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Nieuws van het bestuur

en Alex de Jong die zich gaat bezighouden
met het webbeheer.

In de vorige editie van Nieuws voor
Donateurs is veel aandacht besteed aan het
aantreden van de regering Balkenende II.
Naar aanleiding daarvan heeft de
Steungroep ook weer de WAO-brievenactie
opgestart. Zie verderop in dit nummer. Dit
keer blijft de actie niet beperkt tot MEpatiënten. De Whiplashstichting Nederland
heeft zich bij de actie aangesloten. U kunt
nog steeds een actiesetje voor de
brievenactie aanvragen bij de Steungroep.

De Steungroep is dringend op zoek
naar een nieuw bestuurslid met
belangstelling voor en liefst verstand
van de WAO-problematiek. Wilt u het
bestuur komen versterken, meldt u aan
bij de Steungroep 050–549 29 06 of
info@steungroep.nl

Het najaarsakkoord en de WAO:
FNV-leden niet goed geïnformeerd

In deze editie verder de visie van de
Steungroep op het door de sociale partners
bereikte najaarsakkoord, de opheffing van
het ME-Fonds en nieuws van het kantoor.

Arbeidsongeschikten zijn de grote verliezer
nu het najaarsakkoord van kabinet,
werkgevers en werknemers definitief is
geworden. Dat akkoord bevestigt een beleid
waarin niet de aanpak van de
arbeidsongeschiktheid en het aanpassen van
werk voorop staat, maar een keiharde
aanpak van het inkomen van
arbeidsongeschikten. Dit gaat gepaard met
onvoldoende en zelfs misleidende informatie
over wat arbeidsongeschikten in Nederland
te wachten staat. Daardoor konden
de FNV-leden niet weten hoe ernstig de
negatieve gevolgen, niet alleen van de
regeringsplannen maar ook van het SERakkoord met betrekking tot de WAO, zullen
zijn en hoe weinig positiefs op dit
punt in het najaarsoverleg is bereikt.
Hieronder de voorlichting en de feiten.

Nieuwe directeur
Op 1 januari 2003 heeft Corien Oosterlee de
Steungroep verlaten wegens vertrek naar
het buitenland. Ze is als directeur opgevolgd
door Ronald Schuch, die al op 1 december
2002 begonnen is.
Hij zet zich met veel enthousiasme in voor
de Steungroep om de dienstverlening aan
ME/CVS patiënten en hun partners en/of
hulpverleners op een zo hoog mogelijk
niveau te houden.
Andere nieuwe medewerkers
Sinds januari 2003 versterkt Ben Dijkstra de
gelederen van de Steungroep en in februari
is Margaret van Tongeren begonnen als
medewerker van de Telefonische Informatieen Adviesdienst. Recentelijk is de
Steungroep uitgebreid met Gemma de
Meijer die wordt ingewerkt als belpunt voor
de Telefonische Informatie- en Adviesdienst

Voorlichting FNV:

‘Gedeeltelijk arbeidsongeschikten houden
recht op een minimumuitkering. Het
inkomen van de partner speelt geen rol. De
mate van arbeidsongeschiktheid wel.’
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Werkelijke gevolgen najaarsakkoord:

Voorlichting FNV:

‘WAO-keuring wordt strenger, maar minder
vergaand dan het kabinet aanvankelijk
voorstelde. Herkeuring blijft.’
Werkelijke gevolgen najaarsakkoord:

Wanneer de FNV met minimumuitkering
bedoelt een zeer lage uitkering dan klopt
deze voorlichting. Wanneer met een
minimumuitkering wordt bedoeld een
uitkering op het niveau van het sociaal
minimum, dan klopt deze voorlichting niet.
Werkloze gedeeltelijk
arbeidsongeschikten ontvangen voor het
gedeelte dat ze arbeidsongeschikt zijn nu
nog een WAO-uitkering van 70% van hun
oude loon, waarbij het gezinsinkomen
zonodig met een toeslag wordt aangevuld
tot het sociaal minimum (zonder
vermogenstoets). In plaats daarvan komt
volgens het najaarsakkoord 70% van het
minimumloon maal het
arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit ligt
per definitie beneden bijstandsniveau.
Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage
van 45% zal de uitkering naar schatting zo’n
€ 340 netto per maand bedragen. Voor
iemand met een partner met een eigen
inkomen of uitkering is dat slechter dan de
huidige regeling, maar beter dan niets. Maar
wie geen of onvoldoende partnerinkomen
heeft moet bij de gemeente (aanvullende)
bijstand aanvragen. Daarvoor moet wel
eerst vermogen uit bijvoorbeeld eigen huis
en/of spaargeld grotendeels opgemaakt
worden. Het is bovendien te verwachten dat
door de geplande strengere keuringscriteria
de arbeidsongeschiktheidspercentages bij
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid veel
lager uit zullen vallen dan nu.
Werknemers die 15% of meer
arbeidsongeschikt verklaard zijn ontvangen
tot nu toe een (gedeeltelijke) WAOuitkering. Deze grens wordt flink verhoogd.
Volgens de plannen die met het
najaarsakkoord bevestigd zijn krijgen
mensen die minder dan 35%
arbeidsongeschikt verklaard worden geen
enkele uitkering op grond van hun
arbeidsongeschiktheid. Het is bovendien te
verwachten dat door geplande strengere
keuringscriteria veel meer gedeeltelijk
arbeidsongeschikten dan nu voor minder
dan 35% arbeidsongeschikt verklaard zullen
worden.

Het kabinet heeft op het punt van de
keuringsregels geen enkele concessie
gedaan. Wel wordt hierover nog een advies
aan de SER gevraagd, maar dit advies telt
voor het kabinet alleen mee als het leidt tot
de door de regering gewenste drastische
daling van het aantal nieuwe WAOuitkeringen tot minder dan 25.000 per jaar.
 De WAO-plannen die door het
najaarsakkoord zijn bevestigd leiden tot
afschaffing van de WAO voor de
meeste nieuwe arbeidsongeschikten.
Bij arbeidsongeschiktheid wordt een WAOuitkering een uitzondering, slechts
weggelegd voor een kleine groep die
voldoet aan extreem strenge criteria voor
‘volledige duurzame
arbeidsongeschiktheid’. Deze criteria
moeten zo streng worden dat zelfs veel
mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn
er niet aan zullen voldoen. Zij kunnen, net
als de gedeeltelijk arbeidsongeschikten,
alleen rekenen op enige
inkomenszekerheid boven bijstandsniveau
wanneer ze nog voldoende kunnen
werken én erin slagen werk te krijgen.
 Het kabinet houdt vast aan het plan om
medisch te beoordelen of iemand
‘duurzaam volledig arbeidsongeschikt’ is
met behulp van een negatieve lijst met
ziektes. Op deze lijst komen ziektes te
staan waarvan men aanneemt dat
‘normaal gesproken’ werken (gedeeltelijk)
mogelijk blijft of herstel binnen twee jaar
mogelijk is. Mensen met een ziekte die op
deze ‘zwarte lijst’ staat krijgen zeer
waarschijnlijk geen WAO-uitkering, hoe
slecht zij er ook aan toe zijn. De minister
negeert daarmee de kritiek van
deskundigen op dit plan. Ten eerste kan
van de meeste ziektes absoluut niet
betrouwbaar voorspeld worden wat het
verloop van de ziekte, laat staan wat het
verloop van de arbeidsongeschiktheid zal
zijn. Ten tweede kan dezelfde ziekte bij
verschillende mensen heel verschillende
gevolgen hebben, ook voor de
(on)mogelijkheden om te werken.
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Minister De Geus heeft officieel nog geen
concrete ziektes voor de zwarte lijst
genoemd. Eerder is wel een aantal ziektes
genoemd als kandidaat voor deze lijst,
namelijk overspannenheid, burn-out,
persoonlijkheidsstoornissen, lage
rugklachten en bepaalde vormen van
Reuma. En verder ME/CVS, RSI, het postwhiplash-syndroom, bekkeninstabiliteit en
Fibromyalgie. Waarschijnlijk zullen nog
veel meer ziektes op de lijst terechtkomen.
 In het najaarsakkoord leggen de
vakcentrales zich neer bij de
regeringsplannen om, anders dan het SERakkoord, ook alle huidige
arbeidsongeschikten hun bestaande
rechten af te nemen en onder het
nieuwe stelsel te brengen.
 De strengere keuringscriteria voor nieuwe
én huidige arbeidsongeschikten worden
voor een deel al ingevoerd per 1 juli 2004
en voor de rest vanaf 1 januari 2006.

ziekte niet kan werken 30% in inkomen
achteruit. Of dit nu wettelijk wordt
vastgelegd óf dat de vakbonden er
vrijwillig van af zien, het gevolg voor
langdurig zieken en arbeidsongeschikten is
hetzelfde: een inkomensdaling in het
tweede ziektejaar van 30%.
 Het WAO-gat, het verschil tussen de
tijdelijke WAO-aanvangsuitkering van 70%
(straks dus misschien 75%) en de veel
lagere vervolguitkering, blijft bestaan.
Kortom, de weg naar een ministelsel, waarin
gebroken wordt met een redelijke
inkomensverzekering bij
arbeidsongeschiktheid, wordt hiermee
definitief ingeslagen.
De Steungroep heeft in een open brief aan
de vakcentrales en aangesloten vakbonden
gewezen op deze negatieve gevolgen voor
arbeidsongeschikten en er op aangedrongen
tegen het najaarsakkoord te stemmen.
Helaas zonder succes.

Voor meer informatie:
www.steungroep.nl/waobrievenactie.htm.

Voorlichting FNV:

“Verhoging WAO-uitkering gaat – onder
voorwaarden - in per 2006. Wettelijke
maatregelen aanvullende
ziektewetuitkeringen zijn van de baan.”
“CAO-partijen zullen vrijwillig afzien
van aanvullende uitkering in het tweede
ziektejaar.”
Werkelijke gevolgen najaarsakkoord:

Opheffing ME-Fonds

Op 1 januari 2004 beëindigt het ME-Fonds
noodgedwongen zijn activiteiten. Daarmee
komt een eind aan tien jaren strijd om
financiële middelen te bemachtigen om
wetenschappelijk onderzoek naar ME/CVS te
kunnen bekostigen. Het ME-Fonds kan, door
gebrek aan geld deze taak niet meer
uitvoeren. De directe aanleiding hiertoe is
het feit dat de Stichting
Fondsenwervingsacties Volksgezondheid
(SFV) het ME-Fonds niet als participant
wenst toe te laten, terwijl het wel voldoet
aan de toelatingseisen.
Het Fonds kan echter wel terugkijken op een
periode waarin veel is bereikt voor het
onderzoek, de bekendheid en de erkenning
van de ziekte. Verder heeft het ministerie
van VWS € 1,9 miljoen toegezegd voor
wetenschappelijk onderzoek dat in 2006 van
start moet gaan. Het ME-Fonds heeft in de
afgelopen tien jaren subsidies kunnen
verstrekken aan talrijke
onderzoeksprojecten. Om onderzoek te
stimuleren werd elke twee jaar de
(internationale) ME-award uitgereikt voor
opmerkelijk of excellent onderzoek.

Voor deze verhoging moet een hoge prijs
worden betaald:
 Deze verhoging gaat alleen door wanneer
het aantal nieuwe WAO-ers daalt tot
minder dan 25.000. Het middel om deze
daling te realiseren wordt gezien in een
zodanige aanscherping van de
keuringsregels dat het overgrote deel van
de arbeidsongeschikten niet als volledig en
duurzaam arbeidsongeschikt wordt
beschouwd (zie hierboven). Dit betekent
dat zeer veel arbeidsongeschikten
uitgesloten zullen worden van een WAOuitkering, of die nu 70 of 75% is.
 Een extra voorwaarde is dat niet in CAO’s
geregeld mag worden dat de
loondoorbetaling van 70% in het tweede
ziektejaar wordt aangevuld. Daardoor gaat
iedereen die langer dan een jaar door
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Na alles wat er in gang is gezet, zou het
voor het ME-Fonds nu het ideale moment
zijn om het eigen draagvlak te vergroten. Dit
is echter onmogelijk omdat de financiële
middelen ontbreken mede door de weigering
tot toelating in de SFV.
Een ander probleem is het CBF keurmerk
(Centraal Bureau Fondsenwerving) waarover
het ME-Fonds beschikt. De richtlijnen van dit
keurmerk zijn gericht op grote gevestigde
fondsen en belemmeren
kleine fondsen die moeten investeren om te
kunnen groeien, zeker wanneer zij
afhankelijk zijn van donaties van
particulieren. Hoewel ook economische
tegenwind en de relatieve
onaantrekkelijkheid van het (kleine) fonds
voor sponsors een rol spelen, heeft het
besluit van de SFV uiteindelijk het ME-Fonds
de das om gedaan.

De minister hield vast aan het plan om
medisch te beoordelen of iemand ‘duurzaam
volledig arbeidsongeschikt’ is met behulp
een negatieve lijst met ziektes. Op deze lijst
komen ziektes te staan waarvan men
aanneemt dat ‘normaal gesproken’ werken
(gedeeltelijk) mogelijk blijft of herstel binnen
twee jaar mogelijk is. Tijdens het debat
werd door de Kamerleden opvallend vaak
verwezen naar de vele brieven die ze over
dit onderwerp hadden ontvangen en hoe
vaak ME-patiënten werden genoemd als
groep die zich ernstig zorgen maakt en
bedreigd wordt.
Uw brieven hebben effect gehad. Door te
blijven schrijven zorgt u er voor dat politici,
vakbonden en de SER uw problematiek niet
kunnen vergeten. Adressen, informatie en
voorbeelden van brieven vindt u op
www.steungroep.nl/waobrievenactie.htm.
Beschikt u niet over een internetaansluiting,
dan kunt u een actiesetje aanvragen. Stuur
een aan uzelf geadresseerde envelop met
een postzegel van € 0,78 aan de Steungroep
ME en Arbeidsongeschiktheid, Kleine
Raamstraat 23, 9711 CG Groningen.

Reactie van de Steungroep

De Steungroep betreurt het zeer dat het MEFonds genoodzaakt is zichzelf op te heffen.
Het ME-Fonds heeft een belangrijke bijdrage
geleverd aan de toegenomen erkenning van
ME/CVS. Het Fonds is voor de Steungroep
altijd een waardevolle gesprekspartner
geweest. Regelmatig ontstond er een
vruchtbare samenwerking, zoals bij het
onderzoek naar de maatschappelijke kosten
van ME/CVS, dat aanleiding was voor de
toezegging door het Ministerie van VWS van
geld voor wetenschappelijk onderzoek. Door
de opheffing van het ME-Fonds verdwijnt
een belangrijke stimulans voor het
wetenschappelijk onderzoek naar ME/CVS.
Het risico dat patiënten en hun organisaties
door onderzoekers genegeerd worden wordt
groter.

Werf donateurs voor de Steungroep

U als donateur bent overtuigd van de
noodzaak van het bestaan van een
organisatie als de Steungroep. Naast uw
bijdrage zijn nieuwe donateurs hard nodig
zodat de Steungroep haar werk kan
voortzetten. Dit werk is nu zeer nodig om de
lobby in de politiek te voeren en de politici
en vakbonden te overtuigen van de
gevolgen van de WAO-plannen voor
arbeidsongeschikten.
Weet u mensen die misschien donateur
zouden willen worden? (familie, lotgenoten,
vrienden, enz.) Geef dan hun naam en adres
door. Dan worden ze door de Steungroep
benaderd met het verzoek om donateur te
worden.

Bezoek ook onze website

Deze Nieuws voor Donateurs is te dun en
verschijnt te weinig om u op de hoogte te
houden van alle activiteiten van de
Steungroep. Veel actuele informatie vindt u
op www.steungroep.nl

De volgende persoon kan benaderd worden
om donateur te worden:
Naam:
Adres:
Postcode
Woonplaats:

Brievenactie heeft resultaat; blijf
schrijven!

Op 6 november jongstleden heeft de
Tweede Kamer een debat gevoerd met
minister De Geus over de ‘negatieve lijsten’.

Opsturen naar:
Kleine Raamstraat 23 9711 CG Groningen
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