelijk onbetaalde) vakanties nemen in verband met een verblijf
bij gezin of familie in het land van herkomst. In zulke gevallen is er namelijk,
volgens de uitvoeringsorganen, sprake van een "uit eigen verkiezing afwisselend wel en niet werkzaam zijn".
In het rapport van de buitendienstinspecteur 5) wordt meteen na de vraag
naar de nationaliteit van de belanghebbende uitdrukkelijk gevraagd of het
artikel, waarin deze verlaging van het dagloon is geregeld, niet mogelijk van
toepassing is.
In drie onderzochte dossiers van buitenlandse verzekerden kwam zo'n dagloonberekening voor, waarbij op grond van de onbetaalde vakantiedagen die
betrokkene jaarlijks opnam een verlaagd dagloon werd berekend 6). Als criterium werd gehanteerd het aantal dagen dat in het jaar voorafgaand aan de
arbeidsongeschiktheid als onbetaald verlof was opgenomen. Deze informatie
werd door de werkgever verstrekt.
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4)

Art. 14, eerste lid sub b Dagloonregelen; Stcrt, 1967, 126.

5)

Dit is het rapport waarin door de BV gegevens met betrekking tot arbeidsverleden, gezinssituatie
etc. van de aanvrager van een WAO-uitkering worden opgenomen.

6)

Deze dagloonberekening was hier niet het onderwerp van geschil.

4.2.4

Conclusie
De bepaling van het arbeidsongeschiktheidspercentage en de berekening
van het bedrag van de arbeidsongeschiktsheidsuitkering vinden voor alle verzekerden op formeel dezelfde wijze plaats. Toch lijkt er een aantal verschillen
in effecten tussen autochtonen en migranten bij deze bepaling en berekening
te kunnen worden geconstateerd.
Zo heeft de geringere realiteitswaarde van de functieduiding bij Turken en
Marokkanen, zoals beschreven in paragraaf 4.1, tot gevolg dat de berekende
resterende verdiencapaciteit eveneens weinig realiteitswaarde heeft. Een
echte resterende verdiencapaciteit is immers wellicht niet aanwezig. Hierdoor
kan het uiteindelijk arbeidsongeschiktheidspercentage te laag worden vastgesteld.
Indien de indruk juist is dat Turken en Marokkanen meer overwerken of een
tweede baan hebben dan Nederlanders, dan geeft het maatmanloon bij
Turken'en Marokkanen vaker geen reëel beeld van de oorspronkelijke verdiencapaciteit voor de arbeidsongeschiktheid dan bij Nederlanders. Ook hierdoor
kan de vaststelling van het arbeidsongeschiktheidspercentage feitelijk te
laag uitvallen.
Een derde aanwezig verschil hangt samen met het feit dat buitenlandse
werknemers veelal in de situatie verkeren, dat ze regelmatig onbetaald verlof
opnemen in verband met verplichtingen in het land van herkomst. Dit onbetaald verlof wordt door de uitvoeringsorganen gezien als een "uit eigen verkiezing afwisselend wel en niet werkzaam zijn". Een verlaging van het dagloon is
het gevolg. Een verlaging op deze grond lijkt voor buitenlandse werknemers
vaker voor te komen dan voor Nederlanders. Door de uitvoeringsorganen
wordt, gezien de redactie van het rapport van de buitendienstinspecteur bewust rekening gehouden met deze situatie.

4.3

Verdiscontering

4.3.1

Inleiding
De berekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage zoals hierboven
beschreven levert niet altijd het definitieve percentage op. Bij de vaststelling
van de mate van arbeidsongeschiktheid moet namelijk volgens artikel 21,
tweede lid, sub a WAO 7) zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de
door die arbeidsongeschiktheid veroorzaakte verminderde gelegenheid tot
het verkrijgen van arbeid. De werkloosheid van een arbeidsongeschikte bij wie
nog een zekere restcapaciteit aanwezig is, kan op grond hiervan verdisconteerd worden in het arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit betekent doorgaans dat de verzekerde een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt
ondanks het feit dat hij objectief gesproken nog tot arbeid in staat is.
De uitvoeringsorganen hanteren deze bepaling ruim. Ze nemen in beginsel
aan dat bij gedeeltelijk arbeidsongeschikten de handicap de overheersende
oorzaak van het niet verkrijgen van passend werk is, waardoor deze ingedeeld
dienen te worden in de hoogste klasse van arbeidsongeschiktheid 8).
Om de duur van de verdiscontering beter aan een termijn te binden heeft de
GMD in 1982 de zogenaamde "administratieve termijnstelling" voor bepaalde
categorieën arbeidsongeschikten ingevoerd. Deze administratieve termijnste(ling houdt in dat na verloop van een tevoren bepaalde termijn herzien
wordt of er aanleiding is om de verdisconteringsbepalingen te handhaven of
7)

De mogelijkheid tot verdiscontering is in de herziene WAO per 1 januari 1987 ten aanzien van
nieuw te beoordelen verzekerden volledig verdwenen. Artikel 21, tweede lid, sub a WAO is vervangen.

8)

Een aantal gevallen is van verdiscontering uitgesloten. Deze komen in paragraaf 4.3.3 nog ter
sprake.
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te beëindigen. Teneinde argumenten te verzamelen dat er geen verband meer
aanwezig is tussen de handicap en "het niet kunnen verkrijgen van arbeid"
moet de verzekerde gedurende deze termijn intensief begeleid worden 9).
In de praktijk blijkt dat in verschillende gevallen reeds bij de beoordeling
van de mate van arbeidsongeschiktheid op grond van artikel 18 WAO rekening
wordt gehouden met de situatie op de arbeidsmarkt. Er volgt dan een indeling
in de hoogste arbeidsongeschiktheidsklasse, zonder dat er sprake is van verdiscontering ex artikel 21, tweede lid sub a WAO (Broekhuis, 1986, 42).
4.3.2

Toepassing van artikel 21 tweede lid sub a WAO
Door de in de vorige paragraaf geschetste praktijk was een analyse met betrekking tot de toepassing van de verdiscontering niet eenvoudig.
Bij de dossieranalyse zijn alleen die zaken in verband gebracht met verdiscontering, waarin sprake is van een duidelijk wel of niet toepassen van verdiscontering ex art. 21 tweede lid sub a WAO. De aanwezigheid dan wel afwijzing
van de verdiscontering is in de meeste dossiers ontleend aan de rapportage
van de AD. De toepassing van de verdiscontering had telkens een tijdelijk
karakter. Het ging hierbij in totaal om 56 dossiers (zie tabel 3).
Het aantal Nederlanders in deze steekproef bij wie daadwerkelijk verdiscontering plaatsvond was groter dan het aantal Turken en Marokkanen.
Tabel 3: Toepassing van verdiscontering naar nationaliteit.

Nederlanders
Turken
Marokkanen
totaal

geen
verdiscontering

wel
verdiscontering

totaal

6
6
3

22
11
8

28
17
11

15

41

56

De gemiddelde duur van de verdiscontering bij die personen bij wie wel
sprake was van verdiscontering was bij Nederlanders in dit onderzoek langer
dan bij Turken en Marokkanen. Bij Nederlanders bedroeg deze gemiddeld 25
maanden, bij Turken 20 maanden en bij Marokkanen gemiddeld 12 maanden.
Doordat de steekproef niet representatief is, zijn de geconstateerde verschillen in de toepassing en duur van de verdiscontering moeilijk te interpreteren.
De verschillen kunnen een indicatie geven dat bij Nederlandse arbeidsongeschikten verdiscontering van de werkloosheid vaker plaatsvindt dan bij
Turkse en Marokkaanse arbeidsongeschikten en dat indien er verdisconteerd
wordt dit bij Nederlandse arbeidsongeschikten gemiddeld langer duurt.
De administratieve termijnstelling in de vormen van een intensieve begeleiding werd in onze steekproef slechts bij twee (Nederlandse) verzekerden toegepast. Ze zal niet verder aan de orde komen.
4.3.3

Achterwege laten of beëindiging van de verdiscontering
In een aantal situaties wordt door de uitvoeringsorganen de verdiscontering niet toegepast. Dit gebeurt wanneer het volgens de GMD voor de hand ligt
dat een andere omstandigheid dan de handicap de oorzaak is van het niet verkrijgen van werk of waarin het als oneigenlijk wordt aangevoeld om belanghebbende zonder meer een uitkering te verlenen naar de hoogste klasse 10).
9)

Zie SVr-rapport nr. 8058182 inzake de verdisconteringsbepalingen/adminstratieve termijnstelling
AAW en WAO.

10) GMD-Handboek par. 4.1.2.4. De term "aangevoeld" geeft aan hoe moeilijk dit criterium te objectiveren valt. De situaties waarin dit voorkomt worden de zogenaamde "tenzij-situaties" genoemd.
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De verdiscontering blijft dan van begin af aan achterwege of wordt in een
later stadium beëindigd. In dit onderzoek zijn de volgende situaties hierbij van
belang:
- de verzekerde verblijft illegaal in Nederland
- de begeleiding naar werkhervatting is of wordt onmogelijk
- de Verzekerde stelt zich niet werkwillig op
- de arbeidsmarktpositie van de verzekerde is ook zonder ziekte of gebrek
slecht.
In deze paragraaf zal alleen aan deze situaties aandacht worden besteed.
Illegaal verblijf in Nederland
Wanneer een verzekerde illegaal in Nederland verblijft, blijkt verdiscontering niet mogelijk 11). De verzekerde mag dan op grond van de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers geen arbeid verrichten. Hij is niet bemiddelbaar voor
enige arbeid op de vrije arbeidsmarkt. Het niet verkrijgen van arbeid is derhalve niet het gevolg van de handicap maar van de illegaliteit. Deze situatie
deed zich bij 1 Marokkaan voor.
Hoewel de verblijfsrechtelijke positie van de verzekerde voor de toekenning
van de WAO formeel niet van belang is, speelt ze in zulke situaties toch een
grote rol.
Begeleiding onmogelijk
De begeleiding van een verzekerde, waarop in paragraaf 4.5 nog nader
wordt ingegaan, wordt volgens de uitvoeringsorganen onmogelijk, als de verzekerde zich in het buitenland vestigt.
In de onderzochte dossiers werd bij 2 Turken en 1 Marokaan die daadwerkelijk stappen tot terugkeer hadden genomen, van begin af aan geen verdiscontering toegepast. Het bleek dat ook uitingen van voornemens tot vertrek, voor
feitelijke realisering, voor arbeidsdeskundigen in 2 dossiers aanleiding waren
geen verdiscontering (meer) toe te passen. Bij een Turk die zodoende uit
kwam op een arbeidsongeschiktheidspercentage van 15-25% en daarom
afzag van vertrek, bleef dit percentage verlaagd.
1 maal werd een tijdelijk verblijf van 3 maanden ("vakantie met toestemming van de BV") in Marokko door de AD als reden aangevoerd om in het geheel geen verdiscontering toe te passen. De Marokkaan ontwikkelde volgens
de AD op deze manier namelijk geen activiteiten om tot werkhervatting te
komen. Hij onttrok zich zo vrijwillig aan de mogelijkheid om te solliciteren.
Verdiscontering was daarom uitgesloten.
Niet werkwillige houding
Een derde reden om de verdiscontering van de werkloosheid achterwege te
laten dan wel te beëindigen wordt gevormd door de niet werkwillige houding
van de verzekerde. Wanneer een belanghebbende geen reële pogingen doet
om werk te krijgen, stelt hij zich niet werkwillig op.
Een exacte, voor iedereen geldende omschrijving valt echter volgens de
GMD voor het begrip "niet-werkwillig" niet te geven. Afgegaan moet worden
op de feiten zoals die zich in het individuele geval manifesteren en in de loop
van de gevalsbehandeling worden vastgesteld 12).
Het aspect van het "niet-werkwillig" zijn, speelt onder andere in situaties
waarbij:
- belanghebbende duidelijk te kennen heeft gegeven dat hij niet van plan is
te gaan werken;
- belanghebbende geen gevolg geeft aan aanwijzingen naar concrete werkaanbiedingen'(vacatures);

11) Zie ook CRvB 16.1.80 RSV 1980, 219.
12) GMD-Handboek par. 4.1.6.5.
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-belanghebbende zich bij de werkgever op zodanige wijze presenteert dat
hij zijn kansen op het verkrijgen van de baan teniet doet;
- belanghebbende nauwelijks of geen sollicitatie-activiteiten ontwikkelt.
De beoordeling van de werkwilligheid van de verzekerde lijkt voor de AD een
zware opgave. In veel gevallen zal hij moeten afgaan op indrukken, verkregen
uit momentopnamen.
Bij deze beoordeling van de werkwilligheid van de belanghebbende vielen in
de dossiers twee situaties te onderkennen, waarin migranten zich van autochtonen onderscheiden.
De eerste situatie bestond hieruit dat de Marokkaanse of Turkse verzekerde
tegenover de AD sterk benadrukte zich totaal ziek te voelen en zich niet in
staat achtte tot welke werkzaamheden dan ook. De klachten die hij had
werden nogmaals breed aangegeven. Illustratief is de volgende passage uit
een AD-rapport ten aanzien van een Marokkaanse man:
"Belanghebbende stelt geen enkel werk te kunnen verrichten. Hij gaat
dood, zegt hij. Ik leg belanghebbende uit, dat de arts dit niet onderschrijft
en vindt dat hij kan werken. Opnieuw ontkent belanghebbende dit ten stelligste en toont mij alle medicijnen die hij moet slikken".
Door de arbeidsdeskundige werd zulk gedrag als niet-werkwilligheid geïnterpreteerd. Verdiscontering was daarom niet meer aan de orde.
De tweede situatie had betrekking op de beoordeling van de sollicitatieactiviteiten van de Turkse en Marokkaanse arbeidsongeschikten 13). Uit verschillende dossiers bleek dat buitenlandse verzekerden ten overstaan van de
AD moeilijk konden aantonen dat ze hadden gesolliciteerd. De AD moest in
dergelijke situaties beoordelen in hoeverre hij geloof hechtte aan door de verzekerde vermelde sollicitatie-activiteiten. De indruk bestaat hierbij dat
arbeidsdeskundigen niet snel geneigd waren niet-controleerbare sollicitaties
te vertrouwen. In arbeidskundige rapporten kwamen dan passages voor als:
"belanghebbende (Marokkaan PM) zegt wel dat hij naar 12 werkgevers is
toegegaan, maar hij kan niet mededelen met wie hij gesproken heeft. De
sollicitatieactiviteiten zijn derhalve niet na te gaan".
De arbeidsdeskundigen zagen hier dan een aanleiding in zulke belanghebbenden als niet-werkwillig meer te beschouwen. Dit leidde meestal tot een
verlaging of intrekking van de WAO-uitkering. In twee dossiers kwamen de
arbeidsdeskundigen in dit verband tot een ander oordeel. Dat een (in deze gevallen Turkse) werknemer niet bekend was bij de werkgevers, bij wie hij gesolliciteerd zou hebben, lag volgens hen aan het feit dat buitenlandse werknemers meer malen al bij de poort van een bedrijf werden weggestuurd. Aangenomen moest daarom worden dat de Turkse arbeidsongeschikte toch actief
gesolliciteerd had ondanks de oncontroleerbaarheid van zijn beweringen.
Slechte arbeidsmarktpositie
Een laatste reden die de AD in enkele Marokkaanse en Turkse dossiers hanteerde om art. 21 tweede lid sub a WAO niet (langer) toe te passen hing samen
met hun arbeidsmarktpositie. Zo schreef een AD in zijn rapport:
"Belanghebbende zal als buitenlander, die slecht Nederlands spreekt en
niet over specifieke vakkennis beschikt niet gemakkelijk aan het werk
komen. Deze situatie bestond echter ook al voor het intreden van de
medische beperkingen, zodat de verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van werk niet als gevolg van ziekte of gebrek kan worden beschouwd".
Het ging hierbij om situaties, waarin de AD het niet kunnen vinden van werk
koppelde aan het feit dat betrokkene een buitenlander was. Niet de handicap,
13) Deze situatie deed zich ook voor in dossiers, waarin artikel 21 tweede lid sub a WAO niet werd
toegepast.
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maar het zijn van buitenlander werd als de oorzaak voor de achterstand op de
arbeidsmarkt aangemerkt. Verdiscontering van de werkloosheid was hierbij
dan niet aan de orde, volgens de beoordelende arbeidsdeskundigen. Een overeenkomstige redenering werd niet in de Nederlandse dossiers aangetroffen.

4.3.4

Conclusie
Het expliciet niet toepassen of beëindigen van de toepassing van de verdiscontering van de werkloosheid kan plaatsvinden op grond van een aantal
redenen, waarbij in de praktijk verschillen tussen autochtonen en migranten
kunnen worden geconstateerd. Dit verschil kan bijvoorbeeld ontstaan omdat
de reden uitsluitend van toepassing is op niet-Nederlanders, zoals bij een illegaal verblijf het geval blijkt te zijn.
De reden kan ook zowel op Nederlanders als op Turken en Marokkanen betrekking hebben, maar voor de laatsten, gezien de positie waarin ze verkeren
vaker tot stopzetting of niet toepassing van de verdiscontering leiden. Vestiging in het buitenland en een slechte arbeidsmarktpositie zijn immers omstandigheden waar Turken en Marokkanen meer mee geconfronteerd worden
dan Nederlanders. Bij deze omstandigheden zijn twee opmerkelijkheden te
constateren. Allereerst bleek in een aantal dossiers dat de uiting van een
voornemen tot vertrek reeds aanleiding kon zijn om de verdiscontering niet
(meer) toe te passen. Ging een definitief vertrek niet door dan bleef het
arbeidsongeschiktheidspercentage op het verlaagde niveau gehandhaafd.
Ten tweede lijkt er een tegenstrijdigheid te zitten in het feit dat in de beoordeling van de toegankelijkheid van de te duiden functies (par. 4.1.1) nergens
rekening wordt gehouden met de arbeidsmarktpositie van Turkse en Marokkaanse werknemers, terwijl dit argument bij de beoordeling van de vraag of
verdiscontering nodig is wel (ten nadele van de buitenlandse verzekerde)
wordt gehanteerd.
Tenslotte kan het gedrag van Turkse en Marokkaanse verzekerden tot stopzetting of niet toepassing van de verdiscontering leiden op grond van een
reden die voor alle verzekerden geldt. De manier waarop sommige buitenlandse verzekerden hun ziekte tegenover de arbeidsdeskundige benadrukten
en de informele wijze van werkzoeken konden voor de AD een aanleiding
vormen hen als niet werkwillig te beschouwen. Werk zoeken door de fabriekspoorten langs te gaan bleek bewijsproblemen ten aanzien van de verrichte sollicitatie-activiteiten te kunnen opleveren. De arbeidsdeskundigen in onze
steekproef hadden over het algemeen weinig vertrouwen in dat soort sollicitatie-activiteiten.

4.4

Uitloopperiode
Wanneer het arbeidsongeschiktheidspercentage op minder dan 15 wordt
vastgesteld, wordt de belanghebbende niet (meer) arbeidsongeschikt geacht.
In een dergelijk geval, zo regelt het GMD-handboek, kan het aangewezen zijn
de belanghebbende een zekere uitloopperiode te gunnen met een maximum
van 3 maanden 14). Gedurende deze uitloopperiode krijgt of behoudt de belanghebbende een volledige WAO-uitkering.
Een analyse van de gegevens gaf aan dat de duur van de uitloopperiode in
de praktijk (regelmatig) meer dan 3 maanden bleek te kunnen bedragen. In
eenderde van de 57 dossiers, waar sprake van een uitloopperiode was, bedroeg deze 4 maanden of meer. De indruk was dat in de toekenning van de
lengte van deze termijn weinig systematiek zit. De beslissing leek iets willekeurigs te hebben. Zo had een AD in een van de dossiers een langere uitloop-

14) Het handboek geeft hier overigens geen nadere criteria voor aan.
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termijn voorgesteld, met als enige reden dat dit bij een beroepszaak beter zou
staan.
In een aantal gevallen werd bij het geven van de uitloopperiode expliciet
rekening gehouden met enkele specifieke kenmerken van buitenlandse werknemers. De desbetreffende Marokkanen en Turken kregen een langere uitloopperiode (meer dan 4 maanden), omdat er bij belanghebbenden een achterstand op de arbeidsmarkt bestond, veroorzaakt door de taalbarrière (en het
feit dat ze reeds geruime tijd werkloos waren). Een AD rechtvaardigde in zijn
rapport zo'n langere uitlooptermijn voor een Turkse verzekerde op grond van
het feit dat:
"belanghebbende tot een zogenaamde etnische minderheidsgroep behoort en daardoor al verminderde kansen heeft om tijdens de huidige
economische recessie aan de slag te komen".
De achterstand van de verzekerde op de arbeidsmarkt bleek aldus een
reden te zijn om een uitloopperiode toe te kennen. De dossiers gaven nauwelijks verschil te zien wat betreft het wel of niet toepassen van een uitloopperiode naar nationaliteit noch tussen de nationaliteit en de duur van de uitloopperiode. Gezien de structurele achterstandpositie van buitenlandse werknemers op de arbeidsmarkt zou verwacht kunnen worden dat een uitloopperiode vaker bij hen zou zijn toegekend. Dit bleek evenwel niet het geval te
zijn.

4.5

Begeleiding

4.5.1

Inleiding
Is de arbeidsdeskundige van oordeel dat er nog een zekere resterende verdiencapaciteit aanwezig is, dan kan de AD de belanghebbende begeleiden
naar werkhervatting. De verzekerde wordt hierbij in het algemeen tijdelijk volledig arbeidsongeschikt geacht 15). Onder begeleiding kunnen al die activiteiten worden verstaan, die werkhervatting kunnen bevorderen of tot benutting
van het resterende arbeidsvermogen kunnen leiden (Broekhuis, 1986, 26). De
aard van de begeleidingsactiviteiten, die de AD ontwikkelt, kan hierbij sterk
variëren 16).

Uit de geanalyseerde dossiers bleek, dat de arbeidsdeskundigen veelal weinig inhoud gaven aan het begrip begeleiding. Ze namen meestal een passieve
houding aan waarbij de begeleiding enkel neerkwam op een controleren of belanghebbende voldoende sollicitatie-activiteiten ontwikkeld had 17.

4.5.2

Begeleiding bij sollicitatie-activiteiten
Begeleiding in de vorm van daadwerkelijke hulp van de AD bij sollicitatieactiviteiten van de verzekerde kwam in de onderzochte dossiers slechts

15) Dit geschiedt in sommige gevallen onder uitdrukkelijke toepassing van artikel 21, tweede lid,
sub a WAO. Vaak wordt echter op grond van artikel 18, eerste lid WAO dit arbeidsongeschiktheidspercentage op 100% gelaten.
16) De activiteiten kunnen (onder andere) bestaan uit:
- een of meer gesprekken, waarbij de AD de verzekerde aanspoort te solliciteren;
- doorverwijzen voor een beroepskeuze-advies c.q. arbeidstherapie;
- de verzekerde een zogenaamde Arbeidsrevalidatietraining (ARA) laten volgen;
- plaatsing in het kader van de WSW;
- contact opnemen met de oude werkgever of potentiele nieuwe werkgever;
- inbrengen in een speciaal overleg met het Arbeidsbureau;
- verzorgen van opleiding of omscholing.
17) Ook Broekhuis (1986) constateert dit verschijnsel in zijn proefschrift over beoordeling en begeleiding van arbeidsongeschikten.
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sporadisch voor. Om precies te zijn bij 5 Nederlanders en 1 Turk. Deze hulp
bestond uit het attenderen op een aantal vacatures of het contact opnemen
met een potentiële nieuwe werkgever.
In de meeste gevallen volstond de AD, zij het op zeer uiteenlopende wijze,
aan de verzekerde te vertellen dat deze sollicitatie-activiteiten moest ontwikkelen, om een eventuele terugkeer op de arbeidsmarkt te realiseren. Het
zoeken naar geschikte vacatures lag hierbij, volgens de arbeidsdeskundigen,
in de eerste plaats op de weg van de verzekerde zelf. De "standaardprocedure" was in zulke gevallen meestal dat de belanghebbende te kennen werd
gegeven de personeelsadvertenties in dag- en weekbladen, advertentiebladen
e.d. goed na te gaan.
De opvattingen van arbeidsdeskundigen over de aard en inhoud van sollicitatie-activiteiten liepen in de dossiers nogal uiteen. Sommige vonden dat
arbeidsongeschikten vooral ook de niet geregistreerde vacatures zo mogelijk
dienden op te sporen door spontaan een aantal open sollicitaties te verrichten
bij die bedrijven, waar passend werk kon worden vermoed. Turken en Marokkanen moesten als ze moeite hadden met het schrijven van sollicitatiebrieven
maar de hulp inroepen van een redelijk Nederlands schrijvende landgenoot of
van organisaties als het GAK of Verenigingen van Buitenlanders.
Van "gastarbeiders", zo was de strekking van veel AD-rapportages, mocht
echter redelijkerwijs verwacht worden dat ze na een (langdurig) verblijf in
Nederland zodanig in het Nederlands konden communiceren dat extra begeleiding bij sollicitatie-activiteiten niet nodig was.

4.5.3

Overige begeleidingsactiviteiten
Naast het aansporen tot sollicitatie-activiteiten werden door de AD nog
enkele andere begeleidingsactiviteiten verricht. Een uitsplitsing van deze
"overige begeleidingsactiviteiten" naar nationaliteit laat zien dat in onze
steekproef Nederlanders hier meer voor in aanmerking kwamen dan de Turken
en Marokkanen (zie tabel 4).
Tabel 4: Overige begeleidingsactiviteiten naar nationaliteit.

Nederlanders
Turken
Marokkanen
totaal

geen

wel

9
8
8

29
14
8

38
22
16

25

51

76')

totaal

Dit aantal van 76 is gebaseerd op het aantal verlagingszaken, waarbij een arbeidsdeskundige betrokken is geweest.
Verondersteld is dat in weigeringszaken geen begeleidingsactiviteiten plaatsvinden. Zie paragraaf 3.2.

Voor de 8 Marokkanen bij wie overige begeleidingsactiviteiten hadden
plaatsgevonden, bestonden deze begeleidingsactiviteiten alleen uit het contact opnemen met de oude werkgever, teneinde na te gaan of er nog plaatsingsmogelijkheden, anders dan de oude werkzaamheden, in het desbetreffende bedrijf aanwezig waren. Dit bleek nimmer het geval te zijn.
Bij 9 Turkse arbeidsongeschikten werd naast dit routine-contact met de
oude werkgever ook contact met het Arbeidsbureau opgenomen, al dan niet
om betrokkene speciaal te melden voor de zogenaamde gehandicaptenregistratie. Bij 23 Nederlandse verzekerden gebeurde dit eveneens.
Hiermee hielden de begeleidingsactiviteiten ten aanzien van Turken en
Marokkanen op.
Ten aanzien van de Nederlanders werden niet alleen procentueel meer,
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maar ook nog andere verdergaande begeleidingsactiviteiten ontwikkeld:
- 2 personen werden doorverwezen naar een zogenaamde Arbeidsrevalidatietraining (ARA). Dit leidde lx tot werkhervatting, waarna belanghebbende
echter toch weer snel uitviel;
- 1 maal werd een beroepskeuze-advies gevraagd;
- 2 maal kreeg de belanghebbende de mogelijkheid (gedurende geruime tijd)
zich om te scholen, c.q. bepaalde diploma's te halen;
- 3 maal werd gepoogd de belanghebbende in WSW-verband (sociale werkplaats) te werk te stellen.

4.5.4

Conclusie
Gezien hun slechte arbeidsmarktpositie lijkt het aannemelijk dat gedeeltelijk arbeidsongeschikte Turken en Marokkanen (nog) meer moeite zullen hebben met het vinden van een baan dan Nederlanders. Dit is in de steekproef
echter voor de arbeidsdeskundigen geen aanleiding om (extra) begeleidingsactiviteiten voor deze groep te ontwikkelen. Uit de onderzochte dossiers blijkt
eerder het tegendeel. Zo er al sprake van hulp bij sollicitatie-activiteiten was,
gebeurde dit bijna alleen bij Nederlanders. Turken en Marokkanen werden verondersteld, ongeacht hun geringere beheersing van de Nederlandse taal,
zelfstandig voldoende te kunnen solliciteren. In paragraaf 4.3.3 is reeds beschreven op welke wijze de AD vervolgens zulke sollicitaties beoordeelt.
Voor de meer intensieve reïntegratie-activiteiten als training, scholing en
WSW-plaatsing kwamen alleen de Nederlanders uit onze onderzoekgroep in
aanmerking. Ten aanzien van de WSW-plaatsing kan hiervoor een oorzaak gevonden worden in het feit dat een tewerkstelling in een sociale werkplaats tot
voor kort in principe alleen voor Nederlanders openstond. Voor plaatsing van
buitenlandse werknemers was telkens de toestemming van de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid noodzakelijk 18). Deze extra bureaucratische hindernis kon remmend werken op de bereidheid van de arbeidsdeskundigen een WSW-plaatsing daadwerkelijk te bevorderen.
Een meer algemene verklaring ligt waarschijnlijk echter in de motieven van
de AD om tot begeleiding over te gaan. De aard van de begeleiding wordt voor
een (groot) deel bepaald door de verwachting van de AD met betrekking tot
succes en de reële mogelijkheden van de belanghebbende op de arbeidsmarkt
(Broekhuis, 1986, 80). Dit is een belangrijker criterium dan de werkelijke behoefte van de verzekerde. Turken en Marokkanen scoren ten aanzien van dat
eerste criterium echter zeer laag. De kans op intensievere begeleiding is daardoor minimaal 19).

4.6

Conclusie hoofdstuk 4
Aan het eind van dit lange hoofdstuk kunnen de voornaamste conclusies
nog eens kort op een rijtje worden gezet.
Geen verschil naar nationaliteit viel te constateren bij het aantal door de
GMD geduide functies en de toepassing en duur van de uitloopperiode.
Wel was er een verschil naar nationaliteit met betrekking tot de aard van de
geduide functies aanwezig. Dit verschil lijkt verklaard te kunnen worden door
het feit dat het niveau van de laatst verrichte werkzaamheden van de Nederlandse arbeidsongeschikten hoger lag. Andere verschillen deden zich voor bij
de bepaling van het maatmanloon en het dagloon. Ook bij de verdiscontering
waren er in onze steekproef verschillen aanwezig. Bij de Turkse en Marok18) Artikel 47 (oud) WSW. Deze regeling is zeer recent gewijzigd. Zie EK 1985-1986, 18810.
19) Veenman (1985, 882) constateerde bij de bemiddeling van het Arbeidsbureau eenzelfde verschijnsel. Arbeidsbureau-functionarissen concentreren hun bemiddelingsactiviteiten op personen met een relatief grote kans van slagen. De meeste allochtonen vallen hierbuiten.
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kaanse arbeidsongeschikten vond minder verdiscontering plaats dan bij de
Nederlandse arbeidsongeschikten. Bovendien was de duur van die verdiscontering bij migranten gemiddeld korter dan bij Nederlanders. Dit hing mogelijk
samen met het feit dat er een aantal redenen bestond om de verdiscontering
expliciet niet toe te passen of te beëindigen, die vaker voor de Turken en
Marokkanen in onze steekproef van toepassing bleken te zijn dan voor de
Nederlanders. Als redenen waren hier van belang: een illegaal verblijf in
Nederland, de onmogelijkheid van begeleiding, een niet werkwillige houding
en een slechte arbeidsmarktpositie.
Bij de begeleiding werden door de arbeidsdeskundigen ten aanzien van
Nederlandse arbeidsongeschikten niet alleen procentueel meer, maar ook
verdergaande activiteiten ontwikkeld dan ten aanzien van buitenlandse
arbeidsongeschikten. Zo er al sprake van hulp bij sollicitatie-activiteiten was,
gebeurde dit bijna alleen bij Nederlanders.
Opmerkelijk was dat de arbeidsdeskundigen er bij de functieduiding vanuit
gingen dat migranten ook voor die functies in aanmerking konden komen, die
in de praktijk alleen door Nederlanders worden vervuld. De realiteitswaarde
van de functieduiding en de berekende resterende verdiencapaciteit nam hierdoor af. Er lijkt bovendien een tegenstrijdigheid te zitten in het feit dat in de
beoordeling van de toegankelijkheid van de te duiden functies nergens rekening wordt gehouden met de arbeidsmarktpositie van Turkse en Marokkaanse
werknemers, terwijl dit argument bij de beoordeling van de vraag of verdiscontering nodig is wel (ten nadele van de buitenlandse verzekerde) wordt gehanteerd.
Bij de aard van de begeleiding lijkt de verwachting van de AD met betrekking tot succes en de reële mogelijkheden van de belanghebbende op de
arbeidsmarkt een belangrijker criterium te zijn dan de werkelijke behoefte van
de verzekerde.,
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5 Remigratie

5.1

Inleiding
In dit hoofdstuk zal aparte aandacht worden besteed aan de uitvoering van
de arbeidsongeschiktheidswetgeving bij remigratie. In beginsel heeft iedere
uitkeringsgerechtigde de mogelijkheid om met behoud van een WAO-uitkering zich in het buitenland te vestigen. Hier wordt door buitenlanders vaker
gebruik van gemaakt dan door Nederlanders in de vorm van een terugkeer
naar hun land van herkomst. Nederlandse arbeidsongeschikten behouden bij
vestiging in het buitenland steeds de mogelijkheid zich opnieuw te vestigen in
Nederland. Turkse en Marokkaanse arbeidsongeschikten kunnen zich na
terugkeer niet meer opnieuw in Nederland vestigen. Bij remigratie wordt een
wet die in feite geschreven is voor in Nederland voorkomende situaties, toegepast op een terrein dat grotendeels wordt bepaald door de specifieke omstandigheden waarin de Turkse en Marokkaanse arbeidsongeschikten verkeren.
Wat voor gevolgen dat kan hebben voor en na de feitelijke remigratie zal hieronder worden beschreven.

5.2

Het voornemen tot remigratie en de arbeidsongeschiktheidsuitkering
Indien een uitkeringsgerechtigde wil remigreren met behoud van zijn
arbeidsongeschiktheidsuitkering dient hij om toestemming van de bedrijfsvereniging te vragen. Bij de beoordeling van deze aanvraag vindt doorgaans
een herbeoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid plaats door de
GMD op verzoek van de BV. Een dergelijke herbeoordeling door de GMD kan
ook plaats vinden bij die personen, die tot dat moment onder "beheer" van de
BV waren gebleven en nog nooit door de GMD waren onderzocht 1). Zo'n herbeoordeling kan een verlaging of beëindiging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering tot gevolg hebben.
Dit kan gebeuren om de volgende redenen:
- de verdiscontering wordt beëindigd omdat de verminderde gelegenheid tot
het verkrijgen van arbeid niet (meer) in de handicap van de verzekerde ligt
maar in zijn vestiging in het buitenland (zie paragraaf 4.3);
- de beperkingen van de verzekerde zijn volgens. de VG in vergelijking met de
vorige beoordeling afgenomen, waardoor het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt verlaagd;
- de GMD schat de beperkingen anders in dan de BV had gedaan, waardoor
het arbeidsongeschiktheidpercentage eveneens wordt verlaagd.
In de onderzochte dossiers kwamen al deze redenen voor verlaging of beeindiging ten gevolge van zo'n verzoek tot vestiging in het buitenland alleen
bij Marokkanen en Turken voor en niet bij Nederlanders.

1)

Zie paragraaf 2.2.
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De als laatste vermelde reden hangt samen met de tussen de bedrijfsverenigingen en de GMD gemaakte werkafspraken. Hierdoor blijven onder andere
arbeidsongeschikten, waarvan vaststaat dat werkhervatting is uitgesloten bij
de bedrijfsvereniging onder "beheer". Bij een voornemen tot remigratie worden deze arbeidsongeschikten echter gemeld bij de GMD, die dan tot een herbeoordeling kan overgaan.
Het bleek dat in twee dossiers van een Turkse en een Marokkaanse arbeidsongeschikte, die reeds jaren onder "beheer" van de BV waren, zich deze situatie voordeed. De BV achtte bij beide personen werkhervatting uitgesloten. Bij
de Turkse arbeidsongeschikte liet de verzekeringsgeneeskundige van de BV
de melding uitdrukkelijk vergezeld gaan van de mededeling dat de belanghebbende wellicht geschikt zou zijn voor zittend werk, maar dat gezien zijn leeftijd
(55 jaar), opleiding en positie op de arbeidsmarkt verlaging van het arbeidsongeschiktheidspercentage niet opportuun was. De verzekeringsgeneeskundige van de GMD oordeelde in beide gevallen echter na een herbeoordeling
dat de verzekerde geschikt moest worden geacht voor zijn eigen (lichte) werk.
De WAO-uitkering werd ingetrokken.
Bij de bestudering van de dossiers viel op dat het voornemen te remigreren
het herbeoordelingspatroon van de GMD - voorzover men daarvan kan spreken - kon beïnvloeden. Een herbeoordeling gebeurde meestal op initiatief
van de uitvoeringsinstantie, maar bij remigratie kwam dit initiatief als het
ware bij de verzekerde terecht. Zijn remigratieverzoek vormde dan namelijk de
aanleiding de mate van arbeidsongeschiktheid opnieuw te beoordelen. De verzekerde raakte daardoor een uitkering kwijt, die hij zonder remigratieplannen
op dat moment had behouden. Een markant voorbeeld in dit verband troffen
we aan in een dossier van een Marokkaan, die in het bezit was van een volledige WAO-uitkering. Begin 1979 had de "laatste" beoordeling door de verzekeringsgeneeskundige van de GMD plaatsgevonden. Eind 1980 verzocht de
Marokkaan om te remigreren naar Marokko. Het bleek toen dat zijn dossier
reeds in het archief was opgeborgen, waarna niemand meer naar hem had gekeken. Nu werd zijn dossier weer gelicht. Hij werd herbeoordeeld en geschikt
geacht voor rugsparend werk. Zijn WAO-uitkering werd beëindigd.
Het voornemen tot remigratie bleek nog een ander gevolg te kunnen hebben. In enkele dossiers werd door behandelend artsen geadviseerd dat terugkeer met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering voor de betreffende migranten de enige oplossing zou zijn voor hun soms uitzichtloze situatie. De regels lieten dit, volgens de GMD, echter niet altijd toe, omdat de betrokken verzekerde niet (voldoende) arbeidsongeschikt zou zijn. Zoals een VG
het verwoordde:
"Ook ons zou dit in veel gevallen een goede oplossing lijken, maar er ontbreekt helaas een voldoende juridische basis, waardoor zo'n voorstel niet
uitvoerbaar is".
In twee dossiers kwamen de VG en de AD echter overeen dat de verzekerden inderdaad beter af zouden zijn met een blijvend vertrek naar Turkije
respectievelijk Marokko. Om deze remigratie financieel te realiseren verhoogden ze het oorspronkelijke arbeidsongeschiktheidspercentage met 1 respectievelijk 2 klasse(n). Tegelijk met deze verhoging werd wel als voorwaarde
gesteld dat de verzekerden daadwerkelijk naar het land van herkomst zouden
vertrekken.
Het arbeidsongeschiktheidspercentage kwam door deze verhoging boven/
de 45% te liggen. De ratio hiervan leek niet alleen de hoogte van het inkomen i
te zijn, maar ook het feit dat de belanghebbenden nu voor de volksverzekerin-j
gen AOW, AKW, AWBZ en AWW verzekerd bleven.
Wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage namelijk verlaagd naar minder dan 45% dan heeft dit een bijkomende consequentie voor degene die
daadwerkelijk terugkeert naar Turkije of Marokko. De verzekerde verliest dan
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de opbouw van AOW-rechten, zijn kinderbijslag en de verzekering ingevolge
de AWW en AWBZ 2).

5.3

Herbeoordeling na remigratie
Vestigt een uitkeringsgerechtigde zich buiten Nederland dan draagt het
GMD-kantoor van de (oude) woonplaats het dossier over aan het perifeer kantoor Buitenland van de GMD, dat de verdere controle op het voortduren van de
arbeidsongeschiktheid op zich neemt. Terugkeer met een uitkering garandeert namelijk geen zekerheid van een (WAO)-inkomen tot het moment van
pensionering.
Om deze controle te kunnen blijven uitoefenen verzoekt de GMD daartoe
het uitvoeringsorgaan van het verblijfsland (regelmatig) een medische rapportage toe te zenden. De laatste jaren gaat de GMD er echter steeds meer toe
over in het buitenland wonende WAO-ers naar Nederland over te laten komen,
die dan hier herbeoordeeld worden 3). De betrokkene krijgt een retour-vliegticket en wordt in Nederland door een of meerdere specialisten beoordeeld.
Bij zo'n herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid na remigratie blijft de
GMD rekening houden met de eventuele verandering van omstandigheden in
Nederland. De verlaging van het arbeidsongeschiktheidspercentage van een
remigrant kan daardoor een gevolg zijn van een verbetering van het arbeidsaanbod in de regio, waar de verzekerde het laatst arbeid heeft verricht in
Nederland.
In vier van de onderzochte Turkse en Marokkaanse dossiers werd de
arbeidsongeschiktheidsuitkering verlaagd of beëindigd op grond van een herbeoordeling na remigratie. Eenmaal gebeurde dit door de uitkeringsgerechtigde naar Nederland over te laten komen. In geen van de dossiers vormde de verbetering van het arbeidsaanbod echter de reden.
Een opmerkelijke situatie werd in dit verband aangetroffen bij een Marokkaanse man, die mede vanwege een heimwee-syndroom een volledige WAOuitkering genoot. Hij kreeg toestemming om met behoud van zijn uitkering terug te keren naar Marokko. Na een half jaar volgde echter reeds een herbeoordeling door de VG, waarbij gesteld werd dat het heimwee-syndroom niet meer
"telde" na een langer verblijf in eigen land. De WAO-uitkering werd vervolgens
ingetrokken.
Door de remigratie hadden, zoals in paragraaf 5.1 reeds vermeld, deze Turken en Marokkanen afstand gedaan van hun aanspraken op hervestiging in
Nederland. Terugkeer naar Nederland was na de verlaging of intrekking van
de WAO-uitkering niet meer mogelijk.

5.4

Conclusie
Vestiging in het buitenland met behoud van een WAO-uitkering staat in
principe voor iedere uitkeringsgerechtigde open. In de praktijk zijn het echter
met name de buitenlandse werknemers die hier gebruik van maken. Zowel het
voornemen tot als de daadwerkelijke vestiging buiten Nederland blijken niet
altijd zonder gevolgen te zijn. Deze gevolgen deden zich in onze steekproef
alleen bij Turkse en Marokkaanse verzekerden voor, niet bij Nederlanders. Het
voornemen tot remigratie leidde in een aantal dossiers tot een verlaging of
beëindiging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze verlaging of beëindiging hing daarbij samen met het verdisconteringsbeleid van de GMD, het
herziene oordeel van de VG over de beperkingen van de verzekerde en het ver2)

Zie KB 19-10-1976, Stb. 557. Een herziening van dit KB staat momenteel ter discussie (Tk 19861987, 19615, nrs. 1-2).

3)

Zie Tuinstra, 1985, 21.
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schil in opvattingen over de mate van arbeidsongeschiktheid tussen de
Bedrijfsvereniging en de GMD.
De remigratieplannen bleken daarnaast invloed te kunnen hebben op bepaalde routines binnen de uitvoeringspraktijk. Ze werkten als het ware door in
het herbeoordelingspatroon van de GMD en de werkafspraken tussen de GMD
en de Bedrijfsverenigingen. Het gevolg was dat door de remigratieplannen de
verzekerde in een situatie terechtkwam, die leidde tot beëindiging van de
WAO-uitkering. Zonder remigratieplannen zou dit niet het geval zijn geweest.
Bij de remigratie-aanvraag kan de beoordelaar van de GMD met twee tegenstrijdige belangen worden geconfronteerd. Enerzijds is voor de individuele
aanvrager terugkeer met een (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheidsuitkering
soms de beste oplossing. Anderzijds is dit gezien de regels niet altijd te verwezenlijken. Een duidelijk remigratiebeleid van de GMD ontbreekt hier. De
dossiers geven aanwijzingen dat GMD-functionarissen in deze soms een
eigen remigratiebeleid ontwikkelen. Door het arbeidsongeschiktheidspercentage te verhogen, maken ze een daadwerkelijke terugkeer financieel mogelijk.
De beoordeling lijkt bij dit soort situaties evenwel in sterke mate af te hangen
van de invulling die de individuele functionaris aan zijn taak geeft. Hij kan
strikt de regels toepassen dan wel de omstandigheden, waarin de verzekerde
verkeert, laten prevaleren.
Nadat de uitkeringsgerechtigde met toestemming van de uitvoeringsorganen is geremigreerd, blijft het mogelijk dat de uitkering na een herbeoordeling
wordt verlaagd of beëindigd. De gevolgen van zo'n verlaging of beëindiging
zijn voor Turken en Marokkanen ingrijpender dan voor Nederlanders. Turken
en Marokkanen kunnen namelijk na een verlaging of beëindiging van de
arbeidsongeschiktheidsuitkering niet meer terugkeren naar Nederland. Ze
kunnen geen beroep doen op de Algemene Bijstandswet, waardoor ze zonder
bron van inkomsten komen te zitten. Hun verzekering voor de volksverzekeringen stopt. De praktijk van de uitvoeringsorganen om een arbeidsongeschikte
buitenlander eerst toestemming te verlenen met behoud van zijn uitkering te
remigreren en vervolgens na een kortere (zie het voorbeeld in paragraaf 5.3) of
langere periode te herbeoordelen en de uitkering te verlagen of beëindigen,
houdt daarom te weinig rekening met de positie waarin de geremigreerde
arbeidsongeschikte verkeert.
Het lijkt bovendien niet reëel dat de GMD bij een eventuele herbeoordeling
van de arbeidsongeschiktheid nog rekening kan houden met de arbeidsmarktomstandigheden in Nederland terwijl de toegang tot die arbeidsmarkt voor de
betrokken remigrant volledig is afgesloten.

54

6 Administratiefrechtelijke aspecten

6.1

Inleiding
In de door ons onderzochte steekproef wordt de WAO-procedure afgesloten
met een beroepszaak. De rechter vormt aldus het sluitstuk van ons onderzoekmateriaal. Hij maakt, zoals in hoofdstuk 1 al is aangegeven, deel uit van het
proces, waarbinnen de WAO ten uitvoer wordt gelegd. In dit hoofdstuk zal worden nagegaan. of er verschillen in behandeling of effect tussen Nederlanders,
Turken en Marokkanen in deze fase voorkwamen.
Voor een analyse van de opstelling van de rechter in beroepszaken zal in dit
hoofdstuk ook enige jurisprudentie als bron gehanteerd worden. De jurisprudentie kan immers gezien worden als een richtlijn die de rechter hanteert bij
zijn beslissing in concrete beroepsprocedures.
Degene, die het niet eens is met de beslissing van het uitvoeringsorgaan,
kan in beroep gaan bij de Raad van Beroep. Maakt een klager een schattingszaak bij de Raad van Beroep aanhangig dan kan door de voorzitter van de
Raad van Beroep het oordeel van een "deskundige" gevraagd worden. Komt
de deskundige tot een ander oordeel dan de bedrijfsvereniging of de GMD,
dan kan het rapport van de deskundige toegestuurd worden aan de BV of de
GMD, met het verzoek om een reactie. De BV of de GMD kan op 2 manieren
reageren:
- Ze kan haar beslissing intrekken: de beroepszaak wordt dan afgesloten
door middel van een verzoek aan klager zijn beroep in te trekken, omdat er
geen beslissing meer is.
- Ze kan op haar standpunt blijven staan; de beroepszaak eindigt dan met
een uitspraak van de Raad van Beroep.
De rechter kan in zijn uitspraak het beroep van de klager gegrond of ongegrond verklaren (of niet-ontvankelijk). Hiertegen is hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) mogelijk.

6.2

Afloop van de beroepszaak
Tabel 1: Afloop van de beroepszaak naar nationaliteit.
uitspraak RvB

intrekking beroep

Nederlanders
Turken
Marokkanen
Totaal

totaal

doordat
BV op
standpunt
is teruggekomen

door
klager

beroep
gegrond

beroep
ongegrond

niet
ontvankelijk

2
5
4

1
3
-

9
8
8

52
34
54

1
-

65
50
66

11

4

25

140

1

181
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Het aantal zaken, waarbij de BV haar standpunt heeft gewijzigd lag bij
Turken en Marokkanen wat hoger dan bij Nederlanders (zie tabel 1).
Deze aantallen zijn echter te gering om hieruit conclusies te trekken. In 10
van de 11 zaken, die ingetrokken zijn naar aanleiding van de standpuntwijziging van de BV kwam deze intrekking tot stand nadat de deskundige de
belanghebbende, in tegenstelling tot de verzekeringsgeneeskundige, op medische gronden volledig arbeidsongeschikt achtte. Deze zaken kunnen worden
beschouwd als zaken waarin de klager gelijk heeft gekregen. In de andere
door de klager ingetrokken zaken (en bij de niet-ontvankelijkheid) kan gesproken worden van een gelijk van de BV.
Tabel 2: Klager in het (on)gelijk gesteld naar nationaliteit (Marokkanen en Turken samengeteld).
klager gelijk

klager ongelijk

totaal

Nederlanders
Turken en Marokkanen

11 (17%)
25(22%)

54(83%)
91 (78%)

65 (100%)
116 (100%)

Totaal

36(20%)

145 (80%)

181 (100%)

X'=0.3 df=1 n.s.

Er bleek in onze steekproef geen significant verschil naar nationaliteit te
zijn wat betreft het (on)gelijk van de klager (zie tabel 2). Ook bij uitsplitsing
naar weigeringszaken en verlagingszaken trad geen significant verschil naar
nationaliteit op.
Opmerkelijk was dat Nederlandse arbeidsongeschikten in. onze, steekproef
veel vaker dan Turkse of Marokkaanse arbeidsongeschikten zonder gemachtigde (meestal een advocaat) in beroep bleken te gaan (zie tabel 3). De inschakeling van een gemachtigde was niet van invloed op de afloop van de
beroepszaak 1).
Tabel 3: Opsteller klaagschrift naar nationaliteit.
klager zelf

gemachtigde

totaal

Nederlanders
Turken
Marokkanen

23 (36%)
4( 8%)
3 ( 5%)

41(64%)
46 (92%)
62 (95%)

64 (100%)
50(100%)
65 (100%)

Totaal

30(17%)

149(83%)

179 (100%)

2 dossiers onbekend
X2=26.4 df = 2 s.

Op grond van ons materiaal is voor dit verschil geen verklaring te geven. Het
kan betekenen dat de bureaucratische vaardigheden van Nederlanders groter
zijn, waardoor hun inzicht in de WAO-procedure eveneens groter kan zijn dan
bij Turken en Marokkanen. Het kan echter ook" betekenen dat Turken en
Marokkanen de weg naar de rechtshulpverlener beter weten te vinden.

6.3

Inschakeling van deskundigen
De door de RvB ingeschakelde deskundigen onderzoeken de klager en rapporteren daarover. Drie deskundigen per beroepszaak is in de praktijk doorgaans het maximum. De deskundige is in de meeste gevallen een medicus. In
85% van de door ons onderzochte schattingszaken werden door de rechter
een of meer deskundigen ingeschakeld (zie tabel 4).
1)
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Schuyt c.s. vonden in hun onderzoek naar beroepszaken bij de Raad van Beroep (Beroep op de
rechter, 1978) evenmin een verband tussen de inschakeling van een gemachtigde en de afloop
van de beroepszaak.

Opvallend was dat slechts in 8% van het aantal Nederlandse dossiers geen
deskundige werd ingeschakeld, terwijl bij de Turken en Marokkanen dit percentage 24% resp. 17% bedroeg, (zie tabel 4) temeer omdat de bezwaren van
Turken en Marokkanen meer op medisch terrein lagen dan die van de Nederlanders.
Tabel 4: Aantal ingeschakelde deskundigen per beroepszaak naar nationaliteit.
0

1

2 of meer

totaal

Nederlanders
Turken
Marokkanen

5( 8%)
12 (24%)
11 (17%)

41 (63%)
28 (56%)
38 (58%)

19 (29%)
10(20%)
17(26%)

65(100%)
50 (100%)
66 (100%)

totaal

28(15%)

107(59%)

46(25%)

181 (100%)

Een deel van dit verschil lijkt verklaard te kunnen worden door het feit dat 2
Turkse en 2 Marokkaanse klagers in het land van herkomst verbleven ten tijde
van de beroepszaak. Deze verzekerden konden de beroepsprocedure niet vanuit Nederland voeren, omdat ze door hun terugkeer hun rechten op verblijf in
Nederland hadden verloren.
De RvB riep deze verzekerden niet op voor een deskundigenonderzoek,
maar ging af op de door de GMD verzamelde gegevens. In een van deze dossiers had de GMD de verzekerde wel naar Nederland over laten komen en door
twee specialisten laten keuren. De RvB kan in zulke situaties wel een deskundigenonderzoek laten verrichten, maar dit brengt extra complicaties met zich
mee. Als de vreemdeling namelijk een oproep krijgt te verschijnen bij de RvB
of een deskundige, kan hij voor de zitting of keuring een visum krijgen. De reisen verblijfkosten moeten in zo'n geval wel door de oproepende instantie worden gedragen. Volgens verschillende rechters werd in een beroepsprocedure
weinig gebruik gemaakt van deskundigenonderzoek in dit soort situaties. Wel
konden er in die situaties bijzondere eisen worden gesteld aan de zorgvuldigheid, waarmee de beslissing van de BV was genomene).
De invloed van de bij de beroepszaken ingeschakelde deskundige bleek
groot te zijn. De rechter week slechts sporadisch van het oordeel van de deskundige af. In 91 van de 166 zaken, die in onze steekproef tot een uitspraak
van de rechter kwamen werd'deze uitspraak praktisch alleen onderbouwd met
de overweging dat gelet op het rapport van de deskundige de RvB tot het desbetreffende oordeel was gekomen.
Bij de inschakeling van een deskundige baseert de RvB de aard van het
specialisme van deze deskundige op de op dat moment ter beschikking staande medische gegevens.
Dit betekent in de praktijk dat een rechter meestal pas een psychiater als
deskundige inschakelt wanneer uit de (dossier)stukken aanwijzingen zijn te
vinden voor de aanwezigheid van eventuele psychische problemen die op de
arbeidsongeschiktheid van invloed kunnen zijn 3). Zulke aanwijzingen worden
onder andere aanwezig geacht wanneer de verzekerde onder behandeling van
een psychiater staat of de huisarts naar psychische problemen verwijst.
Bij een op het lichaam gerichte vertaling van klachten door Turken en
Marokkanen, zoals we die in hoofdstuk 3 zijn tegengekomen, en de beoordeling van de medicus hiervan kan de kans dat dit soort aanwijzingen in de
fase voor de beroepsprocedure daadwerkelijk aanwezig is verkleind worden.
In drie onderzochte dossiers (2 Marokkanen en 1 Turk) weigerde de RvB een
verzoek van de advocaat om een (nader) psychiatrisch onderzoek, omdat
volgens de rechter de overige medische gegevens hier geen aanleiding toe
gaven.
2)

CRvB 8.7.81 RSV 1981, 244.

3) Zie ook Plooy en Koenraadt, SMA, april 1986, p. 316 e.v.
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In hoeverre dit terecht of onterecht geschiedde is door ons niet te beoordelen. Wel kan gesteld worden dat deze handelwijze van de rechter ertoe zal
leiden dat niet snel een psychiater zal worden ingeschakeld als deskundige in
die gevallen waarbij psychische problemen niet vroegtijdig zijn (h)erkend.
De rechter moet niet alleen beslissen of hij een psychiater als deskundige
inschakelt maar ook welke psychiater hij zal inschakelen. Een kwart van de
RvB-rechters gaf in een enquête te kennen dat hun keuze hierbij werd bepaald
door de bekendheid van bepaalde deskundigen met de specifieke problemen
van buitenlandse werknemers (Plooy/Koenraadt, 1986, 318).
Uit de dossieranalyse bleek echter dat de raden van beroep op dit terrein
onderling sterk kunnen verschillen. Zo werd bij een van de onderzochte raden
frequent een beroep op een als "hard" bekend staande psychiater gedaan. Dit
gebeurde zowel bij Nederlanders als bij Turken en Marokkanen. Bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid speelde de aanwezigheid van transculturele factoren voor deze psychiater geen rol. Hij was onder andere van oordeel dat de Marokkaanse ziekte, zoals hij die noemde, niets anders was dan
een vorm van gedeprimeerdheid, die het beste door middel van werkhervatting
te bestrijden viel. Een verklaring van volledige arbeidsongeschiktheid werkte
volgens hem in dat soort gevallen alleen maar invaliderend. In geen van de
dossiers kwam deze psychiater tot het oordeel dat de verzekerde arbeidsongeschikt zou zijn.
Bij een andere RvB werd in dit opzicht een tegengestelde situatie aangetroffen. Daar werd in het merendeel van de Turkse en Marokkaanse dossiers,
waarbij sprake was van psychische klachten bewust een beroep gedaan op
een psychiater, waarvan bekend was dat hij over een specifieke deskundigheid op dit terrein beschikt. In de 11 beroepszaken waar deze psychiater als
deskundige bij betrokken was, kwam hij zesmaal tot het oordeel dat de verzekerde arbeidsongeschikt was 4). Dit in tegenstelling tot de GMD, die geen
arbeidsongeschiktheid op psychische gronden aanwezig achtte.
In hoofdstuk 3 hebben we al laten zien dat de invloed van de individuele psychiater op het al dan niet erkennen van arbeidsongeschiktheid groot is. De
rechter is zich hiervan bewust. Hij weet dat de geraadpleegde medici hun
grenzen omtrent begrippen als ziekte of gebrek verschillend trekken (Stolwijk,
1982, 94).
Met de keuze een bepaalde psychiater regelmatig als deskundige te raadplegen, creëert de rechter aldus de mogelijkheid de uiteindelijke beslissing
reeds in een door hem gewenste richting te sturen.
Hoewel deze keuzevrijheid van de rechter voor iedere klager belangrijk is,
lijkt ze voor Turken en Marokkanen nog extra betekenis te hebben. De psychische diagnostiek bij buitenlandse werknemers blijkt veelal (nog) moeilijker
dan bij Nederlanders (Schipper/Hoencamp, 1985, 15). De invloed van de instelling en achtergrond van de psychiater die een oordeel moet vellen is hierdoor
ingrijpender van aard.
Door de expliciete keus een psychiater in te schakelen met een specifieke
kennis op transcultureel gebied wordt de mogelijkheid van (h)erkenning van
de aanwezigheid van arbeidsongeschiktheid op psychische gronden bewust
vergroot. De inschakeling van een psychiater voor wie de aanwezigheid van
transculturele factoren absoluut geen rol speelt verkleint daarentegen deze
mogelijkheid even bewust.
Bij twee Marokkaanse arbeidsongeschikten verzocht de advocaat aan de
rechter om een cultureel-antropoloog als deskundige in de schakelen. Zowel
in deze als in de dossiers van de overige Turkse en Marokkaanse arbeidsongeschikten kwam echter geen cultureel antropoloog als deskundige voor. Een
verklaring hiervoor lijkt te liggen in de opstelling van de RvB op dit punt. Vol4)
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Ter vergelijking. Het percentage zaken waarbij de klager in de steekproef in het gelijk wordt
gesteld bij inschakeling van een psychiater als deskundige bedraagt 36%. Bij het totaal aantal
onderzochte zaken ligt dit op 20%.

gens de jurisprudentie van de CRvB 5) moeten cultureel-antropologische beschouwingen, handelend over psychische ziekten met typische verschijnselen bij Marokkaanse migranten, namelijk behoedzaam worden gehanteerd. De
rechter lijkt bij de beoordeling van de begrippen ziekte of gebrek in de WAO
meer waarde te hechten aan (zorgvuldig) medisch onderzoek dan aan cultureel-antropologisch expertises.

6.4

De inhoud van het rechterlijk oordeel
In paragraaf 6.3 is ingegaan op de verschillen die in de wijze van totstandkoming van de uitspraak van de rechter tussen autochtonen en migranten
onderkend kunnen worden. In deze paragraaf zal de aanwezigheid van verschillen in de inhoud van die rechterlijke uitspraken bekeken worden. Het
draait hierbij in feite om de vraag in hoeverre de rechter rekening houdt met de
specifieke kenmerken van Turken en Marokkanen bij de beoordeling van de
arbeidsongeschiktheid.
Over het algemeen hanteert de rechter eenzelfde uitleg van de begrippen,
die bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid een rol spelen
als de uitvoeringsorganen. Ten aanzien van de toepassing van artikel 18 WAO
hoeft volgens de rechter bijvoorbeeld het feit dat de werknemer geen Nederlands spreekt niet zelfstandig te worden overwogen bij de vraag of de krachten en bekwaamheden van de werknemer berekend zijn voor de aanwezige
functies6). Bij de beoordeling van de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt
houdt de rechter doorgaans geen rekening met de aanwezigheid van een taalbarrière.
De rechter heeft wel een eigen criterium ontwikkeld, om in sommige situaties bij de beoordeling van het arbeidsongeschiktheidspercentage de specifieke omstandigheden, waarin buitenlandse werknemers (kunnen) verkeren, te
betrekken. Op grond van het zogenaamde "complex van factoren"-criterium
kan de rechter tot een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage besluiten
dan de bedrijfsvereniging aanvankelijk had aangegeven 7). Zo'n complex van
factoren bestaat uit medische en arbeidskundige beperkingen, gecombineerd
met feitelijke omstandigheden. Zulke feitelijke omstandigheden moeten daarbij worden gevormd door een combinatie van factoren als de status van
gastarbeider, analfabetisme, slecht begrijpen en spreken van Nederlands,
eenzijdig arbeidsverleden, herkomst en een geringe scholingsgraad 8).
Uit de geanalyseerde dossiers bleek echter dat eenzelfde feitencomplex per
rechter geheel verschillend geïnterpreteerd kon worden. Zo oordeelde de ene
rechter juist dat er bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid geen
rekening moest worden gehouden met de verminderde gelegenheid tot het
verkrijgen van werk, omdat er sprake was van daarbuiten gelegen factoren als
leeftijd, slechte situatie op de arbeidsmarkt en het feit dat de klager een
slechte kennis van de Nederlandse taal bezat.
Terwijl een andere rechter in een vrijwel identiek geval oordeelde dat gezien
het feit dat de klager in 1966 voor het verrichten van zwaar werk naar Nederland was gekomen en nu alleen nog in staat is tot licht werk en dat hij alleen
een Turkse opleiding had en de Nederlandse taal slecht beheerste, het terecht
was om het oorspronkelijke arbeidsongeschiktheidspercentage met 10% te
verhogen.
5)

CRvB 25.6.80, RSV 1980, 252.

6)

CRvB 4.4. 74, RSV 1974, 318.

7)

Zo'n verhoging bedraagt meestal 1 of 2 arbeidsongeschiktheidsklassen. Deze verhoging wordt
ook wel "opstapje" genoemd en is een vorm van verdiscontering. De CRvB en de uitvoeringsorganen hanteren namelijk een verschilllend verdisconteringsbeleid. Waar de BV tot SO-100%
verdisconteert, vindt de CRvB zo'n opstapje voldoende. Dit opstapje moet niet verward worden
met het opstapje, vermeld in het nieuwe artikel 44a van de WAO.

8)

Zie CRvB 27.2.80 RSV 1980, 220.
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6.5

Conclusie
Een aantal weigeringen, verlagingen en beëindigingen van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt ter beoordeling aan de rechter voorgelegd. Uit dit
soort zaken bestaat de door ons onderzochte steekproef. Zowel bij de
totstandkoming van de uitspraak van de rechter als bij de inhoud van deze uitspraak vielen enkele verschillen tussen Nederlanders, Turken en Marokkanen
te constateren.
Wanneer de Turkse of Marokkaanse arbeidsongeschikte in het buitenland
verblijft, vindt er doorgaans geen deskundigen-onderzoek in de beroepszaak
plaats. De RvB gaat in deze situaties af op de door de GMD verzamelde gegevens. De GMD laat in die situaties de verzekerde voor een herbeoordeling
soms wel naar Nederland komen (zie paragraaf 5.3).
De criteria die de rechter bij de beoordeling van de aanwezigheid van de
arbeidsongeschiktheid hanteerde weken weinig af van die welke de uitvoerders gebruikten. De rechter betrok in zijn oordeel niet systematisch de omstandighedèn waarin de buitenlandse werknemer verkeerde. Wel werd in
enkele dossiers met de specifieke situatie van de individuele migrant meer
rekening gehouden dan door de uitvoeringsorganen was gebeurd. Dit uitte
zich in uitspraken waarbij de aanwezigheid van een complex van factoren
werd aangenomen of een speciale deskundige werd ingeschakeld.
Uit de dossiers bleek echter dat de opstelling van de rechters in dit soort
situaties kon variëren. De rechter heeft bijvoorbeeld een grote vrijheid bij de
beslissing of en welke deskundige hij wil inschakelen en bij de beslissing al
dan niet rekening te houden met het zogenaamde "complex van factoren". De
keus om een bepaalde persoon als deskundige in te schakelen leek in verschillende dossiers te maken te hebben met diens bekende houding ten aanzien van de problematiek, waarover zijn oordeel werd gevraagd. De inschakeling van een deskundige was derhalve niet altijd in het voordeel van de klager.
De aanwezigheid van het complex van factoren bleek niet alleen als positief
maar ook als negatief argument gebruikt te kunnen worden door de rechter bij
de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid. De eigen opvattingen van de
rechter lijken derhalve zowel bij de totstandkoming van als bij de inhoud van
zijn oordeel een aanzienlijke rol te kunnen spelen. Zijn beeld over de positie
van de buitenlandse werknemer kan hierbij zeer verschillend zijn. De dossiers
gaven op dit terrein echter zeer weinig informatie.

60

7 De beoordelaars

7.1

Inleiding
In de voorafgaande hoofdstukken is met name aan de hand van het verloop
van de WAO-procedure een beschrijving gegeven van de verschillen die
bestaan tussen autochtonen en migranten in de uitvoeringspraktijk Hierbij is
reeds meer malen gebleken dat de invloed van de beoordelaar aanzienlijk kan
zijn. Dit komt onder andere omdat in de GMD-activiteiten en -beslissingen
grote variaties mogelijk zijn. De beoordeling van het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt immers gekenmerkt door een vage omschrijving in de wet van het begrip "arbeidsongeschiktheid" en een toespitsing van
de prestatie op de omstandigheden van de verzekerde.
In hoofdstuk 3 is al aangegeven dat de grens tussen arbeidsgeschiktheid
en arbeidsongeschiktheid niet scherp te trekken is. Opvattingen over onderwerpen als gezondheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid veranderen voortdurend onder invloed van sociale, economische en politieke ontwikkelingen
(Zweekhorst, 1979, 122). Bij de vaststelling van ziekte of gebrek speelt het subjectieve oordeel van de verzekeringsgeneeskundige dan ook een rol (Klinkert,
1985, 129). Ter illustratie van de persoonlijk gekleurde invulling van het begrip
ziekte kan verwezen worden naar een onderzoek van Van Zaal (1981, 30). Deze
legde 94 GMD-artsen drie ziektegeschiedenissen voor met de vraag welke
naar hun oordeel als ziekte in de zin van de WAO waren aan te merken. Tegenover zes artsen die dat bij geen van de drie vonden, stonden er 37 die alle drie
als ziekte in de zin der WAO erkenden. De overige 51 artsen scoorden antwoordpatronen tussen deze beide uitersten in.
Ook op arbeidskundig terrein heeft de uitvoerder veel ruimte. In het reeds
genoemde onderzoek van Van Zaal werd geconstateerd dat het percentage afwijzingen van door arbeidsdeskundigen jaarlijks behandelde aanvragen om
een WAO-uitkering per arbeidsdeskundige varieerde van bijna 1% tot ruim
60%. Die verschillen bleken significant samen te hangen met persoonlijke opvattingen van de betreffende arbeidsdeskundigen over de wijze waarop de
WAO geïnterpreteerd en uitgevoerd dient te worden.')
Ook bij de deskundige en de rechter, zo bleek uit het vorige hoofdstuk, is de
beoordelingsruimte groot. Gezien de invloed van de individuele beoordelaar
op de beslissing, die in het kader van de WAO genomen wordt, zal in dit hoofdstuk aparte aandacht worden besteed aan de opvattingen van die beoordelaars ten aanzien van de verzekerden.

7.2

Opvattingen van beoordelaars
Mede door de aanwezigheid van een grote beleidsvrijheid krijgen de opvat-

1)

Ook uit andere beschouwingen over en onderzoek naar de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling
(Hunfeld 1984, Spithoven en Schmidt 1984) is bekend dat het beoordelingsproces in de WAO een
aantal subjectieve keuzemomenten kent, waardoor de uitvoerders speelruimte hebben binnen de
bestaande regelgeving.
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tingen van beoordelaars de kans zich in de beoordeling te manifesteren 2).
Vooraf aanwezige opvattingen ten aanzien van een te beoordelen persoon
kunnen namelijk, zo blijkt uit verschillend onderzoek (Snyder, 1984, 298;
Hamilton 1981, 282), van grote invloed zijn op het uiteindelijke oordeel omtrent
de betrokkene. De bij de beoordelaars levende opvattingen en vooroordelen
hebben een selectieve werking op hun wijze van benadering van de beoordeelde en op de waarneming en verwerking van de informatie die van belang is
voor hun oordeel. Het beslissingsproces wordt derhalve gedeeltelijk bepaald
door het beeld dat de beoordelaar reeds vooraf had gevormd. Zo vond
Hermans (1984, 9) in zijn onderzoek naar verschillen tussen mannen en vrouwen bij de uitvoering van de WAO aanwijzingen dat bij de uitvoeringsfunctionarissen levende opvattingen over de plaats van de (gehuwde) vrouw in de
samenleving de beoordeling ten nadele van vrouwen beïnvloedden.
Bij de bestudering van de dossiers werden opvattingen gesignaleerd, die
blijk gaven van een bepaalde visie bij sommige beoordelaars ten aanzien van
Turken en Marokkanen. Deze zullen hieronder worden beschreven. Dat gebeurt met de kanttekening dat deze beschrijving geen volledig beeld geeft
vanwege de aard en de selectie van het onderzoekmateriaal. De dossiers
gaven voorts geen inzicht in de bij de rechters levende opvattingen met betrekking tot Turken en Marokkanen.

7.2.1

Beeldvorming
In diverse dossiers kwamen algemene opmerkingen voor, waaruit bleek dat
de betreffende beoordelaar een bepaald beeld van de Marokkaanse of Turkse
verzekerde had. Zo werd de verzekerde enkele malen als een "typische gastarbeider" aangeduid. De kenmerken van een "typische gastarbeider" konden
hierbij bestaan uit slechte kleding, schamele behuizing, weinig aangepast gedrag of slechte beheersing van de Nederlandse taal. Omgekeerd werd in een
paar rapportages van beoordelaars juist het feit dat een buitenlandse verzekerde er keurig verzorgd uitzag, goed aangepast was of de Nederlandse taal
goed beheerste als opmerkelijk gepresenteerd. De aanwezigheid van enkele
algemene stereotype beelden bleek bovendien uit passages als:
- "(...) dat met name Marokkaanse en Turkse mensen weleens de mening
zijn toegedaan, dat het simpele feit dat zij de polikliniek van een arts bezoeken, met zich meebrengt, dat ze arbeidsongeschikt zijn." (deskundige)
- "De woning ziet er bijzonder proper uit (ook naar Nederlandse begrippen)."
(buitendienst rapporteur WAO)
- "Belanghebbende is heel vriendelijk en beleefd zoals zijn landgenoten gewoonlijk zijn." (verzekeringsgeneeskundige)
Hiernaast vielen er in de dossiers bij verschillende beoordelaars drie negatieve opvattingen te constateren die direct van belang waren in verband met
de uitvoering van de WAO. Deze opvattingen worden in de volgende paragrafen uitgebreider beschreven.

7.2.2

Aggravatie of simulatie
De eerste opvatting heeft betrekking op de vraag of de verzekerde bij de presentatie van zijn klachten aggraveert (overdrijft) of simuleert. Uit de dossiers
zijn de opmerkingen die door achtereenvolgens de verzekeringsgeneeskun-

2)
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Zo blijkt uit een observatie-onderzoek bij de Gemeentelijke Sociale Dienst, waar uitvoeringsambtenaren ook over een grote beleidsvrijheid beschikken, dat de afhandeling van aanvragen voor
een groot deel wordt beïnvloed door de voorkeuren, antipathieën en eigen opvattingen van de uitvoerders (Knegt, 1986, 83).

dige, de specialist en de deskundige over aggravatie en simulatie werden gemaakt genoteerd (zie tabellen 1 t/m 3).
Tabel 1: Opmerkingen ten aanzien van aggravatie en simulatie door verzekeringsgeneeskundige
naar nationaliteit.

Nederlander
Turk
Marokkaan
totaal

geen

wel

totaal

62(95%)
42(84%)
44 (76%)

3( 5%)
8(16%)
14 (24%)

65(100%)
50(100%)
58 (100%)

148(86%)

25(14%)

173(100%)

X'=9.59 df=2s
Tabel 2: Opmerkingen ten aanzien van aggravatie en simulatie door specialisten naar nationaliteit.
geen

wel

totaal

Nederlander
Turk
Marokkaan

34 (87%)
22(81%)
27(73%)

5(13%)
5 (19%)
10(27%)

39(100%)
27 (100%)
37(100%)

totaal

83 (81%)

20(19%)

103 (100%)

X'=2.47 df = 2 n.s
Tabel 3: Opmerkingen ten aanzien van aggravatie en simulatie door deskundigen naar nationaliteit.

Nederlander
Turk
Marokkaan
totaal

geen

wel

totaal

78 (95%)
36(73%)
55(73%)

4( 5%)
13(27%)
20(27%)

82 (100%)
49(100%)
75 (100%)

169 (82%)

37(18%)

206 (100%)

X'= 15.82 df=2s

Bij de Marokkanen en daarna de Turken werd vaker de aanwezigheid van
aggravatie en simulatie geconstateerd door verzekeringsgeneeskundigen,
specialisten en deskundigen dan bij de Nederlanders. Het verschil is bij verzekeringsgeneeskundigen en deskundigen significant. De percentages in de
tabel van de specialisten geven een zelfde tendens weer. Nederlanders uitten
hun klachten volgens de beoordelaars weleens demonstratief, maar de term
aggravatie werd zelden gehanteerd.
Bovenstaande tabellen lenen zich voor verschillende interpretaties. Enerzijds zou verondersteld kunnen worden dat Turken en Marokkanen meer
aggraverend of simulerend gedrag vertonen. Anderzijds zou het zo kunnen zijn
dat sommige beoordelaars een dergelijke negatieve kwalificatie eerder bij
Turken en Marokkanen dan bij Nederlanders hanteren. Mogelijk is er sprake
van een cumulatie van deze beide factoren. Over de juistheid van de eerste
veronderstelling is nog weinig bekend. Deze willèn we verder buiten beschouwing laten.
Het gaat ons hier voornamelijk om de tweede veronderstelling. Aan de dossiers kunnen enkele aanwijzingen worden ontleend, waaruit blijkt dat sommige beoordelende medici (met name) Marokkaanse cliënten associëren met
aggravatie en simulatie.
In de eerste plaats bestond er in een aantal Marokkaanse dossiers een
sterk verschil van mening over de vraag of de verzekerde aggraveerde of simuleerde. Waar de ene arts uitdrukkelijk stelde dat de verzekerde overdreef beweerde een andere (specialist of deskundige bv.) dat hier geen sprake van
was. Daarnaast werd in een aantal dossiers door de verzekeringsgeneeskundigen of specialisten reeds op voorhand bij de anamnese van een Marokkaan
nadrukkelijk aangegeven dat deze niet aggraveerde of simuleerde zonder dat
dit diende ter weerlegging van door eerdere medici gedane uitlatingen op dit
terrein.
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Een derde aanwijzing voor de aanwezigheid van bovengenoemde associatie
kon gevonden worden in de context, waarin de begrippen aggravatie en simulatie werden gebruikt. Zo werd in de beoordelingsrapporten gesproken over:
- vermeend Marokkaans lijden
- mediterraan theater
- overdrijving, zoals in hun cultuur gebruikelijk is
- cultuurgebonden simulatie
- normale culturele overacting
- het aan de bevolkingsgroep inherente theatrale element.
Met name in die situaties waarin de klachten moeilijk objectiveerbaar blijken te zijn, lijkt de opvatting dat er een verband tussen Marokkanen en aggravatie of simulatie bestaat snel tot de conclusie te leiden dat de betrokkene
simuleert of overdrijft.

7.2.3

Profiteren
Een tweede opvatting, die onder diverse beoordelaars leefde, kwam er op
neer dat de verzekerde of zelfs een deel van de in Nederland verblijvende Turken en Marokkanen van het hier geldende sociale zekerheidsstelsel probeerde
te "profiteren".
De wijze waarop deze opvatting werd geuit varieerde van een meer subtiele
verwijzing naar het feit dat het bestaan van de belanghebbende voor een groot
deel afhing van een WAO-uitkering of een al meer expliciete veronderstelling
dat de prognose voor herstel negatief was gezien de gunstige sociale verzekeringsvoorwaarden in Nederland tot opmerkingen als:
"(...) Wij hebben hier het fenomeen van een "ernstig debiele" 39-jarige
man, die ons land binnenkomt, door zijn twee broers gesteund jarenlang
min of meer functioneert, vervolgens ten gevolge van een delict (?) decompenseert en daarna door een psychiater geheel arbeidsongeschikt wordt
verklaard waarna de Nederlandse Staat hem mogelijk via de WAO met een
volledige uitkering naar zijn land terugstuurt (als dat zou kunnen!) om daar
vervolgens in precies dezelfde staat van debiliteit gedurende de komende
26 jaar van een bijzonder goed en regelmatig inkomen te genieten (...)"
(verzekeringsgeneeskundige).
"(...) Het "ik weet niet, ben ik vergeten", valt met de regelmaat van het
hameren op hetzelfde aambeeld, in een smidse waarin gesmeed wordt aan
een toekomst, die gefundeerd wordt op een Nederlandse uitkering. In de
familie is dit een stabiele factor gebleken, beide broers leven immers al op
een uitkering, een Franse en een Belgische (...)" (specialist).
"(...) We heben hier te maken met een zg. rente-neuroot: in goed Nederlands gezegd: een doodgewone simulant die probeert van zijn vroegere
aandoening (...) een sociale uitkering over te houden. Ik heb collega X (de
behandelend arts, die vond dat betrokkene arbeidsongeschikt was PM) niet
bereikt. Dit lijkt mij ook niet nodig. De houding van collega X ten aanzien
van arbeidsongeschiktheid bij zijn patiënten is mij uitgebreid bekend en
geeft geen aanleiding om hem te vragen om zijn advies (... ). Hier moet vermeden worden dat patiënt langer misbruik kan maken van een sociaal
circuit in Nederland, waarbij behandelende artsen die hem steunen bepaaldelijk niet als inlichtingenbron moeten worden gebruikt" (deskundige).
Op zichzelf genomen is het niet onwaar dat een WAO-uitkering een belangrijke factor kan zijn voor de bestaanszekerheid van Turken en Marokkanen in
Nederland. Deze bewering gaat echter voor veel Nederlanders evenzeer op.
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Toch werd een dergelijke verwijzing bij de Nederlanders slechts in 1 dossier
aangetroffen, terwijl dit bij de Turkse en Marokkaanse verzekerden 8 maal het
geval was.
De verwijzing naar het belang van een WAO-uitkering voor Turken en Marokkanen werd in enkele dossiers door de medici mede gebruikt om het (in hun
ogen) theatrale gedrag van de betrokkene te verklaren. Het vervulde daarbij de
rol van extra rechtvaardiging om de betrokkene arbeidsgeschikt te achten.

7.2.4

Geen begeleiding
Een derde opvatting, die als zodanig minder duidelijk in de rapportages
wordt verwoord, lijkt te liggen op het terrein van de begeleiding van de verzekerden. In hoofdstuk 4 werd reeds beschreven dat de meer intensieve begeleidingsactiviteiten in onze steekproef alleen voor Nederlandse arbeidsongeschikten waren bestemd. De aard van de begeleidingsactiviteiten wordt mede
bepaald door de verwachting van de arbeidsdeskundige in hoeverre een eventuele werkhervatting tot de mogelijkheden behoort (Broekhuis, 1986, 80).
Het ontbreken van deze reïntegratie-activiteiten bij Turken en Marokkanen
zou er op kunnen duiden dat bij (sommige) arbeidsdeskundigen de opvatting
leeft dat gedeeltelijk arbeidsongeschikte Turken en Marokkanen toch geen
kans maken op een herintreden in de arbeidsmarkt. Reïntegratie-activiteiten
zijn dan overbodig. Een aanwijzing dat zulke opvattingen een rol spelen is te
ontlenen aan een observatieonderzoek van Blau (1963, 85) bij het Amerikaanse
equivalent van het arbeidsbureau. Hij constateerde dat arbeidsbemiddelingsfunctionarissen het meest bereid waren zich extra in te zetten voor de
"middle-class white man", die dezelfde waarden en normen had als zijzelf.
Deze mensen, zo was de redenering, wilden namelijk graag werken en hadden
een grote kans op succes in de maatschappij. Zwarten daarentegen waren
volgens deze functionarissen slecht bemiddelbaar. Aan hen werd dan ook
minder aandacht besteed.
In de onderzochte dossiers zelf werden deze opvattingen ten aanzien van
Turken en Marokkanen als zodanig echter zelden expliciet neergelegd. Een
indicatie voor de aanwezigheid van deze opvatting lijkt echter te kunnen
worden afgeleid uit het feit dat gewoon geen begeleidingsactiviteiten plaats
vonden.

7.3

Conclusie
De literatuur laat zien dat de beoordeling van personen die op grond van
uiterlijk waarneembare kenmerken niet tot de eigen groep behoren anders kan
verlopen dan van personen die wel tot de eigen groep behoren 3). Uiterlijke
karakteristieken als huidskleur, fysieke aantrekkelijkheid, kleding en taal leiden namelijk tot een vertekende informatieverwerking en een selectieve waarneming bij de beoordelaar (Hamilton, 1981, 282). Hierdoor kan een verschil in
behandeling tussen autochtonen en migranten ontstaan. Stereotype beelden
over Turken en Marokkanen kunnen zo een negatieve invloed hebben op de
beslissing een WAO-uitkering te weigeren, verlagen of te beëindigen. Ervaringen, die zijn opgedaan met enkele migranten, kunnen vervolgens worden geprojecteerd op de gehele groep waaruit zij afkomstig zijn.
Uit de dossiers ontstaat de indruk dat sommige beoordelaars een dusdanig
beeld van Turken en Marokkanen in het algemeen hebben, dat het de vraag is
of bij hen de benadering en wijze van behandeling van en oordeelsvorming
over de individuele Turkse of Marokkaanse verzekerde gelijkwaardig kan zijn
aan die van en over de Nederlandse verzekerde. Naast de aanwezigheid van
3)

Zie ook Winkel en Koppelaar, Politie en allochtonen, Proces, september 1986.
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een algemeen beeld over de positie van migranten, werden in de rapportages
van sommige beoordelaars drie specifieke, voor Turken en Marokkanen negatieve opvattingen geconstateerd. De strekking van deze opvattingen was, dat
migranten meer simuleren of aggraveren dan Nederlanders, dat ze (meer) van
het sociale zekerheidsstelsel proberen te "profiteren" en dat begeleidingsactiviteiten voor hen niet zinvol zijn. De aard van het onderzoekmateriaal laat
evenwel niet toe dat er hier een directe relatie tussen opvattingen en de genomen beslissing wordt gelegd, nu immers in alle dossiers uiteindelijk sprake
is van een negatieve beslissing van de GMD ten aanzien van de verzekerde.
We weten niet hoe de beslissing was uitgevallen als de beoordelaar een
andere opvatting had gehad. Wel geeft met name de opvatting dat Turken en
Marokkanen erop uit zouden zijn op oneigenlijke gronden een uitkering te verkrijgen in ieder geval aan dat de beoordeling in die dossiers nooit op de vereiste objectieve wijze tot stand heeft kunnen komen. Voor de beoordeling van
de arbeidsongeschiktheid is dit immers een niet-relevant criterium en mag
derhalve geen overweging bij de uiteindelijke beslissing vormen.
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8 Slotbeschouwing

8.1

Inleiding
In de voorafgaande hoofdstukken heeft een beschrijving plaatsgevonden
van allerlei verschillen in behandeling en effect, die zich voordoen bij de toepassing van de WAO 1) tussen Nederlanders enerzijds en Turken en Marokkanen anderzijds. Deze beschrijving is voornamelijk gebaseerd op gegevens, verzameld uit 181 geselecteerde beroepszaken. Deze gegevens zijn zowel kwantitatief als kwalitatief bewerkt. De resultaten van de kwantitatieve bewerking
van de gegevens dienen hierbij terughoudend geïnterpreteerd te worden. De
door ons onderzochte steekproef is namelijk niet representatief voor de totale
populatie verzekerden of arbeidsongeschikten.
Aan de hand van de kwantitatief bewerkte gegevens valt een aantal opmerkelijke verschillen tussen autochtonen en migranten te constateren in de
onderzochte dossiers.
Op een aantal beslismomenten in de WAO-procedure lijkt er naar de cijfers
te zien sprake te zijn van een nadeliger behandeling of effect voor migranten
ten opzichte van autochtonen.
Bij Marokkanen of Turken werd de uitkering vaker reeds verlaagd c.q. beëindigd op verzekeringsgeneeskundige gronden, zonder dat een arbeidsdeskundige werd ingeschakeld dan bij Nederlanders. Bij Marokkanen was dit ook ten
aanzien van weigeringen het geval.
In die groep, die daarvoor in aanmerking kwam, vond bij Turken en Marokkanen minder verdiscontering plaats dan bij Nederlanders. In die situaties,
waarin sprake was van verdiscontering, was de gemiddelde duur van die verdiscontering bij migranten korter dan bij Nederlanders. Ook waren de begeleidingsactiviteiten van de arbeidsdeskundige ten aanzien van migranten minder dan ten aanzien van Nederlanders.
In de beroepsprocedure werden bij migranten gemiddeld minder deskundigen ingeschakeld dan bij Nederlanders. De beoordelaars waren blijkens hun
rapporten in de dossiers ten aanzien van migranten vaker van oordeel dat zij
simuleerden of* aggraveerden, dan wel dat ze van de sociale voorzieningen
probeerden te profiteren.
Opvallend was verder dat de gemiddelde duur van de WAO-uitkering van de
buitenlandse arbeidsongeschikten korter was dan van de Nederlandse
arbeidsongeschikten.
De zelfstandige waarde van deze kwantitatief geconstateerde verschillen is
beperkt.
Wel geven ze een indicatie dat zich bij de toepassing van de WAO tussen
migranten en Nederlanders verschillen voordoen en dat deze verschillen voornamelijk in een voor migranten negatieve richting wijzen.
Verder dienen ze in dit onderzoek als ondersteuning gezien te worden van
de op kwalitatieve wijze gevonden resultaten. De kwalitatieve bewerking was
er met name op gericht situaties en knelpunten te bestuderen, die zich bij de

1)

Voor een uitgebreide beschrijving van de WAO wordt verwezen naar paragraaf 2.2.
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Turken en Marokkanen in onze steekproef vaker of op een andere wijze voordeden dan bij de Nederlanders 2).
Het voordeel van een kwalitatieve analyse boven een kwantitatieve analyse
is dat de eerste meer inzicht geeft in de factoren die van invloed (kunnen) zijn
op het ontstaan van de diverse verschillen.
In de volgende paragrafen zal met name op grond van de kwalitatief geanalyseerde gegevens nader op die verklarende factoren worden ingegaan. De
verschillen, die in de voorafgaande hoofdstukken werden beschreven aan de
hand van het verloop van de WAO-procedure, zullen hieronder nogmaals kort
aan de orde komen, nu gegroepeerd rond de factor die het verschil veroorzaakt.
In paragraaf 8.5 komen we vervolgens terug op de vraag wanneer er nu
sprake is van indirect onderscheid. Het hoofdstuk zal worden besloten met
enkele beleidssuggesties en aanbevelingen.

8.2

Factoren die het ontstaan van de verschillen veroorzaken
Bij de beantwoording van de vraag welke factoren van invloed zijn op het
ontstaan van verschillen in behandeling en effect bij de toepassing van de
WAO tussen autochtonen en migranten kunnen drie hoofdfactoren worden
onderscheiden, te weten:
- de wet zelf;
- de uitvoeringspraktijk;
- de positie van de verzekerde.
In de arbeidsongeschiktheidswet wordt formeel geen onderscheid gemaakt
tussen autochtonen en migranten. Toch lijkt het niet juist de wet in dit kader
verder geheel buiten beschouwing te laten.
De inmiddels vervallen Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) liet bijvoorbeeld zien dat het hanteren van een ogenschijnlijk neutraal criterium in de wet
tot verschillen in effect naar geslacht kon leiden. De bepaling dat alleen kostwinners voor een WWV-uitkering in aanmerking konden komen, leidde immers
tot uitsluiting van deze uitkering van een grote groep gehuwde vrouwen 3).
Een vergelijkbaar "onderscheidend" criterium komt in de WAO niet voor.
Wel zijn we een dergelijk criterium tegengekomen in een centraal
uitvoeringsbesluit 4) dat de vaststelling van de hoogte van het dagloon 5)
regelt. In dit besluit wordt namelijk bepaald dat het dagloon wordt verlaagd indien de uitkeringsgerechtigde "uit 'eigen verkiezing afwisselend wel en niet
werkzaam placht te zijn". Dit criterium lijkt met name ten aanzien van arbeidsongeschikte migranten te worden gebruikt in verband met hun verplichtingen
in het land van herkomst (zie ook par. 4.2.3).
Toch vormt de WAO zelf, zij het op een wat andere wijze dan de WWV, een
basis voor een deel van de verschillen, die zich bij de praktische toepassing
van deze wet voordoen.
Twee elementen zijn hierbij vooral van belang. Allereerst is de arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO niet alleen een medisch maar ook een
sociaal-economisch begrip. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt
immers bepaald door de vergelijking van de vroegere en nog resterende verdiencapaciteit van de arbeidsongeschikte. In hoofdstuk 2 is aangegeven. dat
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2)

Omdat de verschillen in situaties en knelpunten op relatief kleine aantallen betrekking hadden,
is het niet zinvol ze op basis van het nu beschikbare materiaal te kwantificeren.

3)

Zie Govers 1981, 67. De redactie van artikel 13, lid 1, onder 1 (oud) WWV kon zelfs aanleiding
geven om van direct onderscheid te spreken.

4)

Dit is niet een intern door de uitvoeringsorganen vastgestelde regel, zoals hierna in par. 8.4 aan
de orde komt.

5)

Op grond van het dagloon vindt de vaststelling van de grootte van de WAO-uitkering in guldens
plaats.

deze wijze van bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid bij verzekerden met een hoog salaris- en functieniveau tot een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage kan leiden dan bij verzekerden met een laag salaris- en
functieniveau. Migranten behoren over het algemeen tot deze laatste groep
verzekerden.
Ten tweede is de WAO zo geformuleerd, dat ze een grote mate van beleidsvrijheid aan de uitvoeringsorganen laat. Dit komt enerzijds omdat de criteria
waaruit de definitie van het begrip arbeidsongeschiktheid is opgebouwd op
velerlei wijzen kunnen worden geinterpreteerd. Anderzijds wordt in een aantal
bepalingen in de WAO bovendien aan de uitvoeringsorganen uitdrukkelijk een
discretionaire bevoegdheid gegeven.
De rol, die de wet in dit geheel speelt, blijft evenwel beperkt tot het creëren
van mogelijkheden voor het ontstaan van verschillen in de toepassing van de
WAO.
De in de hoofdstukken hiervoor beschreven verschillen in de toepassing
van de wet ontstaan naar ons oordeel namelijk hoofdzakelijk uit een wisselwerking tussen de positie waarin. de verzekerden verkeren en de manier
waarop de wet in de praktijk wordt uitgevoerd.
Deze twee factoren - positie van de verzekerde en uitvoeringspraktijk zijn in veel situaties niet los van elkaar te zien. Zo wordt het feit dat Turken en
Marokkanen in onze steekproef minder voor begeleidingsactiviteiten in aanmerking komen enerzijds bepaald door de over het algemeen slechte hervattingsmogelijkheden van deze groep verzekerden, maar anderzijds evengoed
doordat de arbeidsdeskundigen kennelijk bij deze groep verzekerden geen begeleidingsactiviteiten (wensen te) ontwikkelen. Zo zal het feit dat bij sommige
migranten door de verzekeringsgeneeskundige geen afwijking gevonden
wordt waarschijnlijk deels aan het ziektegedrag van de verzekerde liggen,
maar ook deels aan de wijze waarop en de instelling waarmee de verzekeringsgeneeskundige de betrokkene onderzoekt.
Om nu beide verklarende factoren nader te beschrijven zullen ze in de volgende paragrafen afzonderlijk behandeld worden. Hierbij moet de constante
wisselwerking tussen positie van de verzekerde en uitvoering van de wet in gedachte worden gehouden.
8.3

De positie van de verzekerde
De positie van de buitenlandse verzekerde wijkt op een aantal kenmerken af
van die van de autochtone verzekerde. De volgende kenmerken zijn hierbij
relevant:
- de sociaal-economische omstandigheden;
- de omstandigheden, veroorzaakt door de recente migratie;
- het gedrag van de verzekerde;
- de rechtspositie.

Sociaal-economische omstandigheden
Een eerste kenmerk wordt gevormd door de lage sociaal-economische positie die migranten over het algemeen in de samenleving innemen.
Onderzoek, verricht naar de aanwezigheid van verschillen tussen arbeidsongeschikte mannen en vrouwen bij de uitvoering van de WAO doet vermoeden dat er een verband bestaat tussen de geconstateerde verschillen en de
ongelijkheid in sociaal-economische positie tussen beide groepen (Sociale
Verzekeringsraad 1984; Besseling, 1985). Het lage functienivéau van vrouwen
zou namelijk het duiden van passende functies vergemakkelijken, waarin
mede door het lage salarisniveau ongeveer evenveel kon worden verdiend als
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inde vroegere functie. Hierdoor zouden vrouwen vaker niet arbeidsongeschikt
worden bevonden. Verondersteld is in dit onderzoek dat buitenlandse verzekerden net als vrouwen door dit mechanisme getroffen zullen worden.
Om te voorkomen dat verschillen in de sociaal-economische positie het
zoeken naar eventuele andere verschillen zouden bemoeilijken, is geprobeerd
deze factor in onze steekproef voor alle verzekerden gelijk te houden. Hiervoor
werden de te analyseren dossiers geselecteerd op het niveau van de laatst
verrichte werkzaamheden en het laatst verdiende loon. Uiteindelijk bleek bij
de geselecteerde Nederlanders het beroeps- en loonniveau toch iets hoger te
liggen (zie par. 1.6.3).
Op grond van het onderzochte materiaal kon na deze selectie toch een aantal verschillen in effect worden geconstateerd, die verband hielden met de
sociaal-economische positie waarin Marokkanen en Turken zich bevonden.
Zo had de slechte arbeidsmarktpositie die migranten innemen een aantal
malen tot gevolg dat de verdiscontering niet werd toegepast dan wel werd
beëindigd. Niet de handicap maar deze slechte arbeidsmarktpositie werd
blijkens die dossiers namelijk als de oorzaak voor de verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van werk gezien. Bij Nederlandse arbeidsongeschikten
daarentegen kwam deze redenering in onze steekproef niet voor.
Ook leek de slechte arbeidsmarktpositie van migranten een reden te zijn
geen begeleidingsactiviteiten te ontwikkelen. Door het ontbreken van reële
hervattingsmogelijkheden op de arbeidsmarkt bleek de kans op intensieve begeleiding voor hen uiterst gering te zijn.
Hiertegenover stond dat de slechte arbeidsmarktpositie in enkele situaties
voor migranten een positief gevolg had. Een aantal Turken en Marokkanen
kwam op grond van dit criterium in aanmerking voor een (langere) uitloopperiode. De rechter besloot in enkele dossiers mede op grond van dit criterium
tot een verhoging van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit criterium
werd in de onderzochte dossiers niet bij de Nederlandse arbeidsongeschikten
gehanteerd.
Naast de niet nader onderzochte negatieve effecten die samenhangen met
de ongelijkheid in sociaal-economische positie tussen migranten en autochtonen lijkt de slechte arbeidsmarktpositie van Turken en Marokkanen aldus
nog extra verschillen bij de toepassing van de WAO te veroorzaken.
Speciale omstandigheden
Een tweede kenmerk wordt gevormd door de omstandigheden, voortkomend uit de recente migratie van Marokkanen en Turken. Deze omstandigheden kunnen bestaan uit de aanwezigheid van een taalbarrière, de noodzaak
van lange vakanties, remigratie (wensen), leeftijdsproblemen en psychosociale problemen.
De taalbarrière bleek in een aantal dossiers een goede anamnese door de
verzekeringsgeneeskundige in de weg te staan. De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling kwam dan tot stand op grond van een onvolledig medisch onderzoek. We kregen hierbij de indruk dat deze beoordeling zonder communicatieproblemen mogelijk anders was uitgevallen.
De taalproblemen speelden ook op arbeidskundig terrein een rol. Door het
gebrek aan taalvaardigheid zullen Marokkanen en Turken namelijk waarschijnlijk niet in staat zijn verschillende door de arbeidsdeskundige regelmatig geduide functies ais magazijnbediende, portieren benzinepompbediende in de praktijk ook daadwerkelijk te vervullen. De toegankelijkheid van dergelijke functies, die een redelijke beheersing van de Nederlandse taal vereisen, is voor de meeste migranten afgesloten.
Een andere relevante omstandigheid in dit verband bestaat uit het feit dat
een grote groep migranten gewend is regelmatig lange vakanties te nemen in
verband met verplichtingen in het land van herkomst. De aanwezigheid van
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lange vakanties in het arbeidsverleden kan tot gevolg hebben dat een verlaging van het dagloon, op grond waarvan de WAO-uitkering wordt berekend,
plaatsvindt (zie paragraaf 4.2.3). Een vakantie van 3 maanden in Marokko met
toestemming van de BV kon daarnaast een reden zijn om geen verdiscontering toe te passen. Door zo'n vakantie zou een verzekerde zich namelijk vrijwillig onttrekken aan de mogelijkheid om activiteiten te ontwikkelen om tot werkhervatting te komen.
Een derde omstandigheid wordt gevormd door de remigratie(wensen) van
Marokkanen en Turken. Hoewel iedere arbeidsongeschikte de mogelijkheid
heeft zich in het buitenland te vestigen wordt hier relatief het meest gebruik
van gemaakt door buitenlandse werknemers. Remigratieplannen leidden er
soms toe dat de verzekerde in een situatie terecht kwam, die een verlaging of
beëindiging van de WAO-uitkering tot gevolg had. Deze verlaging of beëindiging hing dan samen met het verdisconteringsbeleid van de GMD, het herziene oordeel van de VG over de beperkingen van de verzekerde of het verschil
in opvattingen over de mate van arbeidsongeschiktheid tussen de bedrijfsvereniging en de GMD. Deze situaties deden zich niet bij de Nederlanders in onze
steekproef voor.
Een vierde omstandigheid betreft de leeftijd van de migrant. Met name bij
Marokkanen kan de feitelijke leeftijd afwijken van de leeftijd, die vermeld
staat in zijn paspoort. Hierdoor kan een WAO-uitkering worden geweigerd,
omdat wordt aangenomen dat de verzekerde feitelijk ouder dan 65 jaar is, terwijl zijn paspoort een lagere leeftijd vermeldt. Bij Nederlanders wordt altijd
van de paspoort-leeftijd uitgegaan.
De recente migratie bracht tot slot bij een aantal Turkse en Marokkaanse
verzekerden klachten met zich mee die door de verzekeringsgeneeskundige
als psychosociale problemen werden beschouwd en daarom niet als ziekte of
gebrek in de zin van de wet werden gezien.
Het gedrag van de verzekerde
Een derde kenmerk wordt gevormd door het gedrag dat sommige migranten
bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid tegenover beoordelaars vertonen. Het belangrijkste in dit verband lijkt het ziektegedrag.
Hoewel moeilijk afleidbaar uit de dossiers geeft de literatuur aan dat voornamelijk bij Marokkanen de presentatie van de klachten sterk op het lichaam
is gericht. Bij het uiten van klachten door Marokkanen is in sommige gevallen
sprake van somatiseren6). De lichamelijke presentatie van klachten heeft
onder andere tot gevolg dat verzekeringsgeneeskundigen moeilijk in staat zijn
psychische of psychosomatische aandoeningen te diagnosticeren en daarom
in die gevallen geen arbeidsongeschiktheid aanwezig achten.
De op het lichaam gerichte vertaling van klachten door migranten heeft ook
tot gevolg dat de kans dat de rechter een psychiater als deskundige inschakelt, wordt verkleind. De rechter schakelt namelijk meestal pas een psychiater in, wanneer uit de dossierstukken aanwijzingen zijn te vinden voor de
aanwezigheid van psychische problemen. Deze aanwijzingen zijn bij een
lichamelijke presentatie minder snel aanwezig.
Het gedrag van met name de Marokkanen was voor de medische beoordelaars in een aantal dossiers aanleiding om te constateren dat betrokkene
simuleerde of aggraveerde. Zo'n negatieve kwalificatie kan leiden tot een voor
de migrant ongunstige beslissing.
Ook op arbeidskundig terrein leidde het gedrag van Turken en Marokkanen
tot negatieve effecten. Zo had dit gedrag in een aantal dossiers tot gevolg dat
de verdiscontering werd beëindigd of achterwege gelaten. Dit gebeurde op

6)

Somatiseren is het "vertalen" van psychosociaal onwelbevinden in lichamelijke klachten, waarbij meestal geen organische afwijkingen kunnen worden aangetoond.
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grond van een reden die voor alle verzekerden geldt, namelijk een niet-werkwillige houding van de arbeidsongeschikte.
De manier waarop sommige migranten tegenover de arbeidsdeskundige
hun ziekte benadrukten en verklaarden zich daarom niet in staat te achten tot
welke werkzaamheden dan ook, was voor de arbeidsdeskundige aanleiding
om deze verzekerden niet als werkwillig te beschouwen.
Daarnaast vormde de informele manier waarop sommige buitenlandse verzekerden werk trachten te zoeken aanleiding tot eenzelfde conclusie. Door
langs de fabriekspoorten werk te zoeken was het voor deze betrokkenen
namelijk niet mogelijk hun sollicitatie-activiteiten tegenover de arbeidsdeskundige aan te tonen. De arbeidsdeskundige kon deze verzekerden dan als
niet-werkwillig beschouwen en de verdiscontering vervolgens niet toepassen
of beëindigen.

Rechtspositie
Een laatste kenmerk wordt gevormd door de rechtspositie, waarin Turken
en Marokkanen van Nederlanders verschillen. Voor de toepassing van de
WAO is de verblijfsrechtelijke positie van de verzekerde formeel niet van belang. Toch bleek ze in dit onderzoek materieel wel een rol te spelen. Bij een
Marokkaanse arbeidsongeschikte werknemer, die illegaal in Nederland verbleef, vond geen verdiscontering van de werkloosheid plaats. Het niet verkrijgen van arbeid werd door de GMD in deze situatie namelijk niet als het gevolg
van de handicap gezien, maar als het gevolg van de illegaliteit.
Ook in een andere situatie bleek een illegaal verblijf, in combinatie met
zwart werk, problemen te kunnen opleveren. Door deze omstandigheden werd
het moment, waarop werd aangenomen dat de WAO-verzekering een aanvang
had genomen op een veel later tijdstip vastgesteld, dan op grond van de feiten
het geval was. Dit had tot gevolg dat een uitsluitingsbepaling van toepassing
werd geacht aangezien de arbeidsongeschiktheid nu reeds bij aanvang van de
verzekering had bestaan. De uitkering werd derhalve geweigerd.
De rechtspositie is eveneens van belang bij een vestiging in het buitenland
met een WAO-uitkering. In tegenstelling tot Nederlanders verliezen Marokkanen en Turken in dat geval de mogelijkheid naar Nederland terug te keren.
Hierdoor zijn de gevolgen bij een verlaging of beëindiging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor hen ingrijpender. Uitgesloten van terugkeer kunnen
ze geen beroep op de Algemene Bijstandswet doen, waardoor ze zonder bron
van inkomsten komen te zitten. Bovendien stopt hun verzekering voor de
volksverzekeringen.
Daarnaast heeft de rechtspositie voor bepaalde categorieën migranten nog
twee extra gevolgen bij de weigering, verlaging of beëindiging van de WAOuitkering. Tot voor kort was een belanghebbende in die situaties doorgaans
voor een (aanvullende) uitkering aangewezen op achtereenvolgens de WW,
WWV en RWW 7). Een uitkering krachtens de WWV en RWW wordt in de
Vreemdelingenwet niet zelfstandig als "voldoende middel van bestaan" beschouwd. Voor sommige vreemdelingen kan dit criterium daarom als consequentie hebben dat zij Nederland moeten verlaten of hun mogelijkheid tot gezinshereniging sterk beperkt zien.
Woont het gezin van de belanghebbende nog in het land van herkomst, dan
wordt hij voor de hoogte van de RWW-uitkering als "alleenstaande" (en niet
als gezinshoofd) beschouwd. Het verlies van een WAO-uitkering leidt op die
manier tot een zeer gevoelig inkomensverlies.
Tot slot kwamen Turken en Marokkanen in tegenstelling tot Nederlanders
in ons onderzoek niet voor een WSW-plaatsing in aanmerking. Een van de oor-

7)
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Per 1 januari 1987 zijn de WW en WWV samen vervangen door de nieuwe werkloosheidswet
NWW.

zaken hiervoor lag waarschijnlijk in het feit dat een tewerkstelling in een
sociale werkplaats tot voor kort in principe alleen voor Nederlanders
openstond.
De rechtspositie blijkt aldus op diverse manieren tot een voor migranten
negatief verschil in effecten in vergelijking met Nederlanders te leiden. De
rechtspositie kan direct van invloed zijn op het al dan niet verkrijgen van een
uitkering of een plaats in WSW-verband. Daarnaast kan het verschil in
rechtspositie ook indirect voor extra negatieve gevolgen zorgen wanneer de
uitkering van de migrant wordt geweigerd, verlaagd of beëindigd.

8.4

De uitvoeringspraktijk
Naast het feit dat de positie van migranten op een aantal essentiële onderdelen afwijkt van die van autochtonen vormt de wijze waarop de formeel neutrale wet in de praktijk wordt uitgevoerd de complementaire oorzaak voor de
verschillen tussen beide groepen.
In paragraaf 8.2 is reeds beschreven dat de wet zodanig is geformuleerd dat
er veel beleidsvrijheid aan de uitvoeringsinstanties wordt gelaten. Immers, ten
aanzien van de centrale begrippen wordt in de wet niet meer dan een vage
normstelling gegeven en aan de uitvoeringsorganen wordt in een aantal bepalingen een uitdrukkelijke discretionaire bevoegdheid verleend.
De nadere invulling van de wet geschiedt vervolgens door middel van door
de uitvoeringsorganisatie opgestelde interne richtlijnen en door de rechter
ontwikkelde jurisprudentie, alsmede door de handelwijze van de beoordelaars
op het uitvoerende niveau. Elk van deze wijzen, waarop de wet in de praktijk
wordt ingevuld blijkt, soms elkaar versterkend, tot verschillen in'behandeling
en effect tussen migranten en autochtonen bij de toepassing van de WAO te
kunnen leiden.
Hieronder zal op iedere wijze afzonderlijk nader worden ingegaan.

Interne richtlijnen
De belangrijkste richtlijnen zijn neergelegd in een (uit meer delen bestaand)
Handboek van de GMD. In dit Handboek wordt onder andere gedetailleerd
aangegeven hoe de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling door verzekeringsgeneeskundigen en arbeidsdeskundigen in de praktijk dient te geschieden.
Aan de positie van buitenlandse werknemers bij die beoordeling van de
arbeidsongeschiktheid wordt in dit Handboek weinig aandacht besteed 8).
Wel is er een aantal richtlijnen dat een negatief effect voor buitenlandse verzekerden heeft.
Zo wordt in verband met de toepassing van de uitsluitingsbepalingen van
artikel 18, tweede lid WAO uitdrukkelijk de aandacht gevestigd op buitenlandse werknemers die binnen betrekkelijk korte termijn na aanvang van hun
werk uitvallen. Deze extra aandacht kan de kans op uitsluiting van de verzekering voor de migrant vergroten. Andere richtlijnen hebben betrekking op een
eventuele vestiging van de arbeidsongeschikte in het buitenland. In die situaties dient de verzekerde aan een herkeuring onderworpen te worden. Deze herkeuring, zo bleek uit de dossiers, leidde bij een aantal Turkse en Marokkaanse
verzekerden tot een verlaging of beëindiging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een andere regel bepaalt dat de verdiscontering bij vestiging in het
buitenland moet worden ingetrokken. Bovendien wordt geregeld dat bij een
eventuele herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid na (r)emigratie rekening kan worden gehouden met de arbeidsmarktomstandigheden in Neder8)

Diverse Gemeentelijke Sociale Diensten hanteren, ter vergelijking, bij de uitvoering van de
Bijstandswet wel richtlijnen, die aangeven hoe gehandeld moet worden in specifieke situaties
met betrekking tot buitenlandse werknemers.
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land, terwijl de toegang tot die arbeidsmarkt voor Turkse en Marokkaanse
remigranten volledig is afgesloten. In dit verband kan ook de werkafspraak
tussen GMD en bedrijfsverenigingen vermeld worden, op grond waarvan
arbeidsongeschikten, van wie vaststaat dat werkhervatting is uitgesloten, bij
de bedrijfsvereniging onder "beheer" blijven. Bij een voornemen tot remigratie
worden deze arbeidsongeschikten echter volgens afspraak gemeld bij de
GMD, die dan tot herbeoordeling overgaat. De GMD schatte hierbij in een aanta( dossiers de beperkingen anders in dan de bedrijfsvereniging, waardoor het
arbeidsongeschiktheidspercentage werd verlaagd.

Jurisprudentie
In het verlengde van de interne richtlijnen kan de jurisprudentie van de rechter worden gezien. De uitspraak van de rechter zal immers vaak als leidraad bij
de uitvoering van de regels worden gehanteerd. De criteria die in de jurisprudentie worden gehanteerd kunnen zowel tot een negatief als een positief verschil in effect leiden. Zo is het voor migranten negatief dat volgens de
rechtspraak het feit dat de buitenlandse werknemer geen Nederlands spreekt
niet zelfstandig hoeft te worden overwogen bij de vraag of de krachten en bekwaamheden van de werknemer berekend zijn voor de aanwezige functies.
Verder moeten cultureel antropologische beschouwingen handelend over
psychische ziekte volgens de rechtspraak behoedzaam worden gehanteerd.
Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het onderkennen van de aanwezigheid
van psychische ziekte bij Marokkanen en Turken.
Een voor migranten positief verschil is neergelegd in het door de
rechtspraak ontwikkelde "complex van factoren"-criterium. Hiermee worden
de specifieke omstandigheden, waarin buitenlandse werknemers kunnen verkeren bij de beoordeling van het arbeidsongeschiktheidspercentage betrokken.

De handelwijze van de beoordelaars
Hoewel de regelgeving in interne richtlijnen en jurisprudentie nader wordt
uitgewerkt blijft er voorde beoordelaars bij de concrete toepassing van de
WAO nog een grote mate van autonomie over. Dit lijkt bij een wet, waarbij de
prestatie duidelijk is afgestemd op de individuele omstandigheden van de verzekerde ook onvermijdelijk. De omvang van de aanwezige speelruimte wordt
bovendien vergroot doordat de richtlijnen weinig instrumenten bieden om bepaalde begrippen te operationaliseren 9).
Uit de dossiers ontstaat de indruk dat de uitvoeringsprocessen van de WAO
zich dan ook voornamelijk op microniveau afspelen. Het lijken in feite de uitvoeringsfunctionarissen te zijn die voor een groot deel de werkelijke inhoud
van het beleid bepalen. Deze indruk sluit aan bij verschillend empirisch onderzoek (Prottas, 1979; Lipsky, 1980; Aalders, 1984; Knegt, 1986), waaruit blijkt
dat het functioneren van soortgelijke organisaties 10) als de GMD grotendeels
bepaald wordt door de handelwijze van de uitvoeringsfunctionarissen. Deze
handelwijze is daarbij niet gebaseerd op door de wet of organisatie geformuleerde regels. In de handelwijze van de beoordelaars valt op grond van onze
9)

Ter illustratie: verdiscontering dient volgens het Handboek achterwege te blijven in situaties,
waarin het als oneigenlijk wordt "aangevoeld" om belanghebbende zonder meer een uitkering te
verlenen. Verder wordt vermeld dat een exacte voor iedereen geldende omschrijving voor het begrip "niet-werkwillig" niet valt te geven. De functieduiding wordt, volgens het Handboek, mede
gebaseerd op de kennis en ervaring van de arbeidsdeskundige. Het kan daarnaast
"aangewezen" zijn een uitloopperiode te geven, maar nadere criteria geeft het Handboek hier
niet bij.

10) Het gaat hier om openbare instellingen, die directe contacten met cliënten of burgers onderhouden. Ook de raden van beroep kunnen tot een dergelijke instelling worden gerekend.
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steekproef een aantal situaties te onderkennen, waarbij zich verschillen tussen migranten en autochtonen voordoen. Die situaties werden voornamelijk
bepaald door het feit dat bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid
geen rekening werd gehouden met de kenmerken, waardoor migranten van
autochtonen verschillen.
Zo werd in de dossiers bij de beoordeling van de verzekeringsgeneeskundige aspecten een overwegend westers diagnosekader gehanteerd. Een
andere ziektebeleving of -gedrag leek meestal geen rol te spelen voor de verzekeringsgeneeskundige bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Specialisten, die een specifieke deskundigheid met betrekking tot
migranten hebben, werden niet ingeschakeld. Ook werd dikwijls geen tolk ingeschakeld, waardoor een onvolledige anamnese tot stand kwam.
De arbeidsdeskundige hield eveneens bij de invulling van zijn taak in de
dossiers doorgaans weinig rekening met de specifieke omstandigheden
waarin de buitenlandse verzekerden konden verkeren. Zo ging hij er bij zijn
functieduiding vanuit dat buitenlandse werknemers ook voor die functies in
aanmerking konden komen, die in de praktijk alleen door Nederlanders worden vervuld. Dat de toegankelijkheid van diverse functies voor migranten belemmerd wordt door een taalbarrière en een niet-Nederlandse afkomst werd
door de arbeidsdeskundige in zijn beoordeling niet betrokken 11).
In het kader van de begeleiding volstond de arbeidsdeskundige veelal met
de controle of de verzekerde voldoende sollicitatie-activiteiten had verricht.
Extra ondersteunende activiteiten ten behoeve van migranten bij sollicitaties
kwamen niet voor. Turkse en Marokkaanse arbeidsongeschikten werden verondersteld, ongeacht hun beheersing van de Nederlandse taal, zelfstandig
voldoende te kunnen solliciteren. De intensieve reïntegratie-activiteiten, gericht op werkhervatting, werden in onze steekproef door de arbeidsdeskundige alleen bij Nederlandse arbeidsongeschikten ontwikkeld. De reden hiervoor ligt waarschijnlijk mede in de motieven, die de arbeidsdeskundigen hanteren om tot zo'n (intensieve) begeleiding over te gaan. De aard van de begeleiding wordt namelijk niet bepaald door de werkelijke behoefte van de arbeidsongeschikte, maar voor een groot deel door de verwachting van de arbeidsdeskundige met betrekking tot het succes van de verzekerde op de arbeidsmarkt.
In enkele situaties kon de handelwijze van de beoordelaar ook tot positieve
verschillen voor migranten ten opzichte van autochtonen leiden. Zo hield de
AD bij het verlenen van een uitloopperiode in een aantal gevallen wel expliciet
rekening met de positie waarin buitenlandse werknemers verkeren. De achterstand op de arbeidsmarkt, veroorzaakt door taalbarrière en het behoren tot
een etnische minderheidsgroep was voor sommige arbeidsdeskundigen
namelijk de reden om enkele Turkse en Marokkaanse verzekerden een (langere) uitloopperiode toe te kennen. Ook in het kader van de remigratie werd de
speelruimte die GMD-functionarissen hebben door sommigen in het voordeel
van migranten gebruikt. In situaties waarin formeel gesproken de verzekerde
niet (voldoende) arbeidsongeschikt bleek te zijn, werd door hen het arbeidsongeschiktheidspercentage verhoogd om een vertrek naar het land van herkomst financieel mogelijk te maken. Een voorwaarde voor het verhogen van
dit percentage was dat de verzekerde daadwerkelijk zou vertrekken.
In de handelwijze van de beoordelaars bleken grote variaties te kunnen optreden. Dit gold niet alleen voor de uitvoeringsfunctionarissen 12) maar-ook
voor de rechter. Zo gaven de dossiers onder andere aan dat de opstelling van
de rechter kon variëren bij de beslissing of en welke deskundige hij zou in11) Een dossier, dat betrekking had op een analfabete Nederlander liet zien dat de AD wel de mogelijkheid heeft rekening te houden met de taalvaardigheid van de verzekerde.
12) Zie hiervoor ook van Zaal, 1981.
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schakelen en bij de beslissingen al dan niet rekening te houden met het zogenaamde "complex van factoren" bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid.
De (variatie in) handelwijze van de beoordelaars leek in sterke mate af te
hangen van de invulling die de individuele functionaris aan zijn taak gaf.
Hierdoor kregen de opvattingen van de beoordelaars een kans zich in de beoordeling te manifesteren. De bij de beoordelaars levende opvattingen en
vooroordelen hebben namelijk een selectieve werking op hun wijze van benadering van de beoordeelde en op de waarneming en verwerking van de informatie die van belang is voor hun oordeel 13).
Dit bleek voor migranten vaker negatieve gevolgen te kunnen hebben dan
voor Nederlanders. Voorzover uit dit dossieronderzoek valt af te leiden, ontstaat de indruk dat sommige beoordelaars een dusdanig beeld van Turken en
Marokkanen in het algemeen hebben dat het de vraag is of bij hen de benadering en wijze van behandeling van en oordeelsvorming over de individuele
Turkse of Marokaanse verzekerde gelijkwaardig kan zijn aan die van en over
de Nederlandse verzekerde. Naast de aanwezigheid van een algemeen beeld
over de positie van migranten, werden in de rapportages van sommige beoordelaars drie specifieke, voor Turken en Marokkanen negatieve opvattingen geconstateerd. De strekking van deze opvattingen was dat migranten meer
simuleren of aggraveren dan Nederlanders, dat ze (meer) van het sociale
zekerheidsstelsel proberen te "profiteren" en dat begeleidingsactiviteiten
voor hen niet zinvol zijn.

8.5

Indirect onderscheid
Na een beschrijving van de verschillen in behandeling en effect, die zich bij
de uitvoering van de WAO tussen autochtonen en migranten voordoen en een
verklaring voor het ontstaan van die verschillen wordt het tijd terug te keren
naar de vraag wanneer er sprake is van indirect onderscheid.
De meeste beschouwingen over het begrip indirect onderscheid of het begrip indirecte discriminatie zijn gebaseerd op concrete situaties, waarin een
neutraal geformuleerd criterium in de regelgeving in de praktijk ongelijke
effecten blijkt te hebben voor verschillende groepen. Een aantal van zulke
situaties en criteria is in hoofdstuk 1 beschreven 14). Een goede illustratie van
zo'n criterium vormde het in dit hoofdstuk genoemde kostwinnersbeginsel,
dat was neergelegd in de inmiddels vervangen WWV. Hierdoor werd een grote
groep gehuwde vrouwen in feite van het recht op uitkering uitgesloten.
Bij deze verschijningsvormen van indirect onderscheid kan er steeds een
relatie gelegd worden tussen een bepaald criterium, neergelegd in de regelgeving en het ongelijke gevolg dat zich tussen de te onderscheiden groepen
voordeèd. In de in hoofdstuk 1 gegeven omschrijvingen van het begrip indirect
onderscheid wordt eveneens de nadruk op de aanwezigheid van een criterium
in de wet gelegd. Deze gerichtheid op een criterium in de regelgeving zouden
we de enge benadering van het begrip indirect onderscheid willen noemen, in
tegenstelling tot een ruime benadering, die hierna aan de orde komt. Wanneer
we de WAO vanuit de enge invalshoek analyseren, dan blijkt evenwel dat in de
wet zelf criteria, waar de ongelijke gevolgen van af te leiden zijn, ontbreken.
Op het niveau van de centrale regelgeving komt zo'n expliciet criterium alleen
13) Zie hoofdstuk 7.
14) Denk aan:
alleen kiesrecht indien je voorvaderen gerechtigd waren te stemmen;
recht op doorbetaling van een WW-uitkering tijdens buitenlandse vakantie, mits deze niet
langer dan 20 dagen duurt;
begraving in een gesloten kist;
minimum-lengte-eis voor bepaalde beroepen.
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voor in het besluit Dagloonregelen. Daarin wordt bepaald dat verlaging van
het dagloon in de WAO kan plaatsvinden op grond van het feit dat de verzekerde "uit eigen verkiezing afwisselend wel en niet werkzaam placht te zijn". Dit
criterium zal ten aanzien van migranten gezien hun verplichtingen in het land
van herkomst vaker van toepassing zijn, dan ten aanzien van autochtonen.
Ook in de nadere regelgeving in de vorm van interne richtlijnen van de uitvoeringsinstanties en jurisprudentie, waarbij de wet gedetailleerder wordt ingevuld, valt een aantal van deze criteria te onderkennen. Een duidelijk voorbeeld hiervan vormt het criterium dat bij vestiging in het buitenland de verdiscontering niet langer wordt toegepast.
Een groot deel van de door ons geconstateerde verschillen bij de uitvoering
van de WAO is echter niet zo direct te relateren aan criteria, die zijn neergelegd in de wet en de nadere regelgeving. Het gaat hier met name om de verschillen die zich manifesteren in de wijze waarop beoordelaars de arbeidsongeschiktheidswetgeving in de praktijk toepassen.
Daarnaast hangt een aantal verschillen samen met de positie die migranten
in andere wetten innemen (zie par. 8.3). Hierdoor kan een beslissing, genomen
in het kader van de arbeidsongeschiktheidswetgeving voor hen afwijkende gevolgen hebben ten opzichte van autochtonen. Er is in die situaties als het
ware sprake van een doorwerking van de beslissingen, die genomen worden in
het kader van de WAO, op de positie die migranten op grond van andere wetten, zoals bijvoorbeeld de Bijstandswet, innemen.
Het hanteren van het begrip indirect onderscheid stelt ons in dit verband
voor conceptuele problemen.
Tegen de achtergrond van het voorafgaande lijkt het onverstandig het begrip indirect onderscheid in dit onderzoek in beperkte zin op te vatten. Bij die
benadering, waar aan de regelgeving een neutraal geformuleerd maar toch
"onderscheidend" criterium moet kunnen worden ontleend, blijft immers een
deel van de verschillen, die zich voordoen bij de uitvoering van een wet buiten
beschouwing. Op deze manier wordt geen inzicht verkregen in de maatschappelijke consequenties die de werking van een wet in de praktijk voor bepaalde
groepen heeft. Het begrip indirect onderscheid zou in deze benadering een
kunstmatige scheiding vormen tussen de diverse verschillen, die bij de' toepassing van een wet kunnen ontstaan.
Een alternatief zou kunnen zijn het begrip indirect onderscheid daarom
ruim op te vatten. Dit zou betekenen dat alle verschillen in behandeling en
effect tussen migranten en autochtonen, die zich voordoen bij een neutraal
geformuleerde wet als indirect onderscheid zouden worden betiteld. Het begrip "indirect" geeft in deze context dan aan dat het onderscheid niet rechtstreeks uit de tekst van de wet voortvloeit.
Hoewel deze benadering de aantrekkelijkheid van de eenvoud kent, kleven
er toch ook bezwaren aan. De constructie doet gewrongen aan om bijvoorbeeld verschillen die voortvloeien uit een bewust negatieve (of positieve) behandeling van migranten op grond van bepaalde kenmerken onder het begrip
indirect onderscheid te brengen. Het gaat in die situaties immers om onderscheid dat op het niveau van de individuele beoordelaar direct genoemd kan
worden. Rechtstreeks discriminerend gedrag zou op deze wijze ook indirect
onderscheid genoemd worden en leiden tot begripsverwarring.
Op grond van het bovenstaande is het de vraag of indirect onderscheid wel
het juiste begrip is om het doel en de resultaten van dit onderzoek te verwoorden.
De relevante vraag die immers aan dit onderzoek ten grondslag ligt is op
welke wijze en waarom zich tussen bepaalde groepen bij de toepassing van
regelgeving verschillen voordoen, die niet direct door de tekst of formulering
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van een bepaling worden veroorzaakt. Het lijkt hierbij van minder belang of
men dat indirect onderscheid noemt of niet.
Door vast te houden aan het begrip indirect onderscheid bestaat het gevaar
dat de aandacht bij dit onderzoek te weinig op de concrete resultaten wordt
gelegd en te veel op de vraag of er nu al dan niet sprake is van indirect onderscheid in de diverse beschreven situaties.
Dit laatste is echter minder relevant. In het verlengde van het rapport
"Minderheid-Minder recht?" ligt het belang van dit onderzoek immers voornamelijk in het feit dat het inzicht verschaft in de aard en het ontstaan van verschillen tussen migranten en autochtonen bij wetgeving die tekstueel geen
onderscheid maakt 15).
Met name de rol van de uitvoeringspraktijk en haar beoordelaars verdient
volgens ons daarbij aandacht. Dit onderzoek bevat immers diverse aanwijzingen dat de rol van die uitvoeringspraktijk van groot belang is voor het ontstaan van een aantal verschillen.
Naast het feit dat de bruikbaarheid van het begrip indirect onderscheid voor
dit onderzoek niet erg geschikt lijkt, zijn er bovendien twee algemene bezwaren tegen het gebruik van dit begrip te formuleren.
Een eerste algemeen bezwaar is dat het begrip onderscheid in de normale
betekenis van het woord veelal geassocieerd wordt met actief en bewust
handelen. Onderscheid is iets dat gemaakt wordt. Het is daarom de vraag of
verschillen tussen migranten en autochtonen, die veroorzaakt worden door
het onbewust hanteren van een neutraal criterium of door een nalaten of onbewust handelen bij de toepassing van een wet door het begrip onderscheid
wel juist verwoord kunnen worden.
Een tweede algemeen bezwaar is dat het begrip onderscheid telkens associaties oproept met het begrip discriminatie. Hoewel we in hoofdstuk 1 hebben geprobeerd deze twee begrippen duidelijk te scheiden, bleek tijdens het
onderzoek dat in het dagelijks taalgebruik deze nuancering doorgaans niet
wordt gemaakt, dan wel als oneigenlijk wordt ervaren. Ook in wetgeving en
literatuur worden de begrippen onderscheid en discriminatie vaak door elkaar
heen gehanteerd. Zo stelt artikel 429 WvSr discriminatie strafbaar door middel van de formulering dat hij die in de uitoefening van een beroep of bedrijf
onderscheid maakt tussen personen wegens ras gestraft.wordt met hechtenis
of boete. Ook in het Voorontwerp van een wet gelijke behandeling wordt het
begrip onderscheid gebruikt in de plaats van het begrip discriminatie. Onderscheid kan daarbij geoorloofd of ongeoorloofd zijn.
Gezien de in deze paragraaf genoemde bezwaren kan naar ons oordeel de
hanteerbaarheid van het begrip indirect onderscheid ter discussie worden
gesteld.
Als men het begrip wil blijven gebruiken zal in ieder geval duidelijker dan tot
nu toe het geval is geweest, moeten worden aangegeven wat men onder het
begrip verstaat. Aansluiting zou hiervoor gezocht kunnen worden bij de in
deze paragraaf geformuleerde enge benadering. Onderscheid moet daarbij
telkens aan een groepskenmerk gekoppeld worden. Deze benadering heeft
het voordeel dat het op min of meer helder omschrijfbare situaties betrekking
heeft. Nadeel is de beperkte reikwijdte, waardoor diverse, veelal essentiële
verschillen, die bij de toepassing van de wet ontstaan, bij deze omschrijving
buiten beschouwing blijven.
Daarnaast zal het begrip indirect onderscheid, wil het een zelfstandige
functie hebben duidelijk van het begrip indirecte discriminatie moeten worden
gescheiden. Wanneer het als synoniem van het begrip discriminatie wordt ge15) Een onderzoek dat alleen tekstueel onderscheid in de regelgeving inventariseert zoals in 'Minderheid-Minder recht?" heeft slechts beperkte waarde. De resultaten zeggen namelijk weinig
over de aard en het niveau van in de samenleving voorkomende verschillen tussen autochtonen
en migranten.
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bruikt, wekt het enkel verwarring. De scheiding tussen discriminatie en onderscheid moet dan gevormd worden door de aan- of afwezigheid van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Indirecte discriminatie is in deze optiek ongerechtvaardigd indirect onderscheid 16).

8.6

Aanbevelingen
Hoewel dit onderzoek er niet op gericht was om een aantal concrete beleidsaanbevelingen te formuleren, geeft het materiaal toch voldoende aanleiding om tot slot van dit verslag enkele opmerkingen te maken, die de richting
aangeven waarin mogelijke oplossingen gezocht kunnen worden. Uitgangspunt bij deze opmerkingen is, conform de doelstellingen van het door de
overheid geformuleerde minderhedenbeleid, een streven naar gelijkheid in behandeling en gevolg tussen migranten en autochtonen.
In dit verband kan worden opgemerkt dat de vraag naar de aanwezigheid
van verschillen tussen migranten en autochtonen bij de toetreding tot of de
uittreding uit de WAO alleen duidelijk en systematisch beantwoord kan
worden, wanneer hierover statistische gegevens naar nationaliteit of herkomst beschikbaar zijn. Wil men beter inzicht in deze materie verkrijgen dan
zullen de uitvoeringsinstanties dus een registratie naar nationaliteit of herkomst moeten overwegen.
Het argument om niet te registreren omwille van privacy-bescherming of
het voorkomen van stigmatisering lijkt hier weinig gewicht in de schaal te
leggen. Voor iedere betrokken beoordelaar is het namelijk bij de behandeling
van elk dossier volstrekt duidelijk of de verzekerde Nederlander is of niet.
Voorzover dit niet al duidelijk is uit de naam of de geboorteplaats van de verzekerde, dan blijkt de nationaliteit wel uit een van de standaardformulieren uit
het dossier, waarop een rubriek staat waar de nationaliteit van de verzekerde
moet worden ingevuld. Bovendien wordt een groot aantal andere kenmerken
van de verzekerden door de GMD ook geregistreerd.
.Registratie naar nationaliteit schept in dit verband de mogelijkheid eventuele achterstanden van migranten zichtbaar te maken. Daarnaast kan het
dienen als hulpmiddel om de effecten te meten van een beleid ter bestrijding
van die achterstand 17).
Hoe kunnen maatregelen, die gericht zijn op het wegnemen of verminderen
van verschillen tussen migranten en autochtonen bij de toepassing van de
WAO er nu uitzien? In dit onderzoek hebben we geconstateerd dat de factoren, die deze verschillen veroorzaken zeer uiteenlopend van aard zijn. Eventuele maatregelen zullen derhalve in meerdere richtingen en op verschillende
niveaus gezocht dienen te worden.
Een deel van de verschillen tussen migranten en autochtonen bij de uitvoering van de WAO lijkt voort te vloeien uit de ongelijke arbeidsmarktpositie die
beide groepen innemen. Het ligt in die situaties dan ook voor de hand beleidsmaatregelen in de sfeer van de arbeidsmarkt te zoeken. Dit betekent dat
te nemen maatregelen gericht moeten worden op de verbetering van de werkgelegenheidssituatie van migranten. Verwezen kan in dit verband worden naar
de aanbevelingen van de Adviescommissie Onderzoek Minderheden, neergelegd in het recent verschenen-rapport "Een eerlijke kans" 18).

16) Zie in dit verband ook: M.M. den Boer, Artikel 1 Grondwet: gelijke behandeling en non-discriminatie, Ars Aequi 36(1987)3.
17) Registratie naar nationaliteit is niet onomstreden. Zie voor de voor- en nadelen van zo'n registratie het in noot 18 vermelde rapport van Bovenkerk, p. 136.
18) F. Bovenkerk, Een eerlijke kans; over de toepasbaarheid van buitenlandse ervaringen met positieve actie voor etnische minderheden op de arbeidsmarkt in Nederland, Den Haag, 1986.
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Een aantal verschillen hangt voorts samen met de positie die migranten op
grond van andere wetten innemen. Wil men deze verschillen wegnemen dan
liggen ook hier de maatregelen buiten de sfeer van de WAO. De aandacht van
deze maatregelen zal eerder gericht (dienen te) zijn op de vreemdelingenwetgeving en de werkingssfeer van andere sociale zekerheidswetten. Voor de
vreemdelingenwetgeving zou men kunnen denken aan het niet toepassen van
het bestaansmiddelencriterium ten aanzien van buitenlandse arbeidsongeschikten, van wie de WAO-uitkering wordt verlaagd of ingetrokken. Ten aanzien van de Bijstandswet zou kunnen worden overwogen om het beginsel dat
een uitkeringsgerechtigde, wiens gezin niet in Nederland verblijft als "alleenstaande" wordt beschouwd, te verlaten 19).
Door de samenhang van diverse verschillen met andere rechts- en beleidsterreinen kan overwogen worden een benadering te kiezen die algemeen
gericht is op verbetering van de positie van migranten. Een dergelijke benadering kan daarbij ook direct invloed hebben op de uitvoering van de WAO. In dit
verband kan gedacht worden aan het invoeren van een wet op grond waarvan
duurzaam in Nederland verblijvende vreemdelingen een overwegend aan
Nederlanders gelijke behandeling wordt gegarandeerd. Zo'n wet, die men wet
gelijke behandeling immigranten zou kunnen noemen 20), biedt de diverse factoren bij een WAO-procedure een norm waaraan onderscheid in de uitvoeringspraktijk kan worden getoetst en waarmee eventueel discriminerend handelen kan worden aangepakt. De werking van zo'n wet beperkt zich niet tot de
wet- en regelgeving voor zover afkomstig van de centrale overheid, maar strekt
zich ook uit tot nadere regelgeving als richtlijnen en tot uitvoeringshandelingen van beoordelaars. Zo'n wet heeft een belangrijke symboolfunctie en er
kan een preventieve werking van uitgaan. In Nederland is nog weinig ervaring
met dit soort wetgeving opgedaan. In de Verenigde Staten blijkt evenwel dat
de aanwezigheid van anti-discriminatiewetgeving, mits gecombineerd met
een krachtige handhaving, een duidelijke bijdrage kan leveren aan de positieverbetering van zwarte werknemers 21).
Naast een algemene benadering kan een aantal concrete maatregelen worden overwogen, toegespitst op de situaties, waarde belangrijkste knelpunten
zich voor migranten voordoen in de uitvoering van de WAO.
De uitvoeringsinstanties en de rechter zouden bij de beoordeling van de
arbeidsongeschiktheid van migranten meer rekening moeten houden met specifieke kenmerken als ziektegedrag- en ziektebeleving, taalvaardigheid en sollicitatiegedrag. Een voorbeeld op welke wijze dit kan gebeuren biedt de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid in Amerika. In de Verenigde Staten, waar
men een vergelijkbaar arbeidsongeschiktheidsbegrip kent, hanteren de uitvoeringsinstanties bij de bepaling van de restcapaciteit richtlijnen die vrij gedetailleerd aangeven welke beslissing moet volgen bij een bepaalde combinatie van de factoren leeftijd, opleiding en vroegere werkervaring. Bij de factor
opleiding wordt rekening gehouden met de taalvaardigheid van de belanghebbende. Dit heeft tot gevolg dat de beslissing iemand wel of niet arbeidsongeschikt te verklaren in sommige situaties volledig bepaald kan worden door het
criterium "analfabetisme of niet in staat in het Engels te communiceren"
(Mashaw, 1984, 118).
Dat met een aantal specifieke kenmerken van migranten geen rekening
wordt gehouden door diverse beoordelaars kan voortvloeien uit onwetendheid
of gebrek aan bekendheid met deze kenmerken. Een mogelijke oplossing zou
19) Dit beginsel is overigens een goed voorbeeld van het verschijnsel indirect onderscheid. Er is hier
immers sprake van een neutraal geformuleerde regel in de ABW, die voornamelijk nadelige gevolgen heeft voor migranten, van wie het gezin in het land van herkomst verblijft. Dat Nederlanders zich in een dergelijke situatie bevinden zal een zeldzaamheid zijn.
20) Zie Gelijk geregeld, Nijmegen, 1984.
21) Zie C.A. Groenendijk, Heeft wetgeving tegen discriminatie effect, Zwolle, 1986.
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in dit verband liggen in het trainen of bijscholen van uitvoeringsfunctionarissen. Zo'n training zou gericht moeten zijn op het verwerven van achtergrondkennis over het migrantenbestaan en het aanleren van vaardigheden in het
omgaan met migranten. Een andere denkbare mogelijkheid is dat beoordelaars systematischer dan nu het geval is, een beroep doen op specialisten en
deskundigen, die een specifieke deskundigheid op dit terrein bezitten. De
beoordeling van' de arbeidsongeschiktheid zou. hierdoor aan zorgvuldigheid
winnen.
Zolang er sprake is van een taalbarrière tussen beoordelaar en beoordeelde, zal van hulpmiddelen zoals een tolk gebruik gemaakt moeten worden. Met
name verzekeringsgeneeskundigen en specialisten lijken dit momenteel te
weinig te doen. Om tot een gelijke behandeling van de verzekerden te komen
moet echter in ieder geval een goede communicatie met de beoordelaar
mogelijk zijn.. Aparte aandacht zou besteed moeten worden aan de problemen, die de
remigratie voor migranten met zich mee kan brengen. Het is wellicht wenselijk
een duidelijker remigratiebeleid te formuleren, waarbij de voorwaarden
waaronder men zich in het buitenland kan vestigen vooraf aan de uitkeringsgerechtigde uitdrukkelijk zijn meegedeeld. Heeft eenmaal toestemming
plaats gevonden om met behoud van uitkering te remigreren dan zou de uitvoeringsinstantie vervolgens zeer terughoudend moeten zijn met danwel volledig moeten afzien van een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheid en
de daaraan gekoppelde verlaging of beëindiging van de uitkering 22). De vraag
is wel of zo'n beleid binnen de WAO gestalte dient te krijgen of via een aparte
regeling tot stand moet komen.
Bij het ontstaan van een deel van de verschillen tussen migranten en
autochtonen lijkt de grote autonomie van de beoordelaars een duidelijke rol
van betekenis te spelen. Toch is het volgens ons niet verstandig hier te pleiten
voor een vergaande inperking van deze autonomie door bijvoorbeeld zeer gedetailleerde regelgeving. Beleidsvrijheid op het uitvoerende niveau biedt
namelijk het voordeel van de mogelijkheid van een clientgerichte individualisering. De beoordelaar kan daardoor in iedere situatie alle van belang zijnde
omstandigheden laten meewegen om tot een zo goed mogelijk resultaat te
komen. Voor migranten, die waarschijnlijk vaker dan Nederlanders in een van
het "gemiddelde" afwijkende positie verkeren kan dit juist een positief effect
hebben 23).
Wel zou om de negatieve gevolgen van een dergelijke beleidsvrijheid tegen
te gaan er in het beoordelingsproces meer controle op de kwaliteit van het
onderzoek, de benadering van de belanghebbende, de rapportage en de beoordeling zelf kunnen worden ingevoerd.
Gezien het exploratieve karakter van dit onderzoek en de wijze van materiaalverzameling is een beschrijving van de rol van de beleidsvrijheid in dit verslag (lang) niet volledig geweest. Naast aanwijzingen in dit onderzoek, blijkt
uit verschillende literatuur (Blau, 1963; Owens en Bell, 1977; Aalberts en
Kamminga, 1983) dat de aanwezigheid van die beleidsvrijheid in het algemeen
tot een andere, meestal nadelige behandeling van migranten ten opzichte van
autochtonen kan leiden. Om meer inzicht in de werking en invloed van de beleidsvrijheid bij de uitvoering van de WAO ten aanzien van migranten en
22) In een recente uitspraak heeft de Raad van Beroep in Amsterdam zich eveneens kritisch ten aanzien van deze praktijk uitgelaten. De Raad, zo werd gesteld, heeft in het algemeen moeite met de
praktijk van bedrijfsverenigingen om arbeidsongeschikte verzekerden toestemming te geven
voor langdurig verblijf of vestiging in het land van herkomst en om (zonder dat de betrokkenen
deugdelijk waren voorgelicht over de implicaties van zo'n vestiging) in daarvoor in aanmerking
komende gevallen vervolgens na enkele jaren tot een medische herbeoordeling en afschatting
over te gaan (RvB Amsterdam 23.1.86, Migrantenrecht 1986, afl. 7).
23) De beleidsvrijheid kan dan immers worden gebruikt om rekening te houden met de ongelijke omstandigheden, waarin migranten zich ten opzichte van autochtonen bevinden.
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autochtonen te verkrijgen zal nader onderzoek gedaan moeten worden. De
materiaalverzameling van een dergelijk onderzoek zou evenwel in tegenstelling tot die van dit onderzoek gebaseerd dienen te zijn op observatie bij de uitvoeringsinstanties en interviews met de beoordelaars en belanghebbenden
zelf. Zo'n onderzoek zou een nuttig vervolg op deze studie kunnen betekenen.
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