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Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

I. ALGEMEEN

§ 1. Inleiding

Het voorliggende wetsvoorstel moet worden gezien tegen de achter–
grond van de recente voorgeschiedenis. Het kabinet sluit hiermee aan bij
het voornemen tot aanscherping van de toegangsvoorwaarden tot de
Werkloosheidswet (WW) zoals die door het vorige kabinet zijn gepresen–
teerd in het wetsvoorstel WW-pakket (Kamerstukken II, 1993/94, 23 630,
nrs. 1-3). De nieuwe invulling van deze doelstelling is mede ingegeven
door de schriftelijke inbreng van de fracties op dat wetsvoorstel. In het op
9 juni 1994 vastgestelde voorlopig verslag (Kamerstukken II 1993/94,
23 630, nr. 5) onderschreven de meeste fracties de noodzaak van
versmalling van de poort, doch de onevenredige spreiding van de effecten
over de verschillende sectoren werd sterk gekritiseerd. Met name in die
sectoren, waar wel gesproken kan worden van werknemers die een
reguliere band met het arbeidsproces hebben maar waar het aanbod van
werk in zekere mate seizoengebonden is, werden de effecten van de
aanscherping van de wekeneis als onevenredig zwaar ervaren.

Met het voorliggende wetsvoorstel beoogt het kabinet aan deze
bezwaren tegemoet te komen door een samenvoeging van wekeneis en
«jareneis» als voorwaarde voor het recht op loongerelateerde
WW-uitkering. De vervolguitkering, die na de loongerelateerde uitkering
genoten kan worden, zal voor personen die op hun eerste
werkloosheidsdag jonger waren dan 57,5 jaar, met een jaar worden
verlengd. Voor personen die niet aan de jareneis, maar wel aan de
wekeneis zullen kunnen voldoen, wordt een zogenaamde «kortdurende»
uitkering geïntroduceerd. Ten slotte is een verlenging van de wachtgeld–
periode opgenomen, waarmee ook in de WW de financiële verantwoorde–
lijkheid van de verschillende sectoren sterker wordt geaccentueerd.

Spoedig na de indiening van dit wetsvoorstel zullen het bij de Eerste
Kamer berustende wetsvoorstel wijziging wekeneis (Kamerstukken I,
1993/94, 23 415, nr. 172) en het bij de Tweede Kamer aanhangige
wetsvoorstel WW-pakket worden ingetrokken. De ten gevolge van het
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voorliggende wetsvoorstel noodzakelijke technische wijzigingen in andere
wetten en wetsvoorstellen zullen worden neergelegd in een nota van
wijziging. In die nota zal onder andere rekening worden gehouden met het
feit dat de nieuwe Organisatiewet sociale verzekeringen (Kamerstukken I,
1993/94, 23 141, nrs. 266; inmiddels aangenomen) en de bijbehorende
Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen (Kamerstukken I,
1994/95, 23 775) hoogstwaarschijnlijk eerder in werking zal treden dan het
voorliggende wetsvoorstel. De nota van wijziging zal op korte termijn aan
de Tweede Kamer worden aangeboden. Voor een goed begrip van de
thans voorliggende aanscherping van de WW wordt hier allereerst
nogmaals in kort bestek de huidige situatie geschetst. Een uitgebreider
overzicht van de huidige situatie is te vinden in paragraaf 2.

Om voor het recht op WW-uitkering in aanmerking te komen, dient men
op dit moment onder meer te voldoen aan de voorwaarde, dat in de
periode van 52 weken direct voorafgaande aan de eerste dag van
werkloosheid, de referte-periode, in ten minste 26 weken als werknemer
in de zin der wet arbeid is verricht (wekeneis). Voldoet men aan deze eis,
en is ook aan de overige voorwaarden voor het ontstaan van het recht op
uitkering voldaan, dan krijgt men recht op een loongerelateerde basis–
uitkering met een maximumduur van een half jaar. Na het doorlopen van
de basisuitkering kan men in aanmerking komen voor een verlenging van
de loongerelateerde uitkering, indien men voldoet aan de 3 uit 5-eis en
een arbeidsverleden heeft van ten minste vijf jaar. Deze 3 uit 5-eis, die
men ook wel «jareneis» zou kunnen noemen, houdt thans in dat in de
periode van vijf kalenderjaren onmiddellijk voorafgaande aan het jaar
waarin de eerste werkloosheidsdag is gelegen, in ten minste drie
kalenderjaren over 52 of meer dagen per jaar loon is ontvangen. De duur
van de verlenging is afhankelijk van de omvang van het arbeidsverleden.
Degene die aan de 3 uit 5-eis heeft voldaan komt voorts na afloop van de
loongerelateerde uitkering in aanmerking voor een vervolguitkering die
aan het minimumloon is gerelateerd.

Het kabinet stelt voor om, in afwijking van de door het vorige kabinet
voorgestelde verhoging van het vereiste aantal te werken weken, dit
aantal te handhaven (blijft derhalve 26) onder verkorting van de referte–
periode en deze eis samen te voegen met de aangescherpte jareneis in
één gecombineerde toetredingseis. Voorgesteld wordt om een werkloze
werknemer pas in aanmerking te laten komen voor een loongerelateerde
WW-uitkering indien hij in de periode van 39 weken direct voorafgaande
aan de eerste dag van werkloosheid in tenminste 26 weken als werknemer
in de zin der wet arbeid heeft verricht («26 uit 39»), alsmede in de periode
van vijf kalenderjaren onmiddellijk voorafgaande aan het jaar waarin de
eerste werkloosheidsdag is gelegen, in tenminste vier kalenderjaren over
52 of meer dagen per jaar loon heeft ontvangen (4 uit 5-eis). Derhalve zal
sprake zijn van een gecombineerde weken– en jareneis.

De in het wetsvoorstel \/WV-pakket voorgestelde verlenging van de
WW-vervolguitkering is door het huidige kabinet overgenomen. Dien–
tengevolge zal de maximumduur van deze uitkering voor personen die in
de toekomst aan voormelde weken– en jareneis zullen voldoen en die op
hun eerste werkloosheidsdag jonger dan 57,5 jaar waren, met een jaar
worden verlengd.

Om te voorkomen dat de werknemer die niet aan de 4 uit 5-eis voldoet,
maar wel aan de aangescherpte wekeneis, direct op de bijstand aange–
wezen raakt, wordt voorgesteld deze werknemer in aanmerking te laten
komen voor een WW-uitkering met een maximumduur van een half jaar
ter hoogte van, in beginsel, 70% van het voor de werknemer geldende
wettelijke minimumloon (kortdurende uitkering).
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Met het oog op de versterking van de activerende werking van de WW
wordt voorgesteld om in de WW, en overigens ook in de Wet inkomens–
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeel–
telijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) een bepaling op te
nemen die het mogelijk maakt nadere regels te stellen omtrent het begrip
passende arbeid.

Ten slotte wordt voorgesteld de wachtgeldperiode uit te breiden van
acht naar dertien weken en ook de uitkering van seizoenwerknemers de
eerste maanden uit deze fondsen te laten financieren. Dit betekent dat de
WW-uitkering gedurende de eerste dertien weken ten laste van de door de
bedrijfstak gefinancierde wachtgeldfondsen zal komen.

De motieven die aan het wetsvoorstel ten grondslag liggen worden
uiteengezet in paragraaf 3. Daaraan voorafgaand wordt een overzicht
gegeven van de uitkeringstrajecten binnen de WW en van de toetredings–
voorwaarden tot ieder traject (paragraaf 2), alsmede van de rol die het
begrip «passende arbeid» speelt in de diverse werkloosheidsregelingen.
In paragraaf 4 worden de te verwachten gevolgen voor de positie van
vrouwen uiteengezet. Nadat in paragraaf 5 kort is ingegaan op de
hoofdlijnen van het overgangsrecht, komen in paragraaf 6 de financiële
gevolgen aan de orde. Op 4 november 1994 leverde de Sociale
Verzekeringsraad technisch commentaar op het wetsvoorstel. Op dit
commentaar wordt in de laatste paragraaf van het algemene gedeelte van
deze toelichting, te weten in paragraaf 7, ingegaan.

Hetgeen in de paragrafen 2 en 3 wordt uiteengezet is overigens deels
reeds neergelegd in de corresponderende paragrafen van de memorie
van toelichting op het wetsvoorstel WW-pakket van het vorige kabinet. Die
passages, die onverminderd van toepassing zijn gebleven en die ook het
huidige kabinet kan onderschrijven, zijn (vrijwel) ongewijzigd in de
voorliggende toelichting overgenomen.

Wat de aanpassing betreft van de uitkeringsregelingen voor het
overheidspersoneel aan de voorgenomen wijzigingen in de WW wordt het
volgende opgemerkt.

De in het onderhavige wetsvoorstel beoogde maatregelen zullen,
behalve voor de in het hiernavolgende opgenomen categorieën,
vooralsnog niet gaan gelden voor de ontslag-uitkeringen voor het
overheidspersoneel. Het kabinet heeft namelijk het voornemen om het
overheidspersoneel met ingang van 1 januari 1996 onder de werking van
de werknemersverzekeringen te brengen. Vanaf die datum zal onder
andere volledige WW-conformiteit worden gerealiseerd voor het
overheidspersoneel. Tot dat moment is er enerzijds de systematiek van de
WW en anderzijds zijn er de systematieken van de ambtelijke ontslag–
uitkeringsregelingen, die ook onderling nog in meer of mindere mate van
elkaar verschillen. Het vóór 1 januari 1996 overnemen van de in voorlig–
gende wetsvoorstel beoogde maatregelen in de ambtelijke regelingen
stuit af op dat verschil in systematiek. Het pakket aan beoogde maatre–
gelen omvat namelijk meer dan een wijziging van de bepalingen
betreffende de WW-duur. Bij de invoering van de zogenaamde
«WW-bodem eerste fase» in de ambtelijke regelingen in 1991 zijn
bepalingen van de WW betreffende de duur inhoudelijk overeenkomstig
in de ambtelijke ontslaguitkeringsregelingen overgenomen. Hierdoor
werd een met de WW overeenstemmende minimumuitkeringsduur
aangebracht in die ambtelijke regelingen. Onderwerpen als een wekeneis,
een wachtgeldperiode en toetredingseisen zoals de WW die kent en
waarvan nu wordt voorgesteld deze te wijzigen, kennen de ambtelijke
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regelingen niet of niet in deze vorm. In 1993 is besloten om de verdere
WW-conformiteit van de ambtelijke regelingen, de zogenaamde
«WW-bodem tweede fase» voorzien per 1 april 1994, uitte stellen.
Besloten werd om de «WW-bodem tweede fase» te betrekken bij het
project «OOW», het onder de werknemersverzekeringen brengen van het
overheidspersoneel. Hierdoor werd voorkomen dat binnen een periode
van ongeveer anderhalf jaar twee min of meer ingrijpende wijzigingen
aangebracht zouden moeten worden in de ambtelijke ontslaguitkerings–
regelingen. Tevens werd hierdoor voorkomen dat de uitvoering in korte
tijd tweemaal zou moeten worden aangepast. Dat zou immers tweemaal
tot kosten leiden. Naar het oordeel van het kabinet is het op dezelfde
gronden niet zinvol om nu voor de na invoering van het voorliggende
wetsvoorstel resterende korte tijdspanne tot 1 januari 1996 nadere
WW-conforme aanpassingen in de ambtelijke regelingen op te nemen.

Wat betreft het onderwijs– en onderzoekpersoneel geldt in afwijking van
het bovenstaande, dat met ingang van 1 maart 1994 het Besluit
Werkloosheid onderwijs– en onderzoekpersoneel (BWOO) van toepassing
is. Deze werkloosheidsregeling bestaat uit een basisregeling die een
vertaling is van de wettelijke aanspraken terzake van werkloosheid van
werknemers in de martksector, aangevuld met een bovenwettelijke
regeling waarbij rekening is gehouden met de doorgaans fluctuerende
kans op verlies aan werkgelegenheid in de onderwijssector.

Een wijziging in de wettelijke aanspraken zal op overenkomstige wijze
worden verwerkt in het wettelijk deel van het BWOO, waarbij opgemerkt
wordt dat hierover binnen de sectorcommissie overleg gevoerd moet
worden. Opgemerkt wordt overigens dat in het kader van het project
«OOW» uiteraard ook het onderwijs– en onderzoekpersoneel onder de
werknemersverzekeringen zal worden gebracht.

Op grond van artikel 10 van de Invoeringswet stelselherziening sociale
zekerheid (IWS) zijn bij koninklijk besluit van 29 december 1986 (Stb. 686)
voor bepaalde groepen ambtenaren in de zin van de Algemene burgerlijke
pensioenwet voorschriften gegeven inzake aanspraken bij werkloosheid
ten laste van de werkgever bij wie zij laatstelijk in dienst waren. Dit besluit
heeft echter geen betrekking op personen in dienst van het Rijk, een
provincie, gemeente of waterschap. Het besluit bevat de garantie dat
degenen op wie het van toepassing is nimmer minder voordelen
toekomen dan indien de WW en de Toeslagenwet (TW) op hen van
toepassing zouden zijn geweest. De wekeneis, de 3 uit 5-eis en de duur
van de vervolguitkering die in die voorschriften zijn opgenomen, zijn gelijk
aan die in de WW. Hetzelfde geldt ten aanzien van het begrip passende
arbeid. Daarom dient ook dit besluit op deze punten te worden gewijzigd.
Nu het echter om een algemene maatregel van bestuur gaat, zal dit via
een aparte procedure plaatsvinden. Bij het onder de werknemers–
verzekeringen brengen van het overheidspersoneel zal overigens de WW
van toepassing worden op de personen die op dit moment onder het
besluit vallen en zal het besluit vervallen.

§ 2. Huidige situatie

§2.1. WW-uitkeringstrajecten

Om voor het recht op WW-uitkering in aanmerking te komen, dient men
op dit moment onder meer te voldoen aan de voorwaarde dat in de
periode van 52 weken onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van
werkloosheid (de referte-periode) in ten minste 26 weken als werknemer
in de zin der wet arbeid is verricht (wekeneis; artikel 17 WW). Voldoet men
aan deze eis, en is ook aan de overige voorwaarden voor het ontstaan van
het recht op uitkering voldaan (werkloosheid alsmede het niet van
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toepassing zijn van de uitsluitingsgronden opgesomd in de artikelen 19 en
19a WW), dan krijgt men recht op een loongerelateerde basisuitkering (bij
volledige werkloosheid 70% van het dagloon per dag) met een
maximumduur van een half jaar.

Na het doorlopen van de basisuitkering kan men in aanmerking komen
voor een verlenging van de loongerelateerde uitkering. Daartoe dient de
werknemer aan te tonen dat hij voldoet aan de zogenaamde arbeids–
verledeneis. Deze arbeidsverledeneis houdt op dit moment in dat de
werknemer in de periode van 5 kalenderjaren onmiddellijk voorafgaande
aan het jaar waarin zijn eerste werkloosheidsdag is gelegen, in ten minste
3 kalenderjaren over 52 of meer dagen per jaar loon moet hebben
ontvangen (3 uit 5-eis; art. 42, tweede lid, onderdeel a, WW), en dat hij
daarnaast een arbeidsverleden - mede gerelateerd aan zijn leeftijd - van
ten minste 5 jaar dient te hebben. Werknemers die op of onmiddellijk
voorafgaand aan hun eerste werkloosheidsdag recht hadden op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering hoeven niet aan de 3 uit 5-eis te voldoen
(art. 42, tweede lid, onderdeel b, WW).

De maximumduur van de verlenging is afhankelijk van het arbeids–
verleden van de betrokken werknemer. Dit arbeidsverleden wordt
vastgesteld door samentelling van het aantal kalenderjaren waarin over
ten minste 52 dagen loon is ontvangen in de 5 kalenderjaren vooraf–
gaande aan het jaar waarin de eerste werkloosheidsdag is gelegen
(feitelijk arbeidsverleden), en het aantal kalenderjaren vanaf - dat wil
zeggen: met inbegip van - het jaar waarin de werknemer zijn 18e
verjaardag bereikte tot aan genoemde vijfjaarsperiode (fictief arbeids–
verleden). De maximumduur van de verlenging varieert van 3 maanden
(bij een arbeidsverleden tussen de 5 en de 10 jaar) tot 4,5 jaar (bij een
arbeidsverleden van 40 jaar of meer). De hoogte van de verlengde
loongerelateerde uitkering is gelijk aan die van de basisuitkering.

Indien men na het bereiken van de maximumduur van de verlenging
nog steeds werkloos is, heeft men recht op een vervolguitkering. Ook
personen die wel aan de 3 uit 5-eis voldoen, maar die, doordat zij een
arbeidsverleden hebben van minder dan 5 jaar, geen recht hebben op een
verlenging van de loongerelateerde uitkering, kunnen aanspraak maken
op de vervolguitkering. Deze volgt dan direct op de basisuitkering. De
maximumduur van deze uitkering is 1 jaar, behalve voor personen die op
hun eerste werkloosheidsdag 57,5 jaar of ouder waren. Voor hen is de
duur maximaal 3,5 jaar. De vervolguitkering bedraagt per dag 70% van het
voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon, met dien verstande
dat 70% van het dagloon wordt uitgekeerd indien het dagloon lager is dan
het minimumloon.

De wekeneis kan derhalve worden gezien als een toetredings–
voorwaarde voor het recht op uitkering, en de 3 uit 5-eis als een
voorwaarde voor de voortzetting van de uitkering na de basisuitkering. De
voortzetting behelst in ieder geval de vervolguitkering. Indien niet alleen
aan de 3 uit 5-eis wordt voldaan, maar ook een arbeidsverleden van ten
minste 5 jaar bestaat, heeft men bovendien voorafgaande aan de
vervolguitkering recht op een verlenging van de loongerelateerde
uitkering.

Zowel tijdens de loongerelateerde uitkering als tijdens de vervolg–
uitkering kan recht op een toeslag ingevolge de Toeslagenwet (TAA/)
bestaan, indien het inkomen van betrokkene - waaronder in ieder geval de
WW-uitkering - en zijn eventuele partner beneden het voor betrokkene(n)
geldende sociale minimum blijft. Het inkomen wordt door de toeslag
aangevuld tot het voor betrokkene(n) geldende sociale minimum, echter
tot ten hoogste de verdiensten die werden genoten voordat de
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werkloosheid intrad. Daarbij wordt een gedeelte van eventueel inkomen
uit arbeid vrijgelaten.

Is men na het bereiken van de maximale uitkeringsduur voor de WW
nog steeds werkloos, dan kan men een uitkering op grond van de
Algemene Bijstandswet (ABW) of de IOAW aanvragen.

§ 2.2. Passende arbeid

Eén van de voorwaarden voor het ontvangen van een (volledige)
uitkering op grond van de WW, de IOAW, de IOAZ en de op artikel 11 van
de Algemene Bijstandwet (ABW) gebaseerde Rijksgroepsregeling
werkloze werknemers (Rww) is, dat passende arbeid aanvaard dient te
worden. In de artikelen 24, derde lid, WW, 26, eerste en vierde lid, IOAW
en IOAZ en 1, onder f, Rww juncto 3 ABW wordt het begrip passende
arbeid omschreven. Het gaat hier om algemene omschrijvingen. In de
loop van de tijd is het begrip passende arbeid door de rechtspraak dan
ook nader ingevuld. Uit deze jurisprudentie kunnen criteria worden
afgeleid die in acht dienen te worden genomen bij het beantwoorden van
de vraag of bepaalde arbeid voor een individuele uitkeringsgerechtigde
als passend iste beschouwen. Deze criteria zijn neergelegd in de Richtlijn
passende arbeid die in mei 1992 aan de bedrijfsverenigingen, de
gemeenten en de arbeidsbureaus is aangeboden (zie o.a. de circulaire van
de Staatssecretaris van SZW van 13 mei 1992, nr. U-05 306-IV, Stcrt. 1992,
103). Doel van de richtlijn is het geven van een aantal uit de jurisprudentie
afgeleide geobjectiveerde normen, die aangeven wat van een werkloze
werknemer in de regel kan worden verlangd wat betreft het aanvaarden
van een werkaanbod. De individuele toets geeft aan wat in het individuele
geval van iemand mag worden verwacht gezien ook de overige in de
jurisprudentie gehanteerde criteria. Met andere woorden: deze toets geeft
aan wat in redelijkheid van een individuele WW–, IOAW-, IOAZ- of
Rww-gerechtigde kan worden gevergd.

In de richtlijn passende arbeid zijn allereerst criteria opgenomen over de
aard en het niveau van het werk dat passend is te achten, in relatie tot het
vroegere beroep en de opleiding. Zeer kort gezegd houden deze criteria in
dat iedereen die zich door opleiding of werkervaring voor een bepaald
beroep of voor arbeid op een bepaald niveau heeft gekwalificeerd, na
aanvang van de werkloosheid een half jaar de tijd heeft om zich te richten
op het vinden van arbeid overeenkomstig het vroegere beroep en niveau.
Na het eerste halfjaar werkloosheid dient men ook werk te zoeken en te
accepteren op het dichtstbijzijnde lagere niveau. Vindt men ook dan geen
werk, dan is in het derde halfjaar ook werk op twee niveaus lager dan het
oorspronkelijke niveau passend enzoverder, totdat alle arbeid passend is
geworden. De richtlijn kent vijf niveaus (academisch, hbo, mbo, Ibo en
basis). Aldus is bijvoorbeeld voor een werkloze jurist na het eerste halfjaar
werkloosheid ook werk op hbo-niveau passend, terwijl na het tweede
halfjaar niet alleen op academisch niveau en hbo-niveau, maar ook op
mbo-niveau dient te worden gezocht. Ten tweede bevat de richtlijn criteria
terzake van het loonniveau. Ook hier geldt - zeer kort samengevat - in het
algemeen dat gedurende het eerste halfjaar na aanvang van de
werkloosheid werk waarvoor de beloning niet of niet in belangrijke mate
lager is dan hetgeen betrokkene voorheen verdiende, passend is, terwijl
naarmate de werkloosheid langer duurt op dit punt steeds meer
concessies moeten worden gedaan. Ten slotte gaat de richtlijn in op de
reisduur van en naar het werk. Als algemene regel geldt hier dat een
reisduur van en naar het werk van twee uur per dag gedurende het eerste
halfjaar van de werkloosheid nog acceptabel wordt geacht, tenzij men in
het oude beroep gewoon was langer te reizen (in welk geval ook werk
waarvoor deze langere reistijd geldt passend wordt geacht). Na het eerste
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halfjaar van werkloosheid is een reisduur van rond de drie uur per dag
acceptabel (tenzij voorheen een langere reistijd gebruikelijk was), terwijl
onder omstandigheden tevens een verhuizing kan worden gevergd. De in
de richtlijn genoemde objectieve criteria moeten in onderlinge
samenhang worden toegepast, in die zin dat in beginsel zowel ten aanzien
van de aard en het niveau van het werk, het loonniveau als de reisduur de
aangegeven concessies gevraagd kunnen worden. Bij concrete aanbie–
dingen zullen veelal niet alle concessies gelijktijdig van toepassing zijn.

De stapsgewijze verruiming van de criteria voor passende arbeid dient
in relatie te worden bezien met het volgen van noodzakelijk geachte
scholing. Het verdient de voorkeur dat betrokkenen zoveei mogelijk op
hun eigen niveau een nieuwe betrekking vinden. Indien, derhalve, in de
eerste maanden van werkloosheid geen werk wordt gevonden in het
vroegere beroep of in het beroep waarvoor men is opgeleid, terwijl men
met de betreffende ervaring of opleiding ook niet in andere beroepen op
hetzelfde niveau aan de slag komt, dient, aldus de richtlijn, zo mogelijkte
worden omgeschoold naar een ander beroep op hetzelfde opleidings–
niveau.

Met nadruk zij erop gewezen dat indien bij het intreden van de
werkloosheid duidelijk is dat een uitkeringsgerechtigde bij strikt
vasthouden aan bovengenoemde criteria geen goede kansen maakt op
een enigszins duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt, dat wil zeggen,
indien er een hoog werkloosheidsrisico is, en omscholing niet tot de
mogelijkheden behoort, reeds bij de aanvang van de werkloosheid
concessies dienen te worden gedaan wat betreft de aard en het niveau
van het werk, het loonniveau en de reisduur.

Het begrip passende arbeid speelt een belangrijke rol bij de
taakuitoefening van de bedrijfsverenigingen en burgemeester en
wethouders. Zij dienen immers te beoordelen of sprake is van het niet
nakomen van de verplichting passende arbeid te aanvaarden, en zo ja, of
er een sanctie op de uitkering dient te worden getroffen. Ook voor de
werkzaamheden van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie is het begrip
passende arbeid van belang. Immers, op grond van artikelen 29, eerste
iid, WW, 16, eerste lid, IOAW en IOAZ en 15, eerste lid, Rww is zij, indien
zij op grond van duidelijke aanwijzigingen van oordeel is of het gegronde
vermoeden heeft, dat geweigerd is passende arbeid te aanvaarden,
verplicht dit oordeel of vermoeden onverwijld schriftelijk ter kennis te
brengen van de bedrijfsverenigingen respectievelijk van burgemeester en
wethouders.

§ 3. Redenen voorgestelde maatregelen

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de redenen
voor:

- de verscherping en de samenvoeging van de wekeneis en de 3 uit
5-eis, de introductie van de kortdurende uitkering en de verlenging van de
vervolguitkering ( § 3.1);

- de delegatiebepalingen terzake van passende arbeid (§ 3.2);
- de verlenging van de wachtgeldperiode (§ 3.3);
- het niet doorzetten van het voornemen van het vorige kabinet terzake

van de zogenaamde «onderbrekingswerkloosheid» (§ 3.4).

§ 3.1. Redenen voor verscherpen en samenvoegen wekeneis en 3 uit
5-eis, voor introductie kortdurende uitkering en voor verlengen duur
vervolguitkering

Voor een goed begrip van de voorliggende voorstellen in relatie tot de
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voorgeschiedenis wordt hier een korte schets gegeven van de eerdere
voorstellen tot aanscherping van de toegangsvoorwaarden voor het recht
op WW-uitkering.

Het eerste voorstel betrof een aanscherping van de wekeneis door de
periode waarin gedurende ten minste 26 weken arbeid als werknemer
moet zijn verricht - de referte-periode - te verkorten van 52 tot 39 weken
(van «26 uit 52» naar «26 uit 39») en het aantal kalenderjaren waarin het
aantal van ten minste 3 «gewerkte» kalenderjaren moet zijn gehaald terug
te brengen van 5 naar 4 (van «3 uit 5» naar «3 uit 4»). Het voornemen ten
aanzien van de wekeneis is neergelegd in een wetsvoorstel tot wijziging
van de Werkloosheidswet (wijziging wekeneis, Kamerstuknummer II,
1993/94, 23 415, nrs. 1-3) dat op dit moment bij de Eerste Kamer berust.
Doel van de voorgestelde verscherpingen was van de werknemer een
sterkere band met het arbeidsproces te vragen en tevens te vermijden dat
de WW-premies te veel zouden stijgen.

Toen bleek dat de beide maatregelen («26 uit 39» en «3 uit 4») een te
zeer klein effect zouden sorteren, is bovengenoemd wetsvoorstel op
verzoek aangehouden en heeft het vorige kabinet zich beraden over
maatregelen waarmee het beoogde effect alsnog zou kunnen worden
bereikt. Gekozen werd voor een verzwaring van de wekeneis en de 3 uit
5-eis via verhoging van het aantal te werken weken respectievelijk van het
aantal jaren waarin over ten minste 52 dagen loon dient te zijn ontvangen.
Dit heeft geresulteerd in het wetsvoorstel WW-pakket, dat op 3 maart 1994
bij de Tweede Kamer werd ingediend. Daarin wordt voorgesteld de
wekeneis te verscherpen tot «35 uit 52» en de 3 uit 5-eis aan te scherpen
tot een 4 uit 5-eis. Daarnaast werd voorgesteld om de duur van de
vervolguitkering voor personen beneden de 57,5 jaar, die aan de
verscherpte wekeneis en aan de 4 uit 5-eis zouden voldoen, en die
derhalve een duidelijke band met het arbeidsproces zouden hebben, met
een jaarte verlengen.

Het huidige kabinet is van oordeel dat met de bestaande vormgeving
van de wekeneis en de 3 uit 5-eis een wel heel losse band met het
arbeidsproces volstaat voor de toegang tot het recht op WW-uitkering,
respectievelijk tot de - soms langdurige - verlengde loongerelateerde
uitkering en de vervolguitkering. De WW is immers een loondervings–
regeling: zij verzekert tegen het risico van loonderving wegens
werkloosheid. Het karakter van loondervingsregeling brengt met zich, dat
van personen die in aanmerking willen komen voor een WW-uitkering een
duidelijke band met het arbeidsproces– waarin het loon immers werd
verdiend - wordt verwacht.

De band met het arbeidsproces komt in de WW onder andere tot
uitdrukking in de voorwaarden voor toelating tot het recht (wekeneis; art.
17 WW) en de voorwaarden voor verlenging van de duur van de uitkering
(de 3 uit 5-eis; art. 42, tweede lid, onderdeel a, WW).

Het eerste lid van artikel 17 WW bepaalt dat recht op uitkering ontstaat
voor een werknemer, indien hij in de periode van 52 weken onmiddellijk
voorafgaande aan zijn eerste werkloosheidsdag, in ten minste 26 weken
als werknemer arbeid heeft verricht. Een week wordt als gewerkte week
aangemerkt, als ten minste op één dag per week arbeid is verricht.
Daarnaast geldt dat geen minimum is gesteld aan het aantal uren waarin
op een dag is gewerkt.

De huidige WW is op dit punt soepeler dan de WW zoals deze luidde
voor de stelselherziening sociale zekerheid (verder te noemen: oude WW).
In de oude WW gold namelijk, dat bij een vijfdaagse werkweek in het
refertejaar op ten minste 130 dagen als werknemer moest zijn gewerkt. Bij
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een regelmatig patroon van hetzij meer, hetzij minder dan 5 dagen per
week bedroeg dat aantal echter het 26-voudige van het gemiddeld aantal
volgens dat arbeidspatroon per week gewerkte dagen, met een minimum
van 65 dagen. Een belangrijk bezwaar van deze regeling was, dat deze
leidde tot ongelijke behandeling van deeltijdwerkers ten opzicht van
voltijdwerkers, en van deeltijdwerkers onderling. Om dit bezwaar weg te
nemen, heeft de wetgever besloten in de WW zoals deze kwam te luiden
na de stelstelherziening, de bovenbeschreven, soepele wekeneis op te
nemen.

Aan de 3 uit 5-eis wordt voldaan als de werknemer kan aantonen in de 5
kalenderjaren direct voorafgaande aan het jaar waarin zijn eerste
werkloosheidsdag is gelegen, in ten minste 3 kalenderjaren over 52 of
meer dagen per jaar loon te hebben ontvangen. Aan het aantal te werken
uren op die 52 of meer dagen is geen minimum gesteld, zodat in het
extreme geval al aan de 3 uit 5-eis wordt voldaan indien gedurende 3
kalenderjaren per kalenderjaar op 52 verschillende dagen een uur, dus in
totaal slechts 156 uren, is gewerkt. Ook worden aan de verdeling van de te
werken dagen over het kalenderjaar geen nadere voorwaarden gesteld.
Indien men in een jaar gedurende 11 aaneengesloten weken vijf dagen
per week werkt en daarna met werken stopt, telt het jaar net zo goed als
een «gewerkt» jaar als wanneer men het gehele jaar 1 dag per week
werkt. Daarbij komt dat in artikel 42, vierde lid, van de huidige
Werkloosheidswet en in het Besluit gelijkstelling loondagen
Werkloosheidswet (koninklijk besluit van 13 september 1991, Stb. 483)
dagen waarover geen loon is ontvangen gelijk worden gesteld met
loondagen. Het gaat hier onder andere om dagen waarover een
arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens volledige arbeidsongeschiktheid
is ontvangen, dagen waarop sprake was van een ambtelijke dienstbe–
trekking, dagen waarover geen loon maar wel vakantiegeld is ontvangen
en dagen waarover geen loon is ontvangen wegens werkstaking of
uitsluiting. Om te voorkomen dat personen die na de verzorging van
kinderen via een tussenliggende arbeidsperiode van korter dan drie jaar
werkloos worden, wat betreft de verlenging van hun uitkering in een
ongunstiger positie terechtkomen dan andere WW-gerechtigden, is in
artikel 42, vijfde lid, WW bovendien een zogenaamd «verzorgingsforfait»
opgenomen. Dit houdt in dat kalenderjaren waarin een kind wordt
verzorgd dat bij de aanvang van dat kalenderjaar de leeftijd van 6 jaar niet
heeft bereikt, gelijkgesteld worden met kalenderjaren gedurende welke
over 52 of meer dagen loon is ontvangen, terwijl kalenderjaren waarin een
kind wordt verzorgd dat 6 jaar of ouder, maar jonger dan 12 jaar is, voor
de helft gelijkgesteld worden met kalenderjaren waarin over 52 dagen of
meer loon is ontvangen. Ten slotte zij hier nog opgemerkt dat de
omschrijving van de 3 uit 5-eis in artikel 42, tweede lid, onderdeel a, WW
bij wet van 26 juni 1991, Stb. 338 (terugwerkende krachttoten met 1
januari 1991) om uitvoeringstechnische redenen gewijzigd is. Deze
wijziging bracht echter met zich dat personen wier werk onregelmatig
over het jaar gespreid was, momenteel gemakkelijker aan de 3 uit 5-eis
kunnen voldoen dan voor die wetswijziging.

Zoals in het bovenstaande reeds is vermeld, is het kabinet van mening
dat voor het recht op WW-uitkering een sterkere band met het arbeids–
proces kan worden gevraagd, dan via de huidige regelgeving terzake van
de wekeneis en de 3 uit 5-eis wordt gevergd. Een aanscherping via het
aantal te werken weken respectievelijk jaren of via de referte-perioden ligt
daarbij het meest voor de hand.

Bovendien is de werkloosheid de afgelopen jaren wederom sterk
toegenomen. Nu de eerste tekenen van herstel zich aandienen acht het
kabinet het te meer van belang om er alles aan te doen om de
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werkloosheid te stabiliseren en zo mogelijk te keren. Indien de stijging van
het beroep op de WW geheel zou worden vertaald in een stijging van de
WW-premies, zou dit leiden tot hogere loonkosten, hetgeen op zijn beurt
een negatief effect zou hebben op de werkgelegenheid. De werkloosheid,
en daarmee het beroep op de WW, zouden hierdoor weer toenemen,
waardoor ook weer de premies zouden stijgen. Aldus zou een
neerwaartse spiraal van steeds oplopende werkloosheid en steeds hogere
uitgaven voor de sociale zekerheid ontstaan. Om dit te voorkomen kan
ook naar de mening van dit kabinet niet worden volstaan met een pleidooi
bij werkgevers en werknemers voor loonkostenmatiging, maar dient het
ook zelf maatregelen te treffen ter voorkoming van stijging van de
collectieve lasten.

Bij de vormgeving van een nieuwtoetredingsregime zijn, blijkens de
eerder ingediende voorstellen, verschillende modaliteiten denkbaar. Het
kabinet kan zich vinden in de opvatting van het vorige kabinet, dat
aanscherping zowei via de wekeneis als via de jareneis plaats dient te
vinden. Anders dan het vorige kabinet, heeft het kabinet echter niet
gekozen voor een aanscherping van de wekeneis via een verhoging van
het aantal te werken weken. Om een substantieel instroombeperkend
effect te bereiken via deze maatregel zou het aantal te werken weken
aanmerkelijk moeten worden opgehoogd. Een aantal van 35 te werken
weken moet, gezien de mogelijkheid van registratie– en gedragseffecten,
daarbij als minimum worden gezien. Een dergelijke ophoging ontmoet
echter ook bezwaren, met name voor bedrijfstakken en beroepsgroepen
met enigermate seizoengebonden werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de
bouwsector. Een werknemer die jaren achtereen 30 weken per jaar arbeid
heeft verricht, zou bij een wekeneis van «35 uit 52» in het geheel niet in
aanmerking komen voor WW-uitkering uitsluitend wegens een te kort
recent arbeidsverleden, terwijl wel degelijk een duurzame band met het
arbeidsbestel aanwezig is.

Bij de afweging van de vraag welke werknemer in aanmerking dient te
komen voor de toegang tot de - soms langdurige - loongerelateerde
WW-uitkering is het daarom naar het oordeel van het kabinet aangewezen
meer nadruk te leggen op de duur van het arbeidsverleden. Het recente
arbeidsverleden komt tot uitdrukking in de wekeneis, thans 26 te werken
weken in een referteperiode van 52 weken. Langduriger arbeidsverleden
wordt gemeten aan de hand van de 3 uit 5-eis. Om bovenvermelde reden
is wat betreft de wekeneis «slechts» gekozen voor een verkorting van de
referteperiode - van 52 naar 39 weken - in plaats van een ophoging van
het aantal te werken weken. De 3 uit 5-eis wordt aangescherpt tot een 4 uit
5-eis. Teneinde een daadwerkelijk instroombeperkend effectte realiseren
en tegelijkertijd de toegang tot loongerelateerde WW-uitkering te
behouden voor degenen die een duurzame band met het arbeidsbestel
hebben, wordt daarnaast voorgesteld de aldus aangescherpte referte–
eisen samen te voegen tot één (gecombineerde) toetredingseis. Het recht
op loongerelateerde uitkering en op vervolguitkering ontstaat in dit
voorstel dus voor de werknemer die zowel aan de wekeneis van «26 uit
39» als aan de 4 uit 5-eis voldoet.

Deze keuze heeft onvermijdelijk een scherp karakter voor degenen met
een relatief kort arbeidsverleden. Tot deze groep moeten met name
jongeren en herintreders worden gerekend. Bij het zonder meer
aanscherpen en samenvoegen van de referte-eisen zouden deze
categorieën werknemers naar het oordeel van het kabinet te zwaar
worden getroffen.

Voor werknemers met een recent arbeidsverleden wordt daarom een
kortdurende uitkering geïntroduceerd, die maximaal een half jaar kan
duren. De hoogte van deze uitkering bedraagt 70% van het wettelijk
minimumloon, of 70% van het dagloon, indien dit lager is dan het
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minimumloon. Geplaatst voor de noodzaak tot het maken van keuzen ziet
het kabinet in het hebben van louter recent arbeidsverleden onvoldoende
aanleiding voortoegang tot de loongerelateerde uitkering. De
kortdurende uitkering is derhalve niet loongerelateerd, maar wel
loonvervangend. In feite vervult de kortdurende uitkering een zelfde
functie als de vervolguitkering. Degenen die door onvoldoende arbeids–
verleden geen aanspraak kunnen maken op een loongerelateerde
uitkering ontvangen gedurende de eerste zes maanden een uitkering op
minimumniveau, maar worden daarbij niet geconfronteerd met een toets
op het partner– of gezinsinkomen of met een vermogenstoets. Daarmee
wordt een overgangsperiode ingebouwd waarin betrokkenen weliswaar
een inkomensdaling zullen ondervinden, maar die de mogelijkheid biedt
om, ingeval zij binnen die periode geen ander werk kunnen vinden, hun
uitgavenpatroon aan het strengere regime van de bijstand of de IOAW aan
te passen. Opgemerkt wordt nog dat de kortdurende uitkering tevens een
loondervingsuitkering in de zin van de TW is. Dit betekent dat een
aanvulling tot het wettelijk sociaal minimum mogelijk is indien het totale
inkomen (inclusief dat van een eventuele partner) beneden deze norm ligt.

In paragraaf 2.1 is vermeld dat personen die op of onmiddellijk
voorafgaande aan hun eerste werkloosheidsdag recht hebben op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering, op dit moment niet hoeven te voldoen
aan de 3 uit 5-eis. Na de loongerelateerde uitkering komt dus altijd de
vervolguitkering en, afhankelijk van het arbeidsverleden (ten minste 5
jaar), eerst nog een verlengde loongerelateerde uitkering. Het kabinet
heeft ervoor gekozen de vrijstelling van de jareneis voor degenen die
geheel of gedeeltelijk zijn afgeschat te handhaven. Zij worden bovendien
geacht ten minste 4 jaar arbeidsverleden te hebben. Aldus wordt bereikt
dat de toekomstige uitkeringssituatie van betrokkenen gelijk blijft aan de
huidige. Deze keuze is enerzijds ingegeven door de arbeidsmarktpositie
van betrokkenen ten opzichte van degenen die niet arbeidsongeschikt zijn
of zijn geweest. Daarnaast kunnen betrokkenen, die ingevolge de Wet
terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen worden
herkeurd, reeds negatieve inkomenseffecten ondervinden. Door ook aan
deze werknemers de 4 uit 5-eis als toetredingsvoorwaarde op te leggen,
zouden zich bij hen binnen een relatief korte tijd negatieve inkomens–
effecten kunnen opstapelen. Het kabinet acht dit niet gewenst.

Artikel 17, vierde lid, WW, bepaalt dat het aantal weken waarin in de
referteperiode gewerkt moet zijn, wil men aan de wekeneis voldoen, bij
algemene maatregel van bestuur voor bepaalde groepen werknemers op
minder dan 26 kan worden gesteld. Dit heeft geleid tot het Besluit
verlaagde wekeneis Werkloosheidswet (verder te noemen: het Besluit),
waarin het aantal te werken weken op 13, 16 of 20 is gesteld. Dit besluit is
van toepassing op musici en artiesten alsmede op degenen die dezen
technisch ondersteunen, op filmmedewerkers en op diverse categorieën
seizoenarbeiders. In dit Besluit dient dezelfde referteperiode te worden
gehanteerd als in de WW. Dit betekent dat ook in dit Besluit de referte–
periode zal worden teruggebracht van 52 naar 39 weken.

Het vorige kabinet was van mening dat het voor die personen, die in de
toekomst aan een verscherpte wekeneis en de 4 uit 5-eis zouden voldoen
en die derhalve een duidelijke band met het arbeidsproces hebben en die
bovendien gedwongen zijn een langdurig beroep op de WW te doen, in de
rede ligt de vervolguitkering te verlengen met een jaar naar twee jaar.
Door deze verlenging zal het langer duren voordat betrokkenen aange–
wezen raken op een bijstands– of een lOAW-uitkering. Gevolg daarvan is
dat financieel niet van elkaar afhankelijke partners bij werkloosheid van
beiden of één van beiden, gedurende een langere tijd financieel onafhan–
kelijk van elkaar blijven. Ook de aan de bijstand verbonden vermogens–
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toets zal langer uitblijven. Werklozen die bij een groeiende werkloosheid
in een slechte arbeidsmarktpositie terechtkomen zullen aldus gedurende
langere tijd hun vermogen niet hoeven aan te spreken, terwijl bovendien
de kans dat zij hun vermogen in het geheel niet hoeven aan te spreken
doordat zij werk vinden, door de voorgestelde maatregel vergroot wordt.
Dit kabinet onderschrijft deze zienswijze en heeft dit voorstel daarom
overgenomen.

Overigens is de duur van de vervolguitkering voor personen die op hun
eerste werkloosheidsdag 57,5 jaar of ouder waren reeds vastgesteld op
(maximaal) 3,5 jaar. Aldus zullen zij tot het bereiken van de 65-jarige
leeftijd in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Daarom is
verlenging van de duur van de vervolguitkering voor deze groep niet
nodig.

§ 3.2. Redenen voor delegatiebepalingen passende arbeid

Het vorige kabinet was van mening dat de beschermende werking van
het begrip passende arbeid, zoals dat op dit moment is neergelegd in de
richtlijn passende arbeid, voor academici te groot is. Daaraan lagen een
aantal overwegingen ten grondslag, die voor een goed begrip alhier
worden herhaald. Op dit moment geldt over het algemeen dat academici
zich gedurende het eerste halfjaar van hun werkloosheid mogen beperken
tot het zoeken naar en het accepteren van werk op academisch niveau.
Pas na deze periode is, bij voortduring van de werkloosheid, ook werk op
hbo-niveau passend. Aldus worden kansen om in het eerste halfjaar al in
een baan op hbo-niveau aan de slag te gaan, gemist. Gezien het feit dat
de kans op het vinden van werk afneemt met de duur van de
werkloosheid en mede gezien het feit dat het aanbod van werk op
academisch niveau gering is, achtte het kabinet het ongewenst academici
toe te staan zich het eerste halfjaar alleen op werk op academisch niveau
te richten. Hun kansen op herinschakeling worden daardoor te zeer
belemmerd. Daarbij had het kabinet bovendien in aanmerking genomen,
dat een doorgroei naar het oorspronkelijke eigen, academische niveau via
een baan op hbo-niveau heel goed mogelijk is. Het vorige kabinet vond
dan ook dat de niveaucategorieën «werk op academisch niveau» en «werk
op hbo-niveau» in de richtlijn passende arbeid zouden moeten worden
samengevoegd.

Daarnaast heeft het vorige kabinet, conform het in de Beleidsbrief ABW
(Kamerstukken II, 1993/94, 22 545, nr. 14, pp. 25 en 26) neergelegde
voornemen, bezien of de beschermende werking van het begrip passende
arbeid voor personen zonder arbeidsverleden, met name schoolverlaters
(waaronder tevens worden verstaan: afgestudeerden van het tertiair
onderwijs), niet kon worden verminderd. Naar aanleiding hiervan kwam
dat kabinet tot de conclusie dat het wenselijk is voor schoolverlaters in
ieder geval qua aard en niveau alle arbeid passend te achten. Naar het
oordeel van het kabinet was dit niet alleen gerechtvaardigd omdat
schoolverlaters nog geen arbeidsverleden hebben opgebouwd op grond
waarvan de beschermende werking van het begrip passende arbeid op
zijn plaats is, maar ook omdat moet worden vermeden dat het ontvangen
van een uitkering als een normale inkomenssituatie wordt beschouwd.
Voorkomen dient bovendien te worden dat het opleidingsniveau gaat
fungeren als een val bij het verkrijgen van betaalde arbeid. Dit kan
gebeuren als men kansen om aan het werk te gaan laat lopen omdat het
werk niet aansluit op de opleiding. Hierdoor duurt de werkloosheid langer
dan noodzakelijk. Aangezien, zoals boven reeds gesteld, de kans om werk
te vinden afneemt met de werkloosheidsduur, kan het bovenstaande ertoe
leiden dat men in het geheel niet meer aan de slag komt. Wellicht ten
overvloede wordt opgemerkt, dat de meeste schoolverlaters die na het
einde van hun opleiding werkloos worden, door gebrek aan arbeids–
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verleden niet in aanmerking zullen komen voor een WW-uitkering, maar
een beroep zullen moeten doen op de Rww.

Zoals in paragraaf 2.2 reeds is gesteld, vormt de richtlijn een neerslag
van in de jurisprudentie ontwikkelde criteria. Tevens hebben de in de
richtlijn neergelegde regels niet de status van harde, op een wettelijke
delegatiebevoegdheid berustende regels: niet voor niets is het document
waarin deze regels zijn neergelegd een «richtlijn» genoemd. Zolang de
richtlijn slechts criteria behelst die afgeleid zijn van de jurisprudentie,
hoeft dit geen probleem te zijn. Nu het vorige kabinet echter voorstelde
academici reeds bij aanvang van de werkloosheid te verplichten niet
alleen werk op academisch niveau, maar ook op hbo-niveau te zoeken en
te accepteren en voor schoolverlaters van mening was dat in ieder geval
qua aard en niveau iedere arbeid passend diende te worden geacht,
zouden strengere maatstaven worden gehanteerd dan in de jurispru–
dentie. Dit bracht met zich dat niet volstaan kon worden met een
aanpassing van de richtlijn passende arbeid, maar dat regelgeving op
basis van een formele regelgevingsbevoegdheid nodig was.

Het huidige kabinet is met het vorige van oordeel dat meer activerende
elementen in de werkloosheidsregelingen dienen te worden opgenomen,
en dat onnodige belemmeringen voor arbeidsinpassing dienen te worden
weggenomen. Het kabinet onderkent overigens dat verdringingseffecten
als gevolg van deze strengere toepassing van het begrip passende arbeid
voor academici en schoolverlaters niet kunnen worden uitgesloten. Uit
een globale schatting op basis van de enquête «Hoe werven bedrijven»
blijkt dat in 1993 14% van de vacatures waarvoor een hbo-opleiding werd
gevraagd werd vervuld door academici. Slechts in 20% van deze gevallen
gaat het daarbij om schoolverlaters. De overigen komen uit een andere
baan (70%) of waren werkloos geworden uit hun eerdere baan (10%).

Het verdringingsproces van lager opgeleiden door hoger opgeleiden
doet zich al geruime tijd voor en heeft vooral gevolgen voor werkzoe–
kenden met een lager algemeen opleidingsniveau. Een bepaalde mate van
verdringing is onvermijdelijk en overigens ook aanvaardbaar, als daar
tegenover staat dat (dreigende) langdurige uitkeringsafhankelijkheid
wordt voorkomen. De ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van
academici ten opzichte van die van hbo'ers is in zoverre verschillend dat
in beide categorieën het aanbod toeneemt, maar dat de vraag naar
hbo'ers, in tegenstelling tot die naar academici, snel groeit. Het kabinet is
dan ook van mening dat voor deze categorie een beperkte verruiming van
het begrip passende arbeid aansluit op de ontwikkelingen op de arbeids–
markt.

Gezien het bovenstaande heeft het kabinet besloten de delegatie–
bepaling inzake passende arbeid, die reeds waren opgenomen in het
wetsvoorstel WW-pakket van het vorige kabinet (Kamerstukken II, 1993/94,
23 630, nrs. 1-3), in het voorliggende wetsvoorstel te handhaven.

Dit houdt in dat in de WW, de IOAW en de IOAZ een bepaling wordt
opgenomen krachtens welke het mogelijk is bij algemene maatregel van
bestuur (amvb) nadere regels te stellen terzake van het begrip passende
arbeid. Dergelijke nadere regels zullen met het cog op de
Rww-gerechtigden ook op grond van de ABW moeten worden gesteld.
Een aparte delegatiebepaling hiervoor in de ABW is, gezien de voldoende
ruime formulering van artikel 11 van die wet, echter niet nodig. Indien het
wetsvoorstel tot Herinrichting van de Algemene Bijstandswet (Kamer–
stukken II, 1991/92, 22 545, nrs. 1-2) in werking treedt, zullen tevens op
grond van die wet nadere regels met betrekking tot het begrip passende
arbeid moeten kunnen worden gesteld. Hiertoe is ook in dat wetsvoorstel
een delegatiebepaling opgenomen (het bij nota van wijziging toege–
voegde artikel 120, vijfde lid).
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Op verzoek van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgele–
genheid is een onderzoek uitgevoerd naar de implementatie van de
richtlijn passende arbeid in de uitvoeringspraktijk van de bedrijfsvereni–
gingen, de gemeentelijke sociale diensten en de arbeidsbureaus. Dit
onderzoek zal dezer dagen aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
Mede aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek zal worden
bezien hoe aan het begrip passende arbeid in bovengenoemde amvb het
best kan worden vormgegeven. In ieder geval is het kabinet voornemens
in deze amvb het begrip passende arbeid voor academici en schoolver–
laters in bovenomschreven zin aan te scherpen.

Opgemerkt wordt dat zowel de voorgestelde verruiming van het begrip
passende arbeid ten aanzien van schoolverlaters als ten aanzien van
academici met werkervaring blijven binnen de grenzen van de
normverdragen waarbij Nederland partij is. Het betreft hier de
lAO-verdragen nrs. 44 en 102, en de Europese Code inzake Sociale
Zekerheid. Eveneens wordt voldaan aan de normen van lAO-verdrag nr.
168 en aan de herziene Code inzake Sociale Zekerheid; deze instrumenten
zijn overigens nog niet door Nederland bekrachtigd. Wat betreft het
voornemen ten aanzien van schoolverlaters alle arbeid qua aard en niveau
passend te achten, geldt het volgende. Naast meer algemene criteria
wordt in de genoemde verdragen uitdrukkelijk een relatie gelegd tussen
het opgebouwde arbeidsverleden en de beschermende werking van het
begrip passende arbeid, en geldt de gevolgde opleiding niet als een
zelfstandig criterium waaraan bescherming kan worden ontleend. De
bescherming van bovengenoemde verdragen strekt zich derhalve niet uit
tot schoolverlaters zonder arbeidsverleden. Het bovenstaande brengt
tevens met zich dat de bescherming van de verdragen zich wel uitstrekt
tot academici met arbeidservaring. Door voor academici met werkervaring
ook werk op hbo-niveau reeds direct bij aanvang van de werkloosheid
passend te achten, ontstaat naar de mening van het kabinet echter geen
strijd met de genoemde verdragen. Deze verdragen kennen slechts
tamelijk algemene formuleringen, ingevolge welke bij de beoordeling van
de passendheid van arbeid rekening dient te worden gehouden met (voor
zover hier van belang) de diensttijd in de vorige dienstbetrekking(en) en
de ervaring (lAO-verdrag nr. 168 en herziene Europese Code). Gezien deze
formuleringen en gegeven dat de aard en het niveau van werk dat
doorgaans door academici wordt verricht zich niet in sterke mate
onderscheidt van de aard en het niveau van werk dat door hbo'ers wordt
verricht, blijft het kabinet met haar voorstel ten aanzien van wat passend
zal worden geacht voor academici met werkervaring naar zijn mening
ruimschoots binnen de grenzen die de verdragen stellen. Ten slotte wordt
nog opgemerkt dat ook bij eventuele voorstellen tot verdere verruiming
van het begrip passende arbeid met deze grenzen rekening zal worden
gehouden.

Ten slotte wordt nog opgemerkt dat vervanging van het begrip
«passende arbeid» door «(gangbare) arbeid» zoals dat in de arbeidsonge–
schiktheidsregelingen wordt gehanteerd, niet in de rede ligt. De criteria
inzake passende arbeid in het kader van de WW, de IOAW, de IOAZ en de
ABW dienen ertoe om te kunnen beoordelen of men zich bij het zoeken
naar en accepteren van werk ruim genoeg opstelt. Meer arbeid is passend
naarmate de werkloosheid langer duurt of ook anderszins het
werkloosheidsrisico daartoe aanleiding geeft. Het begrip «(gangbare)
arbeid» is een criterium voor de vaststelling van de mate van arbeidson–
geschiktheid. Beoordeeld wordt wat men gegeven de medisch/
arbeidskundige beperkingen met «(gangbare) arbeid» nog kan verdienen.
Dit staat los van de concrete beschikbaarheid van deze arbeid. Het gaat bij
dat laatste immers om een werkloosheidsrisico in plaats van een
arbeidsongeschiktheidsrisico. De begrippen «(gangbare) arbeid» en
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«passende arbeid» zijn derhalve niet inwisselbaar en hebben betrekking
op ongelijksoortige risicos. Afgezien van de onwenselijkheid van het
hanteren van het begrip «(gangbare) arbeid» in plaats van passende
arbeid in de werkloosheidsregelingen geldt bovendien, dat dit formeel
niet mogelijk is. Zoals boven reeds gesteld, is Nederland gebonden aan
een aantai verdragen, ingevolge welke bij de invulling van het begrip
passende arbeid gedurende enige tijd rekening dient te worden gehouden
met opgedane werkervaring.

§ 3.3. Redenen verlenging wachtgeldperiode

De commissie Buurmeijer heeft terecht geconstateerd dat in de huidige
situatie de werkgever, wanneer eenmaal vaststaat dat iemand recht heeft
op WW-uitkering, verder geen wettelijke verantwoordelijkheid meer heeft
(Kamerstukken II, 1992/93, 22 730, nrs. 7-8, p. 414). Een eigen risico voor
de werkgever is niet aanwezig en de wachtgeldperiode, waarin per sector
gedifferentieerde wachtgeldpremies gelden, is beperkt tot acht weken.
Een verlenging van deze periode achtte deze commissie wenselijk om dit
belang bij werkgevers te versterken. Het kabinet deelt deze zienswijze en
stelt daarom voor de zogenaamde wachtgeldperiode te verlengen van
acht naar dertien weken. Dit betekent dat de WW-uitkering gedurende de
eerste dertien weken voortaan ten laste komt van de door de bedrijfs–
takken zelf gefinancierde wachtgeldfondsen.

Financiering van de eerste maanden WW-uitkering uit de wachtgeld–
fondsen vindt op dit moment - behalve ingeval van werkloosheid wegens
onwerkbaar weer - alleen plaats indien de werknemer in de referte–
periode in ten minste 26 weken bij dezelfde bedrijfsvereniging verzekerd
is geweest en mits hij bovendien in de kalenderweek onmiddellijk
voorafgaande aan zijn werkloosheid bij deze bedrijfsvereniging verzekerd
is geweest. Voor financiering uit een wachtgeldfonds dient de werknemer
derhalve een bepaalde band te hebben met de bedrijfstak waarvoor dat
fonds is ingesteld. Bestaat die band niet, dat wordt de WW-uitkering al
vanaf de eerste dag van werkloosheid uit het Algemeen Werkloosheids–
fonds (AWf) gefinancierd. Deze regeling leidt ertoe dat de uitkering van
personen die niet werkloos worden uit arbeid waarvoor ingevolge het
Besluit verlaagde wekeneis Werkloosheidswet een verlaagde wekeneis
van 13, 16 of 20 te werken weken geldt en die daadwerkelijk minder dan
26 weken dergelijke arbeid hebben verricht op het moment dat zij
werkloos werden, steeds uit het AWf wordt gefinancierd. Het kabinet is
van mening dat ook bij werkloosheid uit arbeid die onder het Besluit valt,
de eerste 13 weken uitkering uit de betrokken wachtgeldfondsen dienen te
worden gefinancierd. Immers, indien een werknemer in de referte-periode
gedurende een geheel seizoen in één bedrijfstak werkzaam is en direct
aan het einde daarvan werkloos wordt, kan zeer wel worden gesteld dat
een voldoende band met de betreffende sector aanwezig is. Opgemerkt
wordt dat de voorwaarde dat de werknemer in de kalenderweek onmid–
dellijk voorafgaande aan de werkloosheid bij de bedrijfsvereniging
verzekerd dient te zijn geweest waarbij hij het vereiste aantal (26, 20, 16 of
13) weken verzekerd was, gehandhaafd zal worden. Indien een werknemer
aan het einde van het seizoen nog enkele weken in een geheel andere
bedrijfstak gaat werken, voordat hij een WW-uitkering aanvraagt, zal de
uitkering derhalve geheel uit het AWf worden gefinancierd.

§ 3.4. Redenen voor niet-doorzetten voornemens vorige kabinet terzake
van «onderbrekingswerkloosheid»

In het voorlopig verslag behorende bij het wetsvoorstel WW-pakket
(Kamerstukken II, 1993/94, 23 630 nr. 5) is door de leden van de fracties
van de PvdA en de VVD geïnformeerd naar de stand van zaken met
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betrekking tot het voornemen van het vorige kabinet om de WW af te
dichten voor het verschijnsel onderbrekingswerkloosheid. Onderbrekings–
werkloosheid betreft het verschijnsel dat mensen op basis van contracten
voor bepaalde tijd werken, daarna enige tijd WW-uitkering ontvangen en
dan weer terugkeren bij dezelfde werkgever, terwijl in het loon over de
gewerkte periode een compensatie voor niet gewerkte perioden is
opgenomen. Betrokkenen ontvangen dan terzake van één tijdvak van
werkloosheid (de onderbreking) tweemaal inkomsten: een overbruggings–
compensatie van de werkgever (zat in het loon), alsmede een
WW-uitkering. Het adequaat afdichten van de WW voor onderbrekings–
werkloosheid is, zoals mijn ambtsvoorganger in de memorie van
antwoord bij het wetsvoorstel wijziging wekeneis reeds aangaf, zeer
complex. Grondige bestudering van de mogelijke alternatieven die voor
advisering aan de SVr zouden kunnen worden voorgelegd, leerde dat dit
technisch ook niet goed mogelijk is. Van de denkbare oplossings–
richtingen waren vele moeilijk uitvoerbaar en handhaafbaar, terwijl
anderete grofmazig waren (een grotere reikwijdte dan alleen de
doelgroep waarop zij gericht zouden moeten zijn).

Zo is vaak niet met zekerheid vast te stellen of een overbruggings–
compensatie in het loon zit, dan wel waarvoor zij bestemd is. Gesteld zal
kunnen worden dat zon compensatie (mede) bedoeld is voor gederfde
pensioenopbouw, onregelmatigheid en andere zaken, niet betreffende de
onderbrekingsperiode. Het is ook zeer goed mogelijk dat de compensatie
niettoereikend is om de gehele onderbrekingsperiode te overbruggen.
Een ander alternatief, namelijk het aanknopen bij het arbeidspatroon of
het beroep, zou betekenen dat personen van het recht op WW-uitkering
zouden worden uitgesloten die in het geheel geen overbruggings–
compensatie ontvingen.

Het alternatief dat nog het meest in aanmerking kwam was, kort gezegd,
de overbruggingscompensatie (fictief) gelijkte stellen met loon over de
onderbrekingsperiode, voor zover die compensatie daarvoor toereikend
is. Dit betekent dat voor die periode geen recht op WW-uitkering zou
bestaan. Dit zou echter tot exact dezelfde problematiek leiden welke
eerder dit jaar is opgekomen inzake artikel 16, derde lid, WW (fictieve
opzegtermijn). Gedurende bedoelde periode zijn de betrokkenen namelijk
niet verzekerd voor de Ziektewet (voor zover er geen sprake is van
nawerking), de WAO en de Ziekenfondswet, terwijl zich voorts bijvoor–
beeld een onderbreking van de pensioenopbouw kan voordoen.

Daarnaast zouden de volgende gedragsreacties te verwachten zijn.
Enerzijds kunnen werkgevers en werknemers overeenkomen geen
overbruggingscompensatie meer te betalen. Er is in dat geval geen met
loon gelijk te stellen overbruggingscompensatie die aan het recht op
WW-uitkering in de onderbrekingsperiode in de weg zou staan. Het door
het afschaffen van de overbruggingscompensatie vrijvallende bedrag
zouden werkgevers en werknemers bijvoorbeeld kunnen gebruiken om
het (uur)loon in periode van werk op te hogen. Anderzijds kan op
eenvoudige wijze de werkelijke bestemming van de overbruggings–
compensatie worden verhuld door er in het arbeidscontract een andere
bestemming aan te geven, dan wel deze compensatie eenvoudigweg niet
te benoemen. De bedrijfsvereniging heeft dan in het geheel geen
aanknopingspunt voor gelijkstelling met loon. Bovendien is de vraag aan
de orde of een en ander zich wel goed verhoudt met de anticumulatie–
regeling van artikel 34 WW. Niet op de WW-uitkering worden immers in
mindering gebracht inkomsten wegens loonderving die verband houden
met de eindiging van de dienstbetrekking, ook wel suppleties genoemd.
Als hoofdregel worden dergelijke inkomsten, ongeacht de hoogte ervan,
dus vrij gelaten. Gesteld kan worden dat het niet aangaat overbruggings–
compensaties anders te behandelen dan suppleties.
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Over de problematiek inzake artikel 16, derde lid, WW is op 29 april 1994
advies gevraagd aan de SVr. Het kabinet acht het raadzaam dit SVr-advies
af te wachten, alvorens te besluiten of het zinvol is verdere stappen te
ondernemen tot het ontwikkelen van een regeling inzake onderbrekings–
werkloosheid. Mijn ambtsvoorganger heeft de SVr verzocht spoed te
betrachten bij het uitbrengen van dit advies. Gelet op het vorenstaande
ligt het evenwel niet in de rede dat een onderbrekingsregeling zal worden
getroffen.

§ 4. Gevolgen voor de positie van vrouwen

In de hiernavolgende subparagrafen wordt ingegaan op de gevolgen
voor vrouwen van het aanscherpen van de wekeneis, van het stellen van
de gecombineerde weken– en jareneis en van het verlengen van de
vervolguitkering. De percentages die worden genoemd zijn afkomstig uit
een in januari 1994 uitgebracht onderzoeksrapport van de SVr (Effect van
de nieuwe toelatingsvoorwaarden in de WW, R 94/1; onderzoek verricht
door de FBV in opdracht van de SVr) en uit een door de Federatie van
Bedrijfsverenigingen in augustus 1994 verrichte analyse. In beide gevallen
werd een nadere analyse verricht van het materiaal dat ten grondslag ligt
aan één van de onderzoeken in het kader van het Project Evaluatie
Stelselherziening (PES), namelijk PES 2/7. In dit onderzoek werd een
aantal aanvragers van een WW-uitkering gedurende een periode van
maximaal 18 maanden na de aanvraag gevolgd. Dit geschiedde steeds
door onderzoek van de uitkeringsdossiers, en in een substantieel
onderdeel van de steekproef daarnaast ook door middel van het afnemen
van mondelinge enquêtes. Voor het onderzoek in opdracht van de SVr is
het bestand gecorrigeerd in die zin, dat de personen van wie een recht op
uitkering herleefde buiten beschouwing zijn gebleven en dat de oververte–
genwoordiging in het PES 2/7-bestand van personen die werkloos zijn
geworden na gehele of gedeeltelijke beëindiging van hun uitkering
ingevolge de Algemene Abeidsongeschiktheidswet (AAW) of de Wet op
de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is teruggebracht. Bij
bovengenoemde nadere analyse van augustus 1994 zijn de personen die
werkloos zijn geworden na gehele of gedeeltelijk beëindiging van hun
AAW/WAO-uitkering, net als de gevallen van herleving, volledig buiten
beschouwing gebleven.

De steekproeftrekking ten behoeve van het PES 2/7-onderzoek vond
plaats in september 1991 en maart 1992. Sindsdien is de werkloosheid
aanmerkelijk gestegen. Dit brengt het risico met zich, dat ook de samen–
stelling van de populatie aanvragers van een WW-uitkering aanzienlijk
gewijzigd is. Het kabinet heeft dit risico onderkend. Daarom is de FBV
verzocht de gegevens die in het kader van het PES 2/7-onderzoek
verzameld zijn te actualiseren naar de stand 1994 en er vervolgens nieuwe
berekeningen op uit te voeren. De nieuwe berekeningen zijn helaas nog
niet ontvangen.

Vooralsnog is het niet-geactualiseerde bestand van het PES
2/7-onderzoek derhalve het meest recente onderzoeksbestand op grond
waarvan de effecten van de voorgestelde maatregelen in de sfeer van de
toetredingseisen berekend kunnen worden. Gelet op de financiële
taakstelling die met het voorliggende wetsvoorstel is gemoeid, dient het
grootste gedeelte ervan zo spoedig mogelijk in werking te treden. Op
basis van de voorlopige resultaten van de nieuwe berekeningen is tot nog
toe niet gebleken dat een herberekening naar de situatie van 1994 andere
resultaten zal opleveren dan de huidige. Daarom wordt in het navolgende
uitgegaan van de resultaten die nu beschikbaar zijn. Mochten de nieuwste
berekeningen op het punt van de gevolgen voor vrouwen uiteindelijk toch
significante afwijkingen vertonen van de in het hiernavolgende gepresen–
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teerde percentages, dan zal ik de Kamer hiervan onmiddellijk op de
hoogte stellen.

§ 4.1. Gevolgen verscherping wekeneis

Door de verscherping van de wekeneis van «26 uit 52» tot «26 uit 39»
zullen die personen worden getroffen, die wel in een periode van 52
weken onmiddellijk voorafgaande aan hun eerste werkloosheidsdag in 26
weken als werknemer hebben gewerkt, maar niet in een periode van 39
weken. Deze personen zullen in de toekomst in het geheel geen recht op
WW-uitkering verkrijgen, daar waar zij op dit moment gedurende ten
minste een half jaareen loongerelateerde uitkering ontvangen.

Voor personen die een vaste dienstbetrekking hadden, zal de duur van
de referteperiode meestal niet van belang zijn, aangezien zij veelal in alle
26 weken onmiddellijk voorafgaande aan hun eerste werkloosheidsdag
zullen hebben gewerkt. De voorgestelde aanscherping van de wekeneis
heeft dan ook vooral gevolgen voor personen van wie het recente
arbeidspatroon onregelmatig is. Het gaat hier bijvoorbeeld om oproep–
krachten en personen die tijdelijk werk verrichten of voor een uitzend–
bureau werken.

In het bovengenoemde SVr-rapport is onder andere nagegaan welk
percentage van de mannen en vrouwen die wel aan de wekeneis van «26
uit 52» voldeden, niet aan de wekeneis van «26 uit 39» zou voldoen. Het
blijkt dat het hier gaat om 1,1% van de mannen en 1,3% van de vrouwen.
Het verschil in de mate waarin mannen enerzijds en vrouwen anderzijds
getroffen worden door de verscherping van de wekeneis is derhalve
marginaal.

Volledigheidshalve wordt er overigens nog op gewezen dat in de
huidige WW wat betreft het aantal te werken weken bewust gekozen is
voor een formulering die ertoe leidt dat deeltijdwerkers - vaker vrouwen
dan mannen - even gemakkelijk aan deze eis kunnen voldoen als
voltijdwerkers - vaker mannen dan vrouwen. Deze formulering zal ten
gevolge van het voorliggende wetsvoorstel geen wijziging ondervinden.

5 4.2. Gevolgen verscherping 3 uit 5-eis tot 4 uit 5-eis en het stellen van
de 4 uit 5-eis naast de verscherpte wekeneis als toetredingsvoorwaarde
voor het recht op loongerelateerde uitkering en vervolguitkering

De verscherping van de 3 uit 5-eis tot een 4 uit 5-eis heeft gevolgen voor
personen die in de 5 jaar onmiddellijk voorafgaande aan het kalenderjaar
waarin hun eerste werkloosheidsdag is gelegen wel in 3 jaar ten minste 52
loondagen hadden, maar niet in 4 of meer jaren. Het stellen van de 4 uit
5-eis als toetredingsvoorwaarde naast de wekeneis in plaats van als
verlengingsvoorwaarde, leidt ertoe dat deze gevolgen ook al gedurende
het eerste halfjaar van de uitkering tot uitdrukking komen. Immers,
degenen die in de toekomst niet aan de verscherpte jareneis zullen
voldoen, maar die wel aan de verscherpte wekeneis en bovendien aan de
3 uit 5-eis voldoen, zullen slechts recht krijgen op een half jaar
kortdurende uitkering, daar waar zij op dit moment een half jaar
loongerelateerde uitkering en vervolgens verlengde loongerelateerde
uitkering en vervolguitkering ontvangen.

De FBV heeft in het kader van de in augustus 1994 opgeleverde nadere
analyse van het PES 2/7-bestand onderzocht welk percentage van de
mannelijke aanvragers en welk percentage van de vrouwelijke aanvragers
die aan de wekeneis van «26 uit 52» voldeden, niet zouden voldoen aan
de gecombineerde referte-eisen «26 uit 39» en «4 uit 5». Het blijkt dat het
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onderzoeksmaterïaal niet betrouwbaar genoeg is voor het geven van een
eenduidig percentage instroombeperking in de loongerelateerde uitkering
per geslacht, maar dat wel een bandbreedte kan worden aangegeven
(voor meer hierover zie paragraaf 6). Volgens de zogenaamde ondergrens–
variant bedraagt de instroombeperking 46% voor de mannen en 43% voor
de vrouwen, en volgens de bovengrens-variant 51 respectievelijk 48%. De
werkelijke instroombeperking ligt volgens deze analyse tussen deze
percentages in. Te verwachten is daarbij dat ook hier procentueel gezien
iets meer mannen dan vrouwen getroffen zullen worden. Het werkelijke
verschil zal ook hier naar verwachting marginaal zijn.

§ 4.3. Gevolgen verlenging duur vervolguitkering

Uit de meest recente jaarverslagen van het AWf blijkt dat de huidige
populatie met een vervolguitkering voor meer dan de helft uit vrouwen
bestaat. Zij zijn dan ook het meest gebaat bij een verlenging van de duur
van de vervolguitkering. Het voordeel voor vrouwen valt nog groter uit als
rekening wordt gehouden met het gegeven dat zij vaker dan mannen een
partner met inkomen hebben. Dit leidt ertoe dat zij thans vaker dan
mannen na afloop van de vervolguitkering geen andere uitkering zullen
ontvangen, terwijl mannen daarentegen vaker in aanmerking komen voor
een bijstandsuitkering.

§ 5. Overgangsrecht

Voordat het overgangsrecht wordt behandeld, zal hier in kort bestek
worden ingegaan op de verwachte inwerkingtredingsdata van de diverse
onderdelen van het voorliggende wetsontwerp.

Gelet op het financiële belang van de voorliggende maatregelen, dient
het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in werking te treden. De beoogde
inwerkingtredingsdatum is daarom 1 maart 1995. Op deze datum zullen in
ieder geval de verscherping van de referte-eisen en de combinatie ervan,
de bepalingen inzake de kortdurende uitkering, en de verlenging van de
duur van de vervolguitkering van toepassing dienen te worden. Deze
datum zal echter voor twee onderdelen niet haalbaar zijn. Ten eerste
zullen de delegatiebepalingen terzake van het begrip passende arbeid pas
in werking kunnen treden op het moment dat de amvb waarin nadere
regels terzake van dat begrip worden gesteld gereed is. Nu de betreffende
amvb naar verwachting pas na 1 maart 1995 gereed zal kunnen zijn, zullen
de delegatiebepalingen pas na die datum in werking kunnen treden. Ten
tweede zal de uitbreiding van de wachtgeldperiode pas op 1 januari 1996
haar beslag kunnen vinden. Immers, de premiepercentages voor 1995
worden al in het najaar van 1994 vastgesteld. Er zouden ongewenste
gevolgen optreden indien de vaststellingsbesluiten achteraf zouden
moeten worden teruggedraaid. Daarnaast dient de SVr tijd te worden
gegeven om zonodig zijn premiebesluiten aan te passen. Met het oog op
het bovenstaande is in het wetsvoorstel geregeld dat verschillende
artikelen of onderdelen daarvan op verschillende data in werking kunnen
treden (artikel V).

Wat betreft het overgangsrecht kan het volgende worden medegedeeld.

De verscherping van de wekeneis en van de jareneis, de combinatie van
beide eisen voor het recht op loongerelateerde WW-uitkering (en
vervolguitkering), de mogelijkheid een kortdurende uitkering te ontvangen
indien men slechts aan de verscherpte wekeneis voldoet, en de verlenging
van de duur van de vervolguitkering zullen slechts van toepassing zijn
indien de eerste dag van werkloosheid is gelegen op of na de datum van
inwerkingtreding van de relevante bepalingen (zoals in het bovenstaande
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reeds is gesteld, is de streefdatum voor inwerkingtreding van deze
onderdelen 1 maart 1995). Door deze zogenaamde «eerbiedigende
werking» wordt voorkomen dat personen die op de inwerkingtredings–
datum aanspraak hebben op een WW-uitkering dan wel wier recht
voordien reeds geëindigd is zonder dat de maximumuitkeringsduur is
bereikt maar die wegens werkloosheid na de inwerkingtredingsdatum een
verzoek tot herleving van hun recht zouden moeten doen, geconfronteerd
kunnen worden met een onvoorziene eindiging respectievelijk met een
onvoorziene onmogelijkheid van herleving van hun recht. Het van
toepassing laten zijn van de hoofdregel van overgangsrecht, te weten de
«onmiddellijke werking» zou in dit geval in strijd zijn met het rechts–
zekerheidsbeginsel. Aan de andere kant is het kabinet van mening dat de
verlenging van de vervolguitkeringsduur alleen ten goede dient te komen
aan personen die zowel aan de wekeneis van «26 uit 39» als aan de 4 uit
5-eis voldoen en wier recht op uitkering ontstaat na de bovenbedoelde
inwerkingtredingsdatum. Door het op bovenstaande punten gekozen
overgangsrecht wordt niet alleen de rechtszekerheid gewaarborgd, maar
wordt tevens voorkomen dat alle lopende uitkeringsgevallen moeten
worden herbeoordeeld. Dit zou een te zware belasting voor de
uitvoeringsorganisatie met zich brengen.

De artikelen die voorzien in de opname van delegatiebepalingen terzake
van het begrip passende arbeid in de WW, de IOAW en de IOAZ dienen
pas in werking te treden op het moment dat de amvb waarin dit begrip
nader wordt ingevuld gereed is. Het materiële overgangsrecht terzake van
dit begrip zal in deze amvb worden opgenomen. Voor de delegatie–
bepalingen zelf hoeft geen apart overgangsrecht opgenomen te worden
(derhalve onmiddellijke werking).

De verlenging van de wachtgeldperiode en het onder de wachtgeld–
fondsen brengen van de eerste maanden van werkloosheid van seizoenar–
beiders, zal alleen gaan gelden voor een recht op uitkering waarvan de
eerste werkloosheidsdag ligt op of na de datum waarop de bepaling
waarin deze uitbreiding is gelegen in werking treedt. Aldus wordt
voorkomen dat rechten die op de inwerkingtredingsdatum reeds uit het
AWf worden gefinancierd, gedurende een periode var, enkele weken uit
het wachtgeldfonds moeten worden gefinancierd, waarna verdere
financiering weer uit het AWf zou moeten plaatsvinden.

§ 6. Financiële gevolgen

Algemeen

Het thans door het kabinet voorgestelde pakket van maatregelen heeft
verschillende financiële gevolgen, die in deze paragraaf achtereenvolgens
worden behandeld. In § 6.1.1 worden de effecten aangegeven voor de
WW van:

- de verhoging van de toegangsdrempel voor het recht op
loongerelateerde uitkering en vervolguitkering;

- de creatie van het recht op een kortdurende uitkering;
- de verlenging van de duur van de vervolguitkering.
In § 6.1.2 worden de weglek– en inverdieneffecten van deze maatregelen

beschreven voor andere sociale zekerheids-regelingen (TW, IOAW, ABW)
waarna in § 6.1.3 aandacht wordt besteed aan de gevolgen voor de
uitvoeringskosten van bedrijfs-verenigingen en gemeenten. In § 6.1.4
wordt een samenvatting gegeven van de financiële effecten van alle in
§ 6.1 beschreven maatregelen.

In § 6.2 worden de financiële gevolgen van het thans voorliggende
wetsvoorstel vergeleken met de effecten van het wetsvoorstel WW-pakket
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1 Het stylistisch karakter komt op twee
onderdelen tot uiting:
- de grenzen van de in de gearceerde
gebieden weergegeven effecten zijn gepresen–
teerd als rechte lijnen. In feite gaat het om
curven met een helling die met het verstrijken
van de uitkermgsduur minder steil wordt.
Immers, met het verstrijken van de
uitkeringsduur nemen de blijfkansen toe.
- de oppervlakken van de gearceerde
gebieden zijn groter weergegeven dan zij in
werkelijkheid zijn.

van maart 1994 en met de opbrengst van het pakket zoals dat in het
regeerakkoord werd gepresenteerd.

In § 6.3 komtten slotte de gedeeltelijke verschuiving van de financiering
van de uitkering van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) naar de
wachtgeldfondsen aan de orde.

S 6.1. De verscherping van de toetredingsvoorwaarden, de introductie
van de kortdurende uitkering en de verlenging van de vervolguitkering

Het eerste onderdeel van het pakket van maatregelen grijpt primair aan
bij de toelatingscriteria van de WW. De voorgestelde wijzigingen in deze
toelatingscriteria leiden tot een beperking van de instroom in de WW (een
verscherping van de wekeneis tot «26 uit 39», een aanscherping van de 3
uit 5-eis tot een 4 uit 5-eis, terwijl deze eis bovendien als toetredings–
voorwaarde zal gaan fungeren).

Daartegenover staat, dat voor personen die niet aan de voorgestelde 4
uit 5-eis voldoen maar wel aan de wekeneis van «26 uit 39», een nieuw
recht op WW-uitkering wordt gecreëerd. Deze personen krijgen gedurende
een periode van zes maanden recht op een kortdurende uitkering op
minimumniveau (70 % van het minimumloon, of 70 % van het dagloon
indien dit lager is dan het minimumloon).

Bovendien wordt voor de populatie die wel aan de verscherpte
toetredingsvoorwaarden voldoet en op de eerste werkloosheidsdag
jonger was dan 57,5 jaar, de duur van de vervolguitkering met één jaar
verlengd naar twee jaar.

De omvang van het effect van deze maatregelen op het volume in de
WW is afhankelijk van de omvang van de instroom en de gemiddelde
verblijfsduur in de WW van de populatie waarvoor de maatregelen
gevolgen hebben. Zowel de instroom als de blijfkans in de WW zullen
onder invloed van de conjunctuur voortdurend wijzigen. De ramingen van
de (structurele) financiële gevolgen van de onderscheiden elementen van
het thans voorgestelde WW-pakket zijn daarom per definitie met
onzekerheden omgeven.

Bij de totstandkoming van het regeerakkoord zijn globale ramingen
gemaakt van de financiële effecten van het pakket maatregelen.
Vervolgens is aan de FBV verzocht om met name meer nauwkeurige
ramingen te leveren van de volume-effecten in de WW van de
toetredingsvoorwaarden. Inmiddels heeft de FBV de benodigde gegevens
verstrekt, hetgeen tot een lichte bijstelling van de ramingen heeft geleid.
Hierdoor wijken de cijfers enigszins af van die uit het regeerakkoord.

Alvorens over te gaan tot een beschrijving van de financiële gevolgen
van deze maatregelen zijn de beschreven effecten in navolgende grafiek in
beeld gebracht. De vier beschreven effecten zijn in de grafiek stylistisch
weergegeven via arcering van de desbetreffende gebieden1 .
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Grafiek 6.1. Schematische weergave van de effecten van de
verscherping van de toetredingsvoorwaarden, de introductie van
de kortdurende uitkering op minimumniveau en de verlenging
van de duur van de vervolguitkering

Basis
Uitkering
(O.Sjaar)

Verlengde loonge–
relateerde uitkering

Vervolguitkering
(1 jaar)

Nieuwe
vervolguitkering
(1 jaar)

Vervallen van rechten door verscherping van de wekeneis van '26 uit 52'
naar '26 uit 39' (3.500 personen)

Introductie van kortdurende uitkering op minimumniveau door 4 uil 5-eis als
nieuwe toetredingsvoorwaarde (72.000 personen)

Uitval door verscherping van de 3 uit 5-eis tot een 4 uit 5-eis (22.500 personen,
waarvan 15.000 loongerelateerde uitkering en 7.500 veivolguitkering)

Extra volume door verlenging van de uitkenngsduur vervdguitkering van 1 naar 2 jaarvoor
personen die op de eerste werWoosheidsdag jonger waren dan 57,5 jaar (23.000 personen)

Huidige situatie (368.500 personen)

Het effect van de voorgenomen wijzigingen in de toelatingscriteria op
de instroom en de blijfkans van deze instroom kon niet worden bepaald
op basis van reguliere statistische informatie. Wel kon voor de bepaling
van de effecten van de voorgenomen wijzigingen gebruik worden
gemaakt van vrij recent onderzoeksmateriaal, waardoor de onzekerheden
ten aanzien van de hardheid van de financiële raming zoveel als mogelijk
konden worden ingeperkt.

Het materiaal is ontleend aan in september 1991 en maart 1992
verzamelde dossier– en enquête-informatie (het zgn. PES 2/7-bestand) ten
behoeve van een eind 1993 afgerond onderzoek. Het desbetreffende
onderzoek naar de toelatings– en duurcriteria in de WW is in opdracht van
de SVr door de FBV verricht in het kader van het Project Evaluatie
Stelsel-herziening (PES). Opgemerkt zij dat het bestand van het PES
2/7-onderzoek het meest recente onderzoeksbestand is op grond waarvan
de effecten van de voorgestelde maatregelen in de sfeer van de
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toetredingseisen berekend kunnen worden. De sinds het waarnemings–
moment opgetreden stijging van de werkloosheid zal inmiddels naar
verwachting overigens hebben geleid tot een andere samenstelling van
de populatie WW-aanvragers. Op zich zou dit wellicht kunnen leiden tot
andere uitkomsten. Met het oog daarop is de FBV verzocht de gegevens
die zijn gebruikt voor het PES 2/7- onderzoek te actualiseren naar de stand
1994 en er vervolgens nieuwe berekeningen op uit te voeren. Ondanks de
aandrang tot grote spoed en de hieruit voortvloeiende hoge prioriteit die
de FBV aan de actualisatie heeft gegeven, kon de FBV deze gegevens niet
tijdig opleveren. Op basis van de voorlopige tussentijdse resultaten van
de nieuwe berekeningen is tot nog toe niet gebleken dat een
herberekening naar de situatie van 1994 andere resultaten zal opleveren
dan de huidige. Mede daarom en gelet op de financiële taakstelling, die
een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding noodzakelijk maakt, heeft het
kabinet gemeend niet op die nieuwe resultaten te moeten wachten met de
indiening van dit wetsvoorstel. Derhalve is in het navolgende uitgegaan
van de resultaten die nu beschikbaar zijn. Mochten de nieuwe bereke–
ningen van de FBV leiden tot significante wijziging van de ramingen, dan
zullen deze ter kennis van de Tweede Kamer worden gebracht.

Voor de raming van de volume– en prijseffecten van genoemde
maatregelen dienen aanvullende veronderstellingen te worden gemaakt
ten aanzien van de gemiddelde verblijfsduur in de WW (blijfkans) en het
gemiddelde uitkeringsniveau van de populatie die ten gevolge van de
maatregelen niet langer in aanmerking komt voor een WW-uitkering (de
zgn. uitvalpopulatie). Vanwege het ontbreken van informatie over de
exacte samenstelling van deze populatie kan slechts een zeer globale
inschatting worden gemaakt van de blijfkans en het gemiddelde
uitkeringsniveau van de uitvalpopulatie.

Aanvullende veronderstellingen zijn ook noodzakelijk ten aanzien van
de weglek– en inverdieneffecten van de maatregelen in de sfeer van de
ABW, de IOAW en de TW.

Van weglekeffecten naar de ABW is sprake bij de geraamde bespa–
ringen in de WW, de TW en de IOAW ten gevolge van de verscherping van
de wekeneis tot «26 uit 39» en de introductie van de 4 uit 5-eis als
toelatingscriterium. Tegenover de toename van de WW-lasten ten gevolge
van de verlenging van de duur van de vervolguitkering met één jaar staan
echter inverdieneffecten in de ABW en de IOAW en weglekeffecten naar
deTW.

De weglek– en inverdieneffecten in de IOAW en de ABW zijn afhankelijk
van de werking van de middelentoets in die regelingen. In het kader van
het PES is ook afzonderlijk onderzoek verricht naar de effecten van de
middelentoets in de ABW voor werkloze werknemers die de maximale
duur van de WW-uitkering bereiken (PES 6-onderzoek).

De verwachting is dat begin 1995 een definitieve rapportage over het
PES 6-onderzoek zal worden uitgebracht. Het kabinet is bij de raming van
de financiële gevolgen van de thans voorgestelde maatregelen voors–
hands uitgegaan van de voorlopige resultaten van dit onderzoek. Uit deze
voorlopige resultaten blijkt dat van de populatie die de maximum–
uitkeringsduur WW bereikt en potentieel recht heeft op een
ABW-uitkering, slechts ca. 50% daadwerkelijk een ABW-uitkering
ontvangt. Van de populatie die potentieel recht heeft op een
lOAW-uitkering ontvangt volgens dit onderzoek slechts ca. 60% een
lOAW-uitkering.
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§ 6.1.1. Gevolgen van de maatregelen voor de uitkeringslasten WW

De gevolgen voor de uitkeringslasten WW van de aanscherping van de
toetredingsvoorwaarden

De eerste maatregel betreft een beperking van de instroom in de WW
via een verscherping van de wekeneis van «26 uit 52» naar «26 uit 39».
Het effect van deze verscherping is relatief gering. Uit het in januari 1994
door de SVr uitgebrachte rapport Effect van de nieuwe toelatings– en
duurvoorwaarden in de WW (R94/1), blijkt dat 88,6% van de aanvragers
van een WW-uitkering voldoet aan de huidige wekeneis van «26 uit 52».
Bij een verscherping van de wekeneis tot «26 uit 39» neemt dit percentage
met 1,1%-punt af tot 87,7% van de WW-aanvragers. De instroom in de
WW daalt derhalve bij verscherping van de wekeneis tot «26 uit 39» met
1%.

Bij de uitvalpopulatie WW ten gevolge van de verscherping van de
wekeneis tot «26 uit 39» is sprake van een oververtegenwoordiging van
jongeren met een relatief geringe blijfkans, waardoor het effect op het
volume in de WW lager zal zijn dan 1%. Gezien het geringe effect van de
verscherping op de instroom is hiervoor geen correctie aangebracht.

Wat het volume betreft is voor de berekeningen voor 1995 en volgende
jaren uitgegaan van de raming voor 1994 van het gemiddelde aantal van
368 500 personen die in dit jaar een WW-uitkering zullen ontvangen.
Omdat behoudens de aanscherping van de wekeneis de aanscherping van
de toetredingsvoorwaarden niet zal gelden voor personen die naast een
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering tevens een gedeeltelijke
WW-uitkering ontvangen, zijn deze personen niet in dit volume begrepen.
Op basis van dit volume zal door de aanscherping van de wekeneis het
aantal personen met een WW-uitkering met circa 3 500 personen (1 % van
368 500) afnemen naar 365 000 personen.

De gemiddelde jaaruitkering per persoon voor de totale WW-populatie
kan voor 1995 worden geraamd op circa f 24 000.

Gezien de oververtegenwoordiging van jongeren, zal het gemiddelde
uitkeringsniveau van de uitvalpopulatie lagerzijn dan het gemiddelde
uitkeringsniveau voor de totale WW-populatie. Uitgaande van een
gemiddelde WW-uitkering voor de uitvalpopulatie van f 21 500 per
persoon (ca. 90% van f 24 000) is in de structurele situatie sprake van een
besparing op de uitkerings-lasten van circa f 75 miljoen (mln) in de WW.

De tweede maatregel, een verscherping van de 3 uit 5-eis tot een 4 uit
5-eis en het stellen van deze eis als toetredingsvoorwaarde in plaats van
als verlengingsvoorwaarde, zorgt er voor dat personen niet langer recht
hebben op loongerelateerde uitkering en vervolguitkering. Voor diegenen
die wel aan de verscherpte wekeneis van 26 uit 39 voldoen, is echter een
nieuw recht op WW-uitkering gecreëerd, nl. het recht op kortdurende
uitkering. De duur van deze uitkering is zes maanden. De hoogte van deze
uitkering is 70 % van het minimumloon, tenzij het dagloon lager is dan het
minimumloon, in welk geval de hoogte 70 % van het dagloon zal
bedragen.

Op verzoek van mijn voorganger is door de FBV op basis van
PES-materiaal aanvullend onderzoek verricht naar het aantal werknemers
dat bij aanvraag van de WW-uitkering voldoet aan de 4 uit 5-eis. Het
onderzoek was in eerste instantie uitsluitend gebaseerd op informatie uit
dossiers van personen aan wie een WW-uitkering is toegekend waarvan
het arbeidsverleden was vastgelegd. Van deze populatie bleek ca. 38 % op
het moment van de WW-aanvrage niet te voldoen aan de wekeneis van 26
uit 39 en aan de 4 uit 5-eis.

De FBV was evenwel van mening dat deze populatie niet representatief
is voor de gehele WW-populatie, omdat dat deel van de populatie van de
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representatieve steekproef waarvoor noch over dossiergegevens, noch
over enquête-gegevens kon worden beschikt, sterk afwijkt van de
populatie waarvoor deze gegevens wel beschikbaar waren. De onvolle–
digheid van de dossiers is verklaarbaar, omdat door
uitkeringsadministra-ties in eerste instantie slechts wordt nagegaan of is
voldaan aan de huidige wekeneis van «26 uit 52». De huidige 3 uit 5-eis is
slechts relevant voor de verlenging van de WW-uitkering na een half jaar
basisuitkering. Indien het arbeidsverleden niet op eenvoudige wijze kan
worden vastgesteld, wordt de informatie over het arbeidsverleden veelal
slechts ingewonnen indien gedurende dit halfjaar de uitkering niet wordt
beëindigd. De groep waarvoor het arbeidsverleden niet is vastgesteld
omvat 51% van de steekproefpopulatie en telt verhoudingsgewijs veel
jongeren, voor welke categorie de uitval door de aanscherping relatief het
grootst is. Volgens de FBV zou voor de gehele populatie uit de steekproef
de uitval dan ook hoger zijn dan de 38% uitval van de populatie met
dossiergegevens.

Ten einde meer betrouwbare uitkomsten te verkrijgen heeft de FBV via
combinatie van dossiergegevens en enquêtegegevens nadere analyse
verricht naar de uitval uit het recht op loongerelateerde uitkering en
vervolguitkering bij introductie van de toelatingsvoorwaarden «26 uit 39»
en «4 uit 5».

Uit de nadere analyse blijkt dat er een significant verschil is tussen de
populatie uit de enquête waarbij wel dossiergegevens over het arbeids–
verleden beschikbaar zijn (30% tot 33% uitval) en de populatie uit de
enquête waar deze dossiergegevens niet beschikbaar zijn (43% uitval). De
FBV heeft vervolgens op grond van de achtergrondkenmerken van beide
groepen een raming gemaakt van de uitval voor de totale steekproef–
populatie. Afhankelijk van de aannames over de te hanteren gegevens
bedraagt het door de FBV berekende totale instroom-beperkende effect
van de toelatingsvoorwaarden van «26 uit 39» en «4 uit 5» ten opzichte
van de huidige «26 uit 52-eis» minimaal 45% (bij hantering van de
percentages uit de enquête) en maximaal 50% (bij hantering van de
percentages van de dossiergegevens). Deze percentages liggen zo hoog,
omdat in het deel van de steekproefpopulatie waarvoor noch dossier–
gegevens noch enquêtegegevens beschikbaar waren, zoals al opgemerkt
de jongeren sterk zijn oververtegen-woordigd.

Bij navolgende berekeningen in deze paragraaf is uitgegaan van het
gemiddelde van beide percentages. Het instroomeffect gecorrigeerd voor
het effect van de aanscherping van de wekeneis van 1% komt dan uit op
ca. 46,5%. Volgens de wijzigingsvoorstellen krijgen de personen die wel
voldoen aan de wekeneis van «26 uit 39» maar niet aan de eis van «4 uit
5», voortaan recht op een WW-uitkering van - meestal - 70% van het
minimumloon gedurende de basisperiode van een half jaar.

Het gemiddelde volume-effect gedurende de basisperiode ligt echter
lager dan het effect bij de instroom. Jongeren vinden gemiddeld sneller
een baan dan ouderen en verblijven derhalve korter in de WW. Omdat de
uitvalpopulatie relatief veel jongeren telt, is de uitval die wordt gemeten
op het moment van instroom dan ook groter dan de uitval die na enkele
maanden wordt gemeten.

Op basis van gegevens over beëindigingen naar leeftijd uit de kwartaal–
statistiek WW van de SVr is geraamd dat het volume-effect in het eerste
halfjaar WW-uitkering 39,5% bedraagt, ofwel 85% van het instroomeffect
van 46,5%.

Van de 365 000 personen met een WW-uitkering die resteren na
aanscherping van de wekeneis zouden, indien de 4 uit 5-eis niet als
toetredingsvoorwaarde zou zijn gesteld, 182 500 personen (50% van het
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totale WW-volume) een basisuitkering ontvangen. Voor 60,5% van deze
populatie ofwel 110 500 personen zal er ten opzichte van de huidige
situatie niets wijzigen. Deze personen voldoen aan de 4 uit 5-eis en
ontvangen een loongerelateerde uitkering. Daarentegen ontvangen 72 000
personen (39,5%) voortaan een kortdurende uitkering ter hoogte van
- meestal - 70% van het wettelijk minumumloon gedurende maximaal
een half jaar, omdat zij niet aan de 4 uit 5-eis voldoen.

Deze maatregel leidt in het eerste halfjaar van de WW-uitkering voor
72 000 personen tot een besparing op de gemiddelde WW-uitkering. De
gemiddelde prijs van de kortdurende uitkering zal globaal bezien iets lager
zijn dan de gemiddelde prijs van de vervolguitkering van f 16 500. Gezien
de overtegenwoordiging van jongeren in de populatie van de kortdurende
uitkering is uitgegaan van een gemiddeld niveau van de kortdurende
uitkering van f 15 500 (ca. 95% van f 16 500). Gegeven deze uitgangs–
punten kunnen de lasten uit hoofde van de kortdurende uitkering in de
structurele situatie worden geraamd op ca. f 1 116 mln (72 000 * f 15 500).

In de huidige situatie zou voor de uitvalpopulatie een gemiddelde
WW-uitkering zijn betaald van f 21 500 per persoon, ofwel ca. f 1 548 mln
(72 000 * f 21 500). Ten opzichte van de huidige situatie wordt in het eerste
halfjaar door de introductie van de 4 uit 5-eis derhalve een besparing op
de WW-uitkeringen voorzien van f 432 mln.

De tweede maatregel leidt voorts in de periode van de verlengde
loongerelateerde uitkering en de vervolguitkering tot een daling van het
uitkeringsvolume. Waar in de huidige situatie personen na een halfjaar
WW-uitkering deze uitkering blijven ontvangen als zij aan de 3 uit 5-eis
voldoen, komen zij voortaan alleen voor verlenging van de duur in
aanmerking als zij aan de 4 uit 5-eis voldoen.

Uit het FBV-onderzoek komt naar voren dat een aanscherping van de 3
uit 5-eis na een half jaar WW– uitkering tot een 4 uit 5-eis zal leiden tot een
beperking van de doorstroompopulatie naar de verlengde
loongerelateerde uitkering en vervolg-uitkering metca. 12,5%.

De populatie waarvoor de verscherping geldt, omvat circa 50% van de
totale WW-populatie van 365 000 personen die resteert na verwerking van
het effect van de aanscherping van de wekeneis, ofwel 182 500 personen.
Hiervan ontvangt 2/3 deel (121 500 personen) een loongerelateerde
uitkering en 1/3 deel (61 000 personen) een vervolguitkering. Onder de
veronder-stelling dat het volume-effect op dit deel van de WW-populatie
eveneens 12,5 % is, komt dit uit op een volumedaling met ca. 22 500
personen (12,5 % van 182 500 personen), waarvan 15 000 personen met
een verlengde loongerelateerde uitkering en 7 500 personen met een
vervolguitkering.

Bij hantering van een gemiddeld uitkeringsniveau van de uitval–
populatie van f 21 500 voor de loongerelateerde uitkeringen en van
f 16 500 voor de vervolguitkeringen, wordt aldus f 323 mln bespaard op de
loongerelateerde uitkeringen (15 000 * f 21 500) en f 124 mln op de
vervolguitkeringen (7 500 * f 16 500). Het totale effect van de volume–
beperking op de uitkeringslasten WW bedraagt derhalve in totaal f 447
mln.

Gevolgen voor de uitkeringslasten WW van de verlenging van de
uitkeringsduur vervolguitkering

De laatste maatregel betreft een verdubbeling van de uitkeringsduur
van de vervolguitkering van 1 jaar naar 2 jaar voor personen die op hun
eerste werkloosheidsdag jonger waren dan 57,5 jaar.

Onder invloed van de aanscherping van de wekeneis en de 3 uit 5-eis
zal het volume van de populatie met een vervolguitkering met 12,5 % zijn
gedaald van 61 000 personen naar 53 500 personen (61 000 –/– 7 500).

De duur van het recht op een vervolguitkering bedraagt thans in het
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algemeen een jaar. Uitzondering hierop vormen personen die op hun
eerste werkloosheidsdag 57,5 jaar en ouder zijn. Voor deze categorie
wordt het recht op een vervolguitkering gecontinueerd tot het bereiken
van de 65-jarige leeftijd, zodat een verlenging voor hen niet nodig is. Deze
populatie is evenwel beperkt van omvang. Zij omvat thans ca. 3 000
personen.

Aangrijpingspunt voor een raming van het volume-effect van de
duurverlenging is het aantal beëindigingen vanwege het bereiken van de
maximale duur in de WW. Dit aantal kan op basis van gegevens van de
SVr worden geraamd op ca. 29 000 personen per jaar. Bij een deel van
deze personen zal gedurende het tweede uitkeringsjaar vervolguitkering -
bijvoorbeeld wegens werkhervatting - de uitkering worden beëindigd. Op
grond van het basismateriaal kan niet worden aangegeven in welke mate
dit het geval zal zijn, maar aangenomen mag worden dat het hier om een
relatief beperkt aantal personen zal gaan. Aangenomen is dat het
gemiddelde volume in het tweede jaar waarin de vervolguitkering wordt
uitgekeerd 80% zal bedragen van voornoemde uitstroom wegens het
bereiken van de maximumduur.

Op basis van deze veronderstelling neemt in de structurele situatie het
aantal personen met een vervolguitkering derhalve toe met ca. 23 000
personen van 53 500 personen naar ca. 76 500 personen. Bij een veronder–
stelde gemiddelde jaaruitkering van f 16 500 is in de structurele situatie
derhalve sprake van een toename van de WW-lasten met ca. f 380 mln
(23 000* f16500).

De effecten van het in deze subparagraaf beschreven pakket voor zowel
het volume als de uitkeringslasten WW zijn in onderstaande tabellen
samengevat. In tabel 6.1 zijn de volume-effecten in de periode 1995-1999
vermeld en in tabel 6.2 de financiële effecten. Uitgangspunt daarbij is dat
de maatregelen alleen voor de nieuwe gevallen gaan gelden en op 1
maart 1995 van kracht worden. De ingroei naar de structurele situatie
hangt af van het tempo waarin de huidige populatie wordt vervangen
door de nieuwe gevallen. De populatie die voortaan in aanmerking komt
voor een kortdurende uitkering zal reeds in de herfst van 1995 op het
structurele niveau zijn gekomen.

Het volume-effect van de aanscherping van de 3 uit 5-eis naar de 4 uit
5-eis wordt reeds na een halfjaar zichtbaar en zal afhankelijk van de aan
de leeftijd en het arbeidsverleden gekoppelde maximale uitkeringsduur in
een periode van enkele jaren op het structurele niveau komen.

Voor de populatie die in aanmerking komt voor een verlenging van de
duur van de vervolguitkering geldt evenwel dat men eerst een halfjaar een
loongerelateerde uitkering en in ieder geval een jaar een vervolguitkering
moet hebben ontvangen. Dit betekent, dat de verlenging van de vervolg–
uitkeringsduur eerst 1,5 jaar na de invoering van de nieuwe regelgeving
zichtbaar zal worden via een toename van het volume.

Het structurele effect van de duurverlenging in de WW zal naar
verwachting eerst in het zevende jaar na het van kracht worden van de
duurverlenging, derhalve in 2002, worden bereikt.
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Tabel 6.1. Effect van een verscherping van de wekeneis tot «26 uit 39», de introductie van een 4 uit S-eis als toelatingscriterium,
da introductia van aan kortdurenda uitkaring an van een verlanging van de vervolguitkering WW mat één jaar op hat WW-volume
(x 1 000 personen)

5. Totaal effect WW-volume
(1 t/m 4)

1995 1996 1997 1998 1999 Struct.

1. Verscherping van de wekeneis tot «26 uit 39»
2. De 4 uit 5-eis als toelatingscriterium
w.v. gedurende eerste halfjaar
w.v. gedurende loongerlateerde verlengde fase
w.v. gedurende vervolguitkering
3. Kortdurende uitkering eerste halfjaar
4. Verlenging vervolguitkering met één jaar

-
-42,0
-0,8
-0,1

-

-1,2
42,9

42,0
0,0

-
-72,0

7,7
-2,5

-

-2,5
82,2

72,0
0,2

-
-72,0
- 11,8
-5,1

-

-3,0
88,9

72,0
6,7

-
-72,0
-13,7

-6,1
-

3,4
91,8

72,0
14,5

-3,5
-93,2

-72,0
-14,6
-6,6

-72,0
23,0

-72,0
-15,0

-7,5

-3,5
-94,5

72,0
23,0

-2,1 -12,5 -13,2 -8,7 -1,7 -3,0

Tabel 6.2. Effect van een varscherping van de wekeneis tot «26 uit 39», de introductie van een 4 uit S-eis als toelatingscriterium,
de introductie van een kortdurende uitkering en van een verlenging van de vervolguitkering WW met één jaar op de uitkerings–
lasten van da werkloosheidsregelingen (in mln gld)

1995 1996 1997 1998 1999 Struct.

1. Verscherping van de wekeneis tot «26 uit 39»
2. De 4 uit 5-eis als toelatingscriterium
w. v. gedurende loongerelateerde verlengde fase
w. v. gedurende vervolguitkering
3. Kortdurende uitkering eerste halfjaar
4. Verlenging vervolguitkering met één jaar

-25
-18

-53
-205

-65
-337

-73
-394

-75
-423

-75
-447

- 17
- 1

- 165
-40

-253
-84

-294
- 100

-315
- 108

-323
- 124

-251
0

-432
3

-432
111

-432
239

-432
293

-432
380

5. Totaal effect WW-uitkeringen
(1 t/m 4) -294 -687 -723 -660 -637 -574

Uit de gegevens in tabel 6.1 blijkt dat in de beginperiode het
WW-volume zal dalen, maar dat nadat het structurele effect van de
duurverlenging van de vervolguitkering is gerealiseerd, dit volume per
saldo slechts licht zal zijn afgenomen met circa 3 000 personen. In
overeenstemming met dit beeld zullen de komende jaren de uitkerings–
lasten WW met maximaal f723 mln afnemen (1997), maar in de struc–
turele situatie loopt het verschil met het huidige lastenbeeld terug naar
f574mln.

§ 6.1.2. Weglek– en inverdieneffecten

Tegenover de besparingen in de WW staan weglek– en inverdieneffecten
bij de TW, de IOAW en de ABW. Deze effecten worden achtereenvolgens
behandeld.

Gevolgen voor de uitkeringslasten van de TW
Een deel van de WW-populatie die door de instroombeperkende

maatregelen wordt getroffen, zal tevens de toeslag in het kader van de
Toeslagenwet (TW), die in voorkomende gevallen als aanvulling op de
WW-uitkering wordt gegeven, verliezen. Daar staat tegenover dat een deel
van de werkloze werknemers die profiteren van de duurverlenging van de
vervolguitkering, gedurende deze verlenging een TW-toeslag zal
ontvangen. Tevens zal een deel van de werkloze werknemers die in
aanmerking komen voor een kortdurende uitkering, recht krijgen op een
toeslag. Per saldo zal het bedrag aan uit te keren toeslagen dan ook
toenemen.

Thans ontvangt ca. 8,5% van de WW-populatie een TW-toeslag, bij een
gemiddeld toeslagbedrag van f 5 000 per persoon op jaarbasis. De in tabel
6.1 onderscheiden categorieën WW-ers wijken echter af van deze
gemiddelde populatie.
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De verscherping van de wekeneis tot «26 uit 39» en de invoering van de
4 uit 5-eis als toelatingscriterium leiden tot de uitval van een populatie
waarin jongeren zijn oververtegenwoordigd (zie § 6.1.1). Bij de mannen
hebben jongeren minder vaak dan gemiddeld een toeslag, bij de vrouwen
is dit juist andersom.

Er was derhalve geen aanleiding om voor de uitvalpopulatie die thans
een loongerelateerde uitkering ontvangt van een ander percentage uit te
gaan dan van voornoemde 8,5% met een toeslag. Daarentegen is bij de
uitvalpopulatie wel uitgegaan van een lagere gemiddelde toeslag.
Jongeren hebben weliswaar een relatief lage WW-uitkering, maar zij zijn
wel vaker alleenstaand. Daarom is aangenomen dat het gemiddelde
toeslagbedrag op een loongerelateerde uitkering van de uitvalpopulatie
f 4 000 bedraagt, ofwel f 1 000 lager dan het gemiddelde.

De effecten op het aantal toeslagen en het bedrag aan te betalen
toeslagen voor de uitvalpopulatie die in de huidige situatie een
loongerelateerde uitkering ontvangt zijn als volgt:

- 300 toeslagen (8,5% van 3 500) die vervallen vanwege de «26 uit
39»-eis, met een besparing op de toeslagen van ruim f 1 mln;

- 6 100 toeslagen (8,5% van 72 000) die gedurende het eerste halfjaar
vervallen vanwege de introductie van de 4 uit 5-eis als toelatings–
voorwaarde, met een besparing op de toeslagen van f 24 mln;

- 1 300 toeslagen (8,5% van 15 000) die vervallen omdat niet aan de 4
uit 5-eis wordt voldaan en de uitkeringsduur na het eerste halfjaar niet
wordt verlengd, met een besparing op de toeslagen van f 5 mln.

In totaal wordt derhalve voor f 30 mln bespaard aan toeslagen op
loongerelateerde uitkeringen.

De geraamde effecten voor personen met een uitkering op minimum–
niveau (kortdurende uitkering of vervolguitkering) zijn gebaseerd op het
uitgangspunt dat 18% van de huidige populatie met een vervolguitkering
een toeslag ontvangt van gemiddeld f 7 000. Het percentage met een
toeslag van dat deel van de uitvalpopulatie dat voorheen een vervolg–
uitkering ontving, alsmede het percentage personen dat voortaan een
toeslag zal ontvangen op een kortdurende uitkering, zal evenwel lager
liggen dan 18%. Dit komt omdat beide populaties in tegenstelling tot de
huidige vervolguitkeringspopulatie nauwelijks één-oudergezinnen tellen.
Daarom is zowel voor de uitvalpopulatie voor een toeslag op de vervolg–
uitkering als voor de nieuwe populatie met een kortdurende uitkering
uitgegaan van 15% toeslaggevallen.

Voorts is vanwege de oververtegenwoordiging van jongeren in
voornoemde populaties aangenomen dat het gemiddelde toeslagbedrag
op een vervolguitkering of kortdurende uitkering f 6 000 zal bedragen,
ofwel f 1 000 minder dan het gemiddelde bedrag van f 7 000 van de
huidige vervolguitkeringspopulatie. Dit leidt tot de volgende effecten:

- 600 minder toeslagen (15% van 7 500) vanwege de uitval van
personen die voorheen een vervolguitkering zouden hebben ontvangen,
met een besparing van bijna f 4 mln;

- 10 800 extra toeslagen (15% van 72 000) aan personen die voortaan
een kortdurende uitkering ontvangen, met een extra bedrag aan toeslagen
van f 65 mln.

Voorts heeft de verlenging van de uitkeringsduur van de vervolg–
uitkering met één jaar tot gevolg dat het bedrag aan toeslagen zal
toenemen. Als uitgangspunten voor het toeslagpercentage en de
gemiddelde uitkering zijn de cijfers van de huidige populatie met een
vervolguitkering aangehouden. Dit betekent dat voortaan ruim 4 100
personen een toeslag zullen ontvangen (18% van 23 000), met een extra
bedrag aan toeslagen van f 29 mln (4 100 personen * f 7 000).

In totaal wordt derhalve per saldo voor f 90 mln aan extra toeslagen
verstrekt op kortdurende uitkeringen en vervolg-uitkeringen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 985, nr. 3 29



Samengevat neemt het bedrag aan toeslagen door voornoemde
maatregelen toe met ca. f 60 mln (f 90 mln op kortdurende uitkeringen en
vervolguitkeringen –/– f 30 mln op loongerelateerde uitkeringen ). Het
aantal personen met een toeslag op WW-uitkeringen neemt hierbij toe
met 6 600 personen.

De volume-effecten voor de Toeslagenwet zijn in tabel 6.3 weergegeven,
de bijbehorende effecten op het bedrag aan te betalen toeslagen zijn in
tabel 6.4 gepresenteerd.

Tabel 6.3. Effect van een verscherping van de wekeneis tot «26 uit 39», de introductie van een 4 uit 5-eis als toelatingscriterium,
de introductie van een kortdurende uitkering en van aen verlenging van de vervolguitkering WW mat één jaar op hat volutne van
de Toeslagenwet (x 1 000 personan)

1995 1996 1997 1998 1999

5. Totaal effect TW-volume
(1 t/m 4) -2,5 -3,6 -4,2 -6,7

Struct.

1. Verscherping van de wekeneis tot «26 uit 39»
2. De 4 uit 5-eis als toelatingscriterium
w.v. gedurende eerste halfjaar
w.v. gedurende loongerelateerde verlengde fase
w.v. gedurende vervolguitkering
3. Kortdurende uitkering eerste halfjaar
4. Verlenging vervolguitkering met één jaar

-3,6
-0,1
-0,1

-0,1
-3,7

-6,3
0,0

-6,7
-0,7
-0,7

-0,2
-7,0

-10,8
0,0

-6,7
- 7,0
-7,0

-0,3
-7,5

-10,8
1,2

-6,7
- 12
- 1,2

-0,3
-7,8

-10,8
2,6

-0,3
-8,0

-6,7
-7,3

- 1,3
-10,8

4,1

-6,7
-1,3
-1,3

-0,3
-8,0

10,8
4,1

-6,6

Tabel 6.4. Effect van een verscherping van de wekeneis tot «26 uit 39», de introductie van een 4 uit 5-eis als toelatingscriterium,
de introductie van een kortdurende uitkering en van een verlenging van de vervolguitkering WW met één jaar op de uitkerings–
lasten van de Toeslagenwet (in mln gld)

1995 1996 1997 1998 1999

5. Totaal effect TW-volume
(1 t/m 4) 23 36 41 50 54

Struct

1. Verscherping van de wekeneis tot «26 uit 39»
2. De 4 uit 5-eisalstoelatingscriterium
w. v. gedurende loongerelateerde verlengde fase
w.v. gedurende vervolguitkering
3. Kortdurende uitkering eerste half jaar
4. Verlenging vervolguitkering met één jaar

0
-0

-1
-0

-24
0

-1
-4

-3
- 7

-41
0

-1
-7

-4
-3

-41
8

-1
-8

-5
-3

-41
18

-1
-8

-5 -5
-3 -4

-41
2

-1
-9

41
29

60

Het tijdpad waarin de structurele effecten voor de TW zullen worden
bereikt is minder grillig dan bij de WW-uitkeringen. Dit komt voornamelijk
omdat op korte termijn de vervanging in de WW van de 72 000 personen
met een loongerelateerde uitkering door een kortdurende uitkering tot een
extra beroep op toeslagen leidt. Vervolgens worden vanaf eind 1996
geleidelijk de effecten zichtbaar van de verlenging van de vervolg–
uitkeringsduur.

Gevolgen voor de uitkeringslasten van de IOAW en de Rww
De effecten van voornoemde WW-maatregelen op de IOAW en de Rww

zijn in de eerste plaats het gevolg van de verscherping van de wekeneis
tot «26 uit 39» en van de introductie van de 4 uit 5-eis.

In tabel 6.1 is aangegeven dat hierdoor 26 000 personen hun
WW-uitkering verliezen: 3 500 personen door de wekeneis «26 uit 39» en
22 500 personen die door de voorgenomen aanscherping van de 3 uit
5-eis naar de 4 uit 5-eis niet langer in aanmerking komen voor een
loongerelateerde uitkering of vervolguitkering.

Er doet zich tevens een substitutie-effect voor van de IOAW naar de
Rww. Personen die op de eerste werkloosheidsdag 50 jaar of ouder waren
en omdat zij aan de 3 uit 5-eis voldeden, volgens de vigerende regel–
geving na afloop van de maximale uitkeringsduur WW van 4 of 5 jaar een
lOAW-uitkering zouden hebben ontvangen, zullen dit recht verliezen
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1 Bij deze berekening is geen rekening
gehouden met een eventueel weglekeffect
voor personen waarbij de loongerelateerde
uitkering wordt vervangen door de
kortdurende uitkering, in het geval dat de
WW-uitkering + toeslag hierdoor beneden het
sociale minimum komt te liggen

indien zij niet aan de 4 uit 5-eis voldoen. Dit betekent dat waar in de
huidige situatie een deel van de uitvalpopulatie van 26 000 personen een
lOAW-uitkering zou hebben ontvangen, volgens de in § 6.1.1 gepresen–
teerde voorstellen vrijwel alle personen van de uitvalpopulatie voortaan
uitsluitend in aanmerking zullen komen voor een ABW-uitkering1 .
Uitsluitend personen die op de eerste werkloosheidsdag 57,5 jaar of ouder
waren en niet aan de 4 uit 5-eis voldoen, stromen na een halfjaar
kortdurende uitkering door naar de IOAW.

Het substitutie-effect van de IOAW naar de ABW is berekend op basis
van in het kader van PES door de FBV verzamelde steekproefgegevens.
Volgens deze gegevens bestaat de huidige uitvalpopulatie van personen
die na een halfjaar WW-uitkering uitvalt omdat niet aan de 3 uit 5-eis
wordt voldaan, voor 95% uit potentiële ABW-gevallen en voor 5% uit
potentiële lOAW-gevallen. Omdat in de volgende halfjaars-perioden
jongere werklozen relatief vaker werk vinden en jongeren ook eerder de
maximale uitkeringsduur bereiken, neemt het aandeel van de
lOAW-gerechtigden met het verstrijken van de uitkeringsduur toe. Om
deze reden is bij de berekeningen verondersteld dat van de uitval–
populatie van 26 000 personen ca. 2 000 personen (7,7%) in de huidige
situatie tot de lOAW-doelgroep zou behoren, maar volgens de voorstellen
voortaan potentiëel recht krijgen op de ABW. Volgens het onderzoek van
PES-6 naar de effecten van de middelentoets zou ca. 60% van deze 2 000
potentiële lOAW-gerechtigden daadwerkelijk een lOAW-uitkering hebben
ontvangen. Derhalve zal het lOAW-volume door deze aanscherping met
ca. 1 200 personen (2 000 * 0,60) afnemen. Bij een gemiddelde
lOAW-uitkering van f 23 000 zal het bedrag aan lOAW-lasten met ruim f 27
mln dalen.

Volgens gegevens van het PES 6-onderzoek naar de werking van de
middelentoets zouden van de doelgroep van 26 000 personen van de
uitvalpopulatie ca. 50% ofwel 13 000 personen voortaan recht krijgen op
een ABW-uitkering. Op basis van een gemiddelde ABW-uitkering van
f 21 000 zou f 273 mln aan extra ABW-uitkeringen moeten worden
verstrekt.

In de tweede plaats zullen door de verlenging van de uitkeringsduur van
de vervolguitkering 23 000 personen één jaar langer in de WW blijven en
derhalve niet langer in aanmerking komen voor een IOAW- of
ABW-uitkering.

Van de populatie van 23 000 personen die profiteert van de verlenging
van de duur van de vervolguitkering heeft ca. 20% (ca. 4 600 personen) in
de huidige situatie potentieel recht op een lOAW-uitkering. Vanwege de
werking van de middelentoets ontvangt slechts 60% van deze potentiële
gerechtigden daadwerkelijk een lOAW-uitkering. Het lOAW-volume daalt
ten gevolge van de duurverlenging derhalve met ca. 2 800 personen. Bij
een gemiddelde uitkering van f 23 000 daalt het bedrag aan
lOAW-uitkeringen hierdoor met f 63 mln.

Van de populatie die profiteert van de duurverlenging in de WW heeft
ca. 80% (ca. 18 400 personen) potentieel recht op een ABW-uitkering.
Hiervan zal vanwege de werking van de middelentoets ca. 50% (9 200
personen) daadwerkelijk een ABW-uitkering ontvangen. Bij een gemid–
delde uitkering van f 21 000 daalt het bedrag aan ABW-uitkeringen
hierdoor met f 193 mln.

In totaal daalt het lOAW-volume ten gevolge van de door het kabinet
voorgenomen maatregelen met ca. 4 000 personen, waar een stijging
tegenover staat van het ABW-volume met ca. 3 800 personen.

De volume-effecten voor de IOAW en de ABW zijn in tabel 6.5 weerge–
geven. De effecten voor de ABW doen zich voornamelijk voor in de
overgangsperiode van 1995-1999. De effecten voor de IOAW worden eerst
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vanaf 1999 zichtbaar, omdat de onder de overgangsregeling vallende
personen eerst de huidige maximale WW-duur (afhankelijk van de leeftijd
meestal 4of 5jaar) moeten hebben doorlopen.

In de structurele situatie is het effect naar beide regelingen per saldo
beperkt, waarbij de weglek naar de ABW vrijwel wordt gecompenseerd
door een volumedaling bij de IOAW.

Dit beeld geldt ook voor de in tabel 6.6 gepresenteerde gevolgen voor
de uitkeringslasten van beide regelingen.

Tabal 6.5. Effect van een verscherping van de wekeneis tot «26 uit 39», de introductie van een 4 uit 5-eis als toelatingscriterium,
de introductie van een kortdurende uitkering en van een verlenging van de vervoiguitkering WW met één jaar op het voluma van
de IOAW en de ABW (x 1 000 personen)

1995 1996 1997 1998 1999 Struct.

1. Verscherping van de wekeneis tot «26 uit 39» en de
introductie van de 4 uit 5-eis als toelatmgscrïterium:
- effectWW
- effect IOAW
- effect ABW
Z.Verlenging vervolguitkering met één jaar:
- effect WW
- effect IOAW
- ABW

3. Totaal effect lOAW/ABW-volume
wv IOAW
wvABW

-2,1
0,0
1,1

0,0
0,0
0,0

1.1
0,0
1,1

-12,7
0,0
6,4

0,2
0,0

-0,1

6.3
0,0
6,3

-19,9
0,0

10,0

6,7
0,0

-3,4

6,6
0,0
6,6

-23,2
0,0

11,6

14,5
0,0

-7,3

4,3
0,0
4,3

-24,7
-0,6
12,4

23,0
-0,3
-7,8

3,7
-0,9

4,6

-26,0
-1,2
13,0

23,0
-2,8
-9,2

-0,2
-4,0

3,8

Tabel 6.6. Effect van een verscherping van de wekeneis tot «26 uit 39», de introductie van een 4 uit 5-eïs als toelatingscriterium,
de introductie van een kortdurende uitkering en van aen verlenging van de vervolguitkering WW met één jaar op de uitkerings–
lasten van de IOAW en de ABW (in mln gld)

1995 1996 1997 1998 1999 Struct.

1. Verscherping van de wekeneis tot «26 uit 39» en de
introductie van de 4 uit 5-eis als toelatingscriterium:
- effect IOAW
- effect ABW
2. Verlenging vervolguitkenng met één jaar:
- effect IOAW
- ABW

3. Totaal effect uitkeringslasten lOAW/ABW-volume
wv IOAW
wvABW

0
21

0
0

21
0

21

0
132

0
-2

130
0

130

0
209

0
-71

138
0

138

0
243

0
-152

91
0

91

-14
259

-7
-164

74
-21

95

-2,7
273

-6,3
-193

-10
-90

80

Opgemerkt zij dat van de voorgestelde maatregelen in de WW geen
noemenswaardige uitstralingseffecten naar de Jeugdwerkgarantiewet
(JWG) worden voorzien. Binnen de leeftijdscategorie 21-27 jaar hebben
alleen schoolverlaters in de zin van de JWG recht op een JWG-plaats.
Zeer bijzondere gevallen uitgezonderd, kunnen deze schoolverlaters bij
werkloosheid echter geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Binnen
de uitvalpopulatie komen derhalve alleen werkloze jongeren beneden de
21 jaar voor een JWG-plaats in aanmerking. Jongeren die onder de
huidige wekeneis wel voor het recht op uitkering in aanmerking kunnen
komen, maar die niet zullen kunnen voldoen aan de scherpere wekeneis
van «26 uit 39», zullen, gezien hun arbeidsmogelijkheden, (nog) niet voor
indicatie op grond van de JWG in aanmerking komen. Hun mogelijkheden
om deel te nemen aan reguliere arbeid zijn zodanig dat zij door inzet van
het arbeidsvoorzieningsinstrumentarium dan wel toepassing van de
(verlengde) zoektijd JWG alsnog in het arbeidsproces kunnen worden
opgenomen. Dit geldt eveneens voor de verscherping van de 3 uit 5-eis
tot een 4 uit 5-eis.
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§ 6.1.3. Gevolgen voor de uitvoeringskosten

Bij de raming van de uitvoeringskosten in de WW is rekening gehouden
met het feit dat de omvang van deze kosten in belangrijke mate afhan–
kelijk is van het aantal gevallen waarin moet worden beoordeeld of wordt
voldaan aan de huidige wekeneis en 3 uit 5-eis.

Bij een verscherping van de wekeneis tot «26 uit 39» zal het aantal
beoordelingen naar verwachting slechts in beperkte mate afnemen. Van
een afname van het aantal aanvragen zal alleen sprake zijn indien en
voorzover werkloze werknemers op basis van een eigen oordeel consta–
teren dat zij niet voldoen aan de verscherpte wekeneis en een
WW-aanvrage achterwege laten.

De introductie van de 4 uit 5-eis als toelatingscriterium zal op zichzelf
genomen leiden tot een toename van het aantal administratieve hande–
lingen. Waar in de huidige situatie de arbeidsverledentoets voor ca.
350 000 personen wordt verricht (250 000 personen bij instroom, 100 000
personen na een halfjaar basisuitkering), zal deze in de voorgestelde
situatie jaarlijks voor de gehele instroompopulatie van 500 000 personen
moeten worden gedaan. In het merendeel van deze gevallen zal de
informatie over het arbeidsverleden tegen geringe kosten kunnen worden
ontleend aan de verzekerdenadministratie, waar dit gegeven in principe
vanaf 1989 of 1990 is vastgelegd. Derhalve is de verwachting dat de
uitvoeringskosten door het vaker dan in de huidige situatie verrichten van
de arbeidsverledentoets slechts in geringe mate zullen toenemen. Wegens
het ontbreken van de benodigde kwantitatieve informatie wordt voors–
hands uitgegaan van de tentatieve veronderstelling dat de uitvoerings–
kosten WW hierdoor met ca. f 5 mln zullen toenemen.

De overige uitvoeringskosten WW zullen slechts licht dalen, omdat
tegenover een volumedaling van 26 000 personen vanwege de scherpere
wekeneis (3 500 personen) en de 4 uit 5-eis (22 500 personen) een
volumestijging staat van 23 000 personen door de verlenging van de duur
van de vervolguitkering met één jaar. Voor het jaar 1994 kunnen de
uitvoeringskosten per persoon op jaarbasis worden geraamd op ca.
f 2 000. Bij de WW resulteert, gegeven de afname van het volume met
3 000 personen (3 500 + 22 500 –/– 23 000), derhalve een besparing van
f6 mln op de reguliere uitvoeringskosten.

Gelet op het voorgaande is de verwachting dat de structurele
uitvoeringskosten WW nauwelijks zullen wijzigen. In het eerste jaar van
invoering worden evenwel incidenteel hogere uitvoeringskosten voorzien.
Dit komt, omdat de nieuwe gevallen reeds bij instroom moeten worden
beoordeeld op de 4 uit 5-eis, terwijl een deel van de personen die op de
invoeringsdatum reeds een uitkering ontvingen na een halfjaar moeten
worden beoordeeld op de 3 uit 5-eis. Tevens zullen in de overgangspe–
riode in samenhang met het voorziene lagere WW-volume de uitvoerings–
kosten tijdelijk op een lager niveau kunnen komen.

De uitvoeringskosten TW nemen, bij een toename van het TW-volume
met 6 600 personen en een gemiddeld bedrag aan uitvoeringskosten van
f 600 per persoon, per saldo toe met f 4 mln. Dit is een gevolg van het feit
dat de toename van het aantal toeslaggerechtigden vanwege de
verlenging van de vervolguitkering en de introductie van de kortdurende
uitkering groter is dan de daling van het aantal toeslaggerechtigden
binnen de uitvalpopulatie ten gevolge van een verscherping van de
wekeneis tot «26 uit 39» en de introductie van de 4 uit 5-eis als toelatings–
criterium.

Voor de gemeenten is de mutatie in het volume van de ABW en de
IOAW van belang. Voor beide regelingen is uitgegaan van een gemiddeld
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bedrag aan uitvoeringskosten van f 1 050 per geval. In de IOAW dalen de
uitvoeringskosten, gegeven de geraamde volumedaling met ca. 4 000
personen, derhalve met ca. f 4 mln in de structurele situatie. Bij de ABW is
per saldo sprake van een toename van het volume met ca. 3 800 personen
en nemen de uitvoeringskosten derhalve toe met ca. f 4 mln. Per saldo
blijven de uitvoeringskosten voor de gemeenten derhalve in de structurele
situatie vrijwel gelijk.

In de overgangsperiode wordt in samenhang met de tijdelijke toename
van het volume, een tijdelijke stijging voorzien van de uitvoeringskosten
met een maximum van f 7 mln in 1996 en 1997.

De effecten van de maatregelen op de uitvoeringskosten van de
verschillende regelingen zijn weergegeven in tabel 6.7.

Tabel 6.7. Effect van een verscherping van de wekeneis tot «26 uit 39», de introductie van een 4 uit 5-eis als toelatingscriterium,
de introductie van een kortdurende uitkering en van een verlenging van de vervolguitkering WW met één jaar op de uitvoerings–
kosten van de werkloosheidsregelingen (in mln gld)

1.WW
wv extra toetsen 4 uit 4-e/s
wv volume-effecten
2. TW
3. IOAW
4.ABW

1995

3
7

-4
2
0
1

1996

-20
5

-25
2
0
7

1997

-21
5

-26
2
0
7

1998

-12
5

- 77
3
0
5

1999

-9
5

- U
3

-1
5

Struct.

-1
5

-6
4

-4
4

5. Totaaluitvoeringskosten
(1 t/m 4) -11 -12 -4 -2

Per saldo nemen de uitvoeringskosten in de structurele situatie in
geringe mate toe, terwijl in de overgangsperiode in samenhang met de
daling van het WW-volume een tijdelijke verlaging van de uitvoerings–
kosten wordt voorzien.

§ 6.1.4. Totaaloverzicht financiële effecten

De financiële gevolgen van de in § 6.1 beschreven maatregelen voor de
verschillende werkloosheidsregelingen zijn samengevat in tabel 6.8.

Tabel 6.8. Effect van de voorgenomen maatregelen van 6.1 verdeeld naar de sociale zekerheidsregelingen (mln gld)

1 Verscherping toetredingsvoorwaarden
2. Introduktie kortdurende uitkering
3 Verlenging duur vervolguitkering
4. Uitvoeringskosten WW-pakket

1995

-23
-227

0
6

1996

-131
-391

1
-11

1997

-201
-391

48
-12

1998

-233
-391

105
-4

1999

-262
-391

144
-2

Struct.

-286
-391

153
3

5. Totaal effect WW-pakket
(1 t/m 4) -244 -532 -556 -523 -511 -521

Uit het financiële overzicht blijkt dat het totale WW-pakket per saldo zal
leiden tot een geraamde lastenvermindering bij de sociale zekerheids–
regelingen van f 521 mln.

De verdeling van het totale pakket aan maatregelen over de verschil–
lende regelingen is in tabel 6.9 aangegeven. Waar de besparingen
voornamelijk geconcentreerd zijn bij de WW met een structurele verlaging
van de lasten met f 575 mln, gaan de uitgaven van de begrotingssector
per saldo met een veel geringer bedrag omhoog (f 54 mln). In de
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overgangsperiode zijn de verschillen groter, met een maximale belasting
van de begroting met f 188 mln. in 1997.

Tabel 6.9 Effect van de voorgenomen maatregelen van § 6.1 verdeeld naar da sociale zekerheidsragalingen (mln gld)

5. Totaal effect WW-pakket
(1 t/m 41

1995 1996 1997 1998

-244 -532 -556 -523

1999

-511

Struct.

1.WW
2. TW
3. IOAW (100% + uitvoeringskosten)
4. ABW (100% + uitvoeringskosten)

-291
25
0

22

-707
38
0

137

-744
43
0

145

-672
53
0

96

-646
57

-22
100

-575
64

-84
84

-521

De effecten van de maatregelen op de IOAW en ABW hebben gevolgen
voor de kosten van gemeenten (10%-aandeel uitkeringslasten en
uitvoeringskosten). Onlangs is echter besloten vanaf 1995 een nieuwe
normeringssystematiek voor het Gemeentefonds te hanteren, waarin niet
meer sprake is van (de)compensatie voor beleidsmatige ontwikkelingen.
Daarmee is ook de noodzaak voor het vragen van advies aan de Raad
voor de gemeentefinanciën (Rgf) komen te vervallen. Wel is de Raad
geïnformeerd over de voorstellen van het WW-pakket met de daarbij
behorende gevolgen voor de ABW en de IOAW. Ingeval de Rgf de
behoefte mocht hebben te reageren op de voorstellen, dan zal hieraan bij
de verdere behandeling van het wetsvoorstel aandacht worden besteed.

§ 6.2. Vergelijking van de financiële effecten van dit wetsvoorstel met
eerdere ramingen

In deze subparagraaf worden de financiële gevolgen van het huidige
pakket maatregelen vergeleken met de raming van de financiële
opbrengst van het wetsvoorstel WW-pakket (Kamerstukken II 1993/1994,
23 630, nrs. 1-3). Tevens wordt aangegeven wat de verschillen zijn met de
in het regeerakkoord verwachte opbrengst.

Het thans voorliggende wetsvoorstel verschilt op een aantal punten van
het in maart 1994 ingediende wetsvoorstel. Thans wordt uitgegaan van
een aangescherpte wekeneis van «26 uit 39», waar de toenmalige
aanscherping op «35 uit 52» is gesteld. Voorts zijn er verschillen met
betrekking tot de 4 uit 5-eis (nu een toetredingsvoorwaarde, toen een
voorwaarde na een half jaar basisuitkering) en kende het vorige
wetsvoorstel geen kortdurende uitkering op 70% van het minimumniveau.
De enige overeenkomst in beide wetsvoorstellen is een verlenging van de
duur van de vervolguitkering van 1 naar 2 jaar (alsmede de opname van
delegatiebepalingen ter zake van het begrip passende arbeid, maar deze
hebben op zich geen financiële effecten.

De bij de totstandkoming van het regeerakkoord gehanteerde globale
raming van het thans voorgestelde pakket is op dezelfde gegevens van de
FBV gebaseerd als het pakket van maart 1994. Sindsdien is de globale
raming op basis van aanvullende gegevens van de FBV nader ingevuld en
zijn de datum van invoering en het tijdpad naar het structurele effect
bijgesteld. In navolgende tabel zijn de financiële effecten op de drie
ramingsmomenten samengevat.
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Tabel 6.10. Effectan WW-pakket op verschillende ramingsmomenten (mln gld)

Datum 1995 1996 1997 1998 1999 Struct.
van

invoering

I.Pakket cnaart 1994 01-01-95
2. Meeropbrengst pakket regeer–
akkoord
3. Opbrengst aanscherping
sancties
4. Pakket regeerakkoord
(1t/m3) 01-01-95
5. Eliminatie aanscherping
sancties
6. Actualisering opbrengst
huidige wetsvoorstel

-150

-150

0

-300

0

56

-270

-120

-60

-450

60

-142

-310

-100

-105

-515

105

-146

-320

-110

-125

-555

125

-93

-320

-85

-145

-550

145

-106

-320

-180

-150

-650

150

-21

7. Totaal pakket wetsvoorstel
(4t/m6) 01-03-95 -244 -532 -556 -523 -511 -521

1 Deze veronderstelling is in zoverre
plausibel.dat de volume-effecten van het
WW-pakket voor de eerste 26 uitkeringsweken
vrij beperkt zijn. Alleen de uitval van 3 500
personen wegens de aanscherping van de
wekeneis naar «26 uit 39» heeft in de eerste
26 weken effect. Een deel van de uitval
doet zich echter voor na de eerste 26 weken.

In de memorie van toelichting van het WW-pakket van maart 1994 is
uitgegaan van een invoeringsdatum van 1 juli 1994. Op regel 1 van tabel
6.10 is evenwel het tijdpad weergegeven op basis van de ook bij het
regeerakkoord veronderstelde invoeringsdatum van 1 januari 1995.
Voordeel van deze presentatie is dat hiermee wordt aangesloten op de in
het regeerakkoord opgenomen additionele opbrengst van de op regels 2
en 3 vermelde maatregelen. De op regel 5 aangebrachte correctie betreft
de uitlichting van de aanscherping van het sanctiebeleid WW conform het
advies van de Raad van State (zie nader rapport).

§ 6.3. De verschuiving van de WW-lasten van het Algemeen
Werkloosheidsfonds naar de wachtgeldfondsen

Het kabinet is van mening dat een groter deel van de WW-lasten moet
worden opgebracht door de bedrijfstakken waar de ontslagwerkloosheid
zich heeft voorgedaan. Waar in de huidige situatie de eerste acht weken
van de WW-uitkering aan ontslagwerklozen voor rekening komen van
deze bedrijfstakspecifieke fondsen, zal deze periode worden verlengd naar
de eerste dertien weken.

Op grond van recente gegevens van de SVr-kwartaalstatistiek «Het
beroep op de WW» is berekend wat de financiële effecten en volume–
effecten van deze verschuiving zijn. In deze statistiek is aangegeven wat
de uitkeringsduur is van personen waarvoor de WW-uitkering is
beëindigd. Van de personen die binnen 26 weken uitstromen uit de WW
heeft 40% gedurende 1 tot 8 weken een uitkering gehad, 20% gedurende 9
tot 13 weken en 40% gedurende 14 tot 26 weken. Onder de veronder–
stelling dat deze verhouding ook zal gelden na invoering van het in 6.1
beschreven pakket1, betekent dit dat het volume van de wachtgeldfondsen
na invoering van dit pakket met 50% zal toenemen.

Wat het gemiddelde uitkeringsniveau van deze overgangspopulatie
betreft blijkt uit gegevens van het Jaarverslag 1992 van het AWf dat de ten
laste van het AWf komende loongerelateerde uitkeringen gemiddeld 6%
hoger zijn dan bij de wachtgeldfondsen. Wat de gevolgen voor de
uitkeringslasten betreft zal de toename van de voor rekening van de
wachtgeldfondsen komende lasten dan ook groter zijn dan de 50% bij het
volume. Omdat met het verstrijken van de duur van de uitkering het
bestand meer oudere werklozen met een gemiddeld hogere uitkering
omvat, zat het verschil tussen de gemiddelde uitkeringshoogte bij de
wachtgeldfondsen enerzijds, en bij het AWf anderzijds in casu kleiner zijn
dan 6%. Verondersteld is dat het gemiddelde uitkeringsniveau van de
overgangspopulatie 2% hoger ligt dan dat van de wachtgeldfondsen. De
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lasten van de wachtgeldfondsen nemen hierdoor met 52% ofwel met f 790
mln toe van f 1 520 mln (raming voor 1994) naar f 2 310 mln.

De effecten van de maatregel voor de afzonderlijke wachtgeldfondsen
zijn niet nader uitgewerkt. Wel is duidelijk dat de lastenverschuiving meer
effect zal hebben voor de fondsen met relatief veel kortdurend werklozen
dan voor wachtgeldfondsen met relatief veel langdurig werklozen.
Afhankelijk van de omvang van de lastenverschuiving zal ook de
bedrijfstakspecifieke premie van deze fondsen in meer of mindere mate
stijgen.

Naast deze maatregel wordt voorgesteld de uitkeringen aan werkloze
werknemers die onder het Besluit verlaagde wekeneis vallen, niet langer
geheel voor rekening te laten komen van het AWf. De uitkeringen aan
deze seizoenwerklozen komen voortaan gedurende de eerste 13 weken
van werkloosheid voor rekening van de desbetreffende wachtgeld–
fondsen. Uit het onderzoek van de FBV «Uitkeringspositie van bijzondere
groepen in de nWW» (1992) blijkt dat de populatie die onder de verlaagde
wekeneis valt en niet aan de wekeneis van «26 uit 52» voldoet in dat jaar
uit ca. 2 300 personen bestond. Deze personen ontvingen gemiddeld
gedurende 19 weken een daguitkering van f 109,20. Op basis van deze
gegevens komt derhalve een bedrag van ca. f 24 mln. (2 300 personen *
f 109,20 * 95 dagen) voor rekening van het AWf. Indien al deze personen
voortaan gedurende 65 dagen een uitkering ten laste van de wachtgeld–
fondsen zouden ontvangen, dan zou een bedrag van f 16 mln (2 300
personen * f 109,20 * 65 dagen) worden overgeheveld van het AWf naar
de wachtgeldfondsen. Tegenover dit maximale effect van f 16 mln staat
een minimaal effect van f 12 mln, omdat voortaan de helft van de
basisperiode van 26 weken ten laste van het wachtgeldfonds en de helft
ten laste van het AWf komt. Op basis hiervan is de overheveling van
lasten naar de wachtgeldfondsen geraamd op f 14 mln. Het merendeel
van deze overheveling komt ten laste van de wachtgeldfondsen van de
Bedrijfsvereniging voor de Tabakverwerkende en Agrarische Bedrijven en
de Bedrijfsvereniging voor de Horeca.

De beschreven effecten van beide maatregelen zijn berekend op basis
van de huidige regelgeving. Indien rekening wordt gehouden met het in
§ 6.1 beschreven pakket, zal het effect van de overgang naar de
wachtgeldfondsen minder groot zijn. Een deel van de overgangspopulatie
zal immers voortaan een kortdurende uitkering ontvangen.

§ 7. Commentaar SVr

Op 4 oktober 1994 werd het voorliggende wetsvoorstel met memorie
van toelichting aan de voorzitter van de SVr verzonden, met het verzoek
eventueel commentaar op wetstechnisch terrein op korte termijn kenbaar
te maken. Op 3 november zond de algemeen secretaris van de SVr een
brief met opmerkingen. Deze is onmiddellijk doorgezonden naar de Raad
van State, waar het betreffende wetsvoorstel op dat moment ter
advisering voorlag. Het commentaar van de algemeen secretaris van de
SVr wordt u tegelijk met het voorliggende wetsvoorstel toegezonden.1

Conform het verzoek is het commentaar beperkt tot wetstechnische
punten. Het betreft dan ook grotendeels detailkwesties, welke op diverse
punten hebben geleid tot bijstelling van de wettekst. Het zou te ver voeren
om deze punten hier te behandelen. Daar waar punten die het detail
overstijgen zijn overgenomen, wordt daarop in de artikelsgewijze
toelichting ingegaan. In het hiernavolgende zullen daarom slechts die
punten van het commentaar aan de orde komen, die van meer dan

1 Ter inzage geiegd bij de afdeiing Pariemen– ondergeschikt belang zijn, maar die toch niet tot aanpassing van het
taire Documentatie. wetsvoorstel hebben geleid. Opgemerkt wordt nog dat de versie van het
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wetsvoorstel die aan de SVr is gezonden, ook beleidsvoornemens bevatte
ter zake van het sanctiebeleid WW. Op advies van de Raad van State zijn
deze onderdelen uit het voorliggende wetsvoorstel gelicht en bij nota van
wijziging in het voorstel van wet boeten, maatregelen en terug– en
invordering sociale zekerheid (kamerstukken II, 1994/95, 23 909) onderge–
bracht. Waar nodig zijn de opmerkingen van de algemeen secretaris van
de SVr over de sanctiemaatregelen WW daarom in de bovengenoemde
nota van wijziging en de toelichting daarop verwerkt.

Allereerst pleit de algemeen secretaris van de SVr ervoor om de diverse
tijdsaanduidingen die op dit moment in de WW gehanteerd worden, te
uniformeren. Hij spreekt daarbij de voorkeur uit voor een aanduiding in
(kalender)weken. Het verdient inderdaad aanbeveling om na te gaan of
het mogelijk is meer eenheid aan te brengen in de op dit moment
gehanteerde tijdsaanduidingen. Het is echter de vraag of het voorliggende
wetsvoorstel daar de juiste plaats voor is. Voor de beantwoording van die
vraag is van belang dat niet volstaan zal kunnen worden met een min of
meer automatische omrekening van alle gebruikte tijdsaanduidingen in
(kalender)weken. Steeds zal onderzocht dienen te worden waarom voor
een bepaalde tijdsaanduiding is gekozen en of omrekening niet, bijvoor–
beeld omdat is aangesloten bij gelijke of gelijksoortige tijdsaanduidingen
in andere regelingen, op onoverkomelijke bezwaren stuit. Aangezien de
WW vele tijdsaanduidingen bevat, zal het hier om een operatie gaan die
niet in kort tijdsbestek voltooid zal kunnen worden. Nu een zo groot
mogelijke uniformering weliswaar fraai, maar niet strikt noodzakelijk is
voor een juiste uitvoering van de wet, terwijl de met het wetsvoorstel te
bereiken ombuiging tot zeer spoedige inwerkingtreding noopt, is besloten
hier in het kader van het voorliggende wetsvoorstel niet toe over te gaan.

Vervolgens merkt de algemeen secretaris op dat door het stellen van de
gecombineerde weken– en jareneis als voorwaarde voor het recht op
loongerelateerde uitkering en vervolguitkering de facto de leeftijd van de
werknemer in hoge mate bepalend wordt voor het ontstaan van het recht
op deze uitkering en de duur ervan. Wat betreft het ontstaan van het recht
op uitkering is dit slechts zeerten dele waar. Immers, zowel voor de
beantwoording van de vraag of wordt voldaan aan de wekeneis, als voor
de beantwoording van de vraag of wordt voldaan aan de jareneis, wordt
gekeken naar het feitelijk arbeidsverleden, en niet naar de leeftijd. De
Arbeidswet staat er - uitzonderingen daargelaten - aan in de weg dat
arbeid wordt verricht voor het bereiken van de leeftijd van 15 jaar. Dit
brengt met zich dat alleen werknemers die voor hun 19e verjaardag
werkloos worden, per definitie niet aan de gecombineerde weken– en
jareneis zullen kunnen voldoen. Opgemerkt wordt dat deze werknemers,
mits zij voldoende recent arbeidsverleden hebben, wel in aanmerking
komen voor een kortdurende uitkering. Daar waar zij ingevolge de huidige
WW recht zouden hebben op een half jaar loongerelateerde uitkering,
zullen zij in de toekomst derhalve recht hebben op een half jaar
minimumloongerelateerde uitkering. Aangezien de lonen van de
betrokken werknemers vaak niet aanzienlijk veel hoger zullen liggen dan
het minimum(jeugd)loon, zal de achteruitgang voor de betrokken
jongeren naar verwachting niet al te groot zijn.

Dat de leeftijd in de toekomst in hoge mate bepalend zal zijn voor de
duur van de loongerelateerde uitkering (en van de vervolguitkering) is
juist. Dit is echter ook op dit moment al het geval. In dit wetsontwerp
wordt geen wijziging voorgesteld in de wijze waarop de duur van de
loongerelateerde uitkering of de vervolguitkering wordt berekend.

Voor de vraag of voldaan wordt aan de wekeneis mag de in een week
verrichte arbeid slechts in aanmerking genomen worden voor zover hij
niet reeds eerder in aanmerking is genomen voor een recht op uitkering.
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Deze uit de huidige WW afkomstige bepaling is in het wetsvoorstel
gehandhaafd, met dien verstande dat de zinsnede «voor zover hij niet
reeds eerder in aanmerking is genomen voor een recht op uitkering» is
gewijzigd in «voor zover deze niet reeds eerder heeft geleid tot het
ontstaan van een recht op uitkering ingevolge dit hoofdstuk» (dat wil
zeggen: een recht op loongerelateerde uitkering en vervolguitkering) «of
hoofdstuk llb» (dat wil zeggen: een recht op kortdurende uitkering)».

In het geval dat een werknemer ter zake van een eerste werkloosheid
niet aan de 4 uit 5-eis maar wel aan de wekeneis voldoet (derhalve recht
op kortdurende uitkering), en, nadat gedurende een zekere periode werk is
hervat, ter zake van een tweede werkloosheid wèl aan de 4 uit 5-eis
voldoet, leidt dit er bij de tweede werkloosheid toe dat alleen recht op
loongerelateerde uitkering en vervolguitkering ontstaat indien in de
tussenliggende periode opnieuw 26 weken (in een periode van 39 weken)
is gewerkt. Is minder dan 26 weken gewerkt, dan herleeft het recht op
kortdurende uitkering.

De algemeen secretaris van de SVr is van mening dat dit enerzijds in
strijd is met het door hem in het wetsvoorstel gelezen uitgangspunt dat
het recht op loongerelateerde uitkering steeds voorrang heeft boven een
recht op kortdurende uitkering, en anderzijds (te) nadelige gevolgen heeft
voor personen als bovenbedoelde werknemer. Hij stelt daarom voor het
dubbeltellen van reeds eerder in aanmerking genomen arbeid wèl
mogelijk te maken indien deze arbeid eerder tot een recht op kortdurende
uitkering heeft geleid. Dit kan bereikt worden door in de hierboven
weergegeven zinsnede de verwijziging naar hoofdstuk llb te schrappen.

Dit voorstel kan niet onderschreven worden. Doel van de door het
kabinet beoogde wijziging is dat alleen recht op loongerelateerde
uitkering en vervolguitkering ontstaat indien op de eerste
werkloosheidsdag tegelijkertijd enerzijds voldoende recent arbeids–
verleden en anderzijds voldoende minder recent arbeidsverleden
aanwezig is. De eis van voldoende recent arbeidsverleden komt tot
uitdrukking in de wekeneis van «26 uit 39», waarbij het moet gaan om 26
nog niet voor een eerder recht in aanmerking genomen gewerkte weken.
Immers, in het boven weergegeven voorbeeld hebben de vóór de eerste
werkloosheid gelegen gewerkte weken er al toe geleid dat gedurende
enige tijd een kortdurende uitkering kan worden genoten. Het gaatte ver
om dergelijke gewerkte weken dan nogmaals tot een uitkeringsrechtte
laten leiden, maar dan tot een recht op loongerelateerde uitkering en
vervolguitkering.

Aan het wetsvoorstel ligt geen algemeen uitgangspunt ten grondslag
dat een recht op loongerelateerde uitkering steeds voorrang heeft boven
een recht op kortdurende uitkering. Het enige dat op dit punt in het
wetsvoorstel is geregeld, is dat indien een recht op loongerelateerde
uitkering en vervolguitkering vóór het bereiken van de maximumduur
ervan is geëindigd en terzake van een latere werkloosheid niet aan de 4 uit
5-eis wordt voldaan, het recht op loongerelateerde uitkering en vervolg–
uitkering herleeft, ook als ter zake van die latere werkloosheid wèl aan de
wekeneis wordt voldaan. Er ontstaat ter zake van die latere werkloosheid
dan geen recht op kortdurende uitkering. Deze regeling was nodig om te
voorkomen dat een werknemer met recht op loongerelateerde uitkering
en vervolguitkering die werk hervat, (veel) slechter uit zou kunnen zijn dan
een werknemer in dezelfde situatie die niet gaat werken. Voor een nadere
behandeling hiervan wordt verwezen naar de toelichting op de voorge–
stelde artikelen 21, 50, derde lid, en 52b, derde lid, WW. Een dergelijke
situatie is in de door de algemeen secretaris van de SVr bedoelde gevallen
echter niet aan de orde.

Vervolgens vraagt de algemeen secretaris van de SVr aandacht voor het
feit dat de Raad op dit moment niet bevoegd is regels te stellen op grond
waarvan de uitkering eindigt bij werkhervatting in wisselende arbeidspa–
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tronen. De commissie advisering van deze raad heeft in haar vergadering
van 28 september 1994 vastgesteld dat het gewenst is deze bevoegdheid
in de wet op te nemen. Dit zou dienen te geschieden door aanpassing van
artikel 20, zesde lid, WW. Op 1 november 1994 zond zij een brief, waarin
haar standpunt in dezen werd verwoord.

Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat inderdaad bezien dient te
worden of de bevoegdheid van de Raad op dit punt dient te worden
uitgebreid. Het betreft hier echter een tamelijk ingewikkelde detailkwestie:
al naar gelang de wijze waarop de gevraagde bevoegdheid wordt
geregeld kunnen gewenste en minder gewenste gevolgen ontstaan.
Gezien het reeds eerder gememoreerde spoedeisende karakter van het
voorliggende wetsvoorstel, is vooralsnog afgezien van het aanpassen van
artikel 20, lid 6, WW. Wel bestaat het voornemen over het door de
algemeen secretaris en de commissie advisering van de SVr aangekaarte
punt op korte termijn een standpunt te bepalen. Mocht dit ertoe leiden dat
het voorstel van de commissie advisering wordt overgenomen, dan zal dit
naar verwachting nog meegenomen kunnen worden in de eerder
vermelde, nog op te stellen nota van wijziging (met technische aanpas–
singen in verband met andere wetten en wetsvoorstellen) op het
voorliggende wetsvoorstel.

De algemeen secretaris van de SVr maakt twee - op zich terechte -
opmerkingen over de redactie van de hem voorgelegde wijziging van
artikel 28 WW. Nu echter ten gevolge van de opmerkingen van de Raad
van State de verscherping van het sanctiebeleid uit het voorliggende
wetsvoorstel is geschrapt, is ook het verplicht opleggen van de in artikel
28 neergelegde zogenaamde doorwerking niet meer aan de orde. Dit
bracht met zich dat het artikel geheel anders is vormgegeven. Daarom kon
slechts één van de twee opmerkingen van de algemeen secretaris - te
weten de laatste - worden verwerkt.

De verlenging van de wachtgeldperiode kan, zo merkt de algemeen
secretaris van de SVr op, tot gevolg hebben dat de regels bedoeld in
artikel 91, tweede lid (Besluit regeling premievaststelling en reserve–
vorming wachtgeldfondsen) moeten worden aangepast. Dit is juist. Nog
nagegaan zal worden of en zo ja hoe, deze regels gewijzigd dienen te
worden. Een eventuele wijziging zal, gezien de voorgestelde
inwerkingtredingsdatum voor de verlenging van de wachtgeldperiode,
plaats dienen te vinden voor 1 januari 1996.

Ten slotte wijst de algemeen secretaris van de SVr er nog op, dat de
Toezichtkamer van de Raad naar aanleiding van een brief van het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) van 12 oktober 1994,
heeft onderstreept dat van een zorgvuldige invoering sprake moet zijn.
Wat dit betreft wordt opgemerkt dat het GAK is verzocht al het mogelijke
te doen om inwerkingtreding per 1 maart 1995 mogelijkte maken.
Gegeven de indiening van het voorliggende wetsvooorstel medio
november 1994, zal het GAK aldus naar verwachting voldoende tijd
hebben om de uitvoeringspraktijk voorte bereiden op de in het
wetsvoorstel opgenomen maatregelen.

II. ARTIKELSGEWIJS

Artikel I, onderdelen A, B, C, H en L

Zoals in paragraaf 2 van het algemene gedeelte van de memorie van
toelichting is uiteengezet, komt de werkloze werknemer volgens de
huidige WW in aanmerking voor een loongerelateerde uitkering van een
half jaar ter hoogte van 70% van zijn dagloon indien hij aan de wekeneis
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voldoet. Deze eis houdt in dat in de 52 weken onmiddellijk voorafgaande
aan de eerste werkloosheidsdag in ten minste 26 weken arbeid als
werknemer is verricht («26 uit 52»). De loongerelateerde uitkering kan na
het eerste halfjaar worden verlengd indien wordt voldaan aan een nadere
eis, de zogenaamde «3 uit 5-eis». Aan deze eis voldoet men indien men
kan aantonen in de vijf kalenderjaren direct voorafgaande aan het jaar
waarin de eerste werkloosheidsdag is gelegen, in ten minste drie
kalenderjaren over 52 of meer dagen per jaar loon te hebben ontvangen.
De duur van de verlenging is afhankelijk van het arbeidsverleden. Na
afloop van de loongerelateerde fase bestaat voor degenen die aan de 3 uit
5-eis voldoen recht op de vervolguitkering ter hoogte van 70% van het
minimumloon, tenzij het dagloon lager was dan het minimumloon. In het
laatste geval ontvangt men 70% van het dagloon.

In het voorliggende wetsvoorstel wordt niet alleen voorgesteld de
wekeneis aan te scherpen van «26 uit 52» tot «26 uit 39» en de 3 uit 5-eis
aan te scherpen tot een 4 uit 5-eis, maar wordt tevens voorgesteld slechts
diegenen recht op loongerelateerde uitkering en vervolguitkering toe te
kennen, die zowel aan de verscherpte wekeneis voldoen als aan de 4 uit
5-eis. De 4 uit 5-eis wordt derhalve een toetredingsvoorwaarde voor het
recht op loongerelateerde uitkering en vervolguitkering, daar waar de
huidige 3 uit 5-eis een verlengingsvoorwaarde na het eerste halfjaar
uitkering is. Degenen die slechts aan de verscherpte wekeneis voldoen,
zullen recht krijgen op een uitkering van een half jaar, ter hoogte van 70%
van het minimumloon respectievelijk - indien dat lager is - 70% van het
dagloon (kortdurende uitkering). De hoogte van de kortdurende uitkering
is dus gelijk aan die van de vervolguitkering.

De WW zal derhalve in twee soorten uitkeringsrechten voorzien: het
recht op loongerelateerde uitkering en daarna vervolguitkering enerzijds
(één doorlopend recht) en het recht op kortdurende uitkering anderzijds.
De bepalingen terzake van de loongerelateerde uitkering en de vervolg–
uitkering, op dit moment neergelegd in hoofdstuk II van de WW, zijn
volgens bovenstaande lijnen aangepast. Daarnaast is dit hoofdstuk
verletterd tot hoofdstuk lla. De onderdelen A, B, H en L strekken ertoe in
de titels van hoofdstuk lla en zijn paragrafen duidelijk aan te geven dat de
daar opgenomen bepalingen slechts zien op het recht op loongerelateerde
uitkering en vervolguitkering en niet, zoals dat in het huidige wet het
geval is, op alle reguliere WW-uitkeringen. De bepalingen terzake van de
kortdurende uitkering zijn in een apart hoofdstuk neergelegd, te weten in
hoofdstuk llb.

In het eerste artikel van hoofdstuk II WW, artikel 15, is vastgelegd dat de
werkloze werknemer recht heeft op uitkering, mits de artikelen 16 tot en
met 21 in acht zijn genomen. Nu artikel 15 deel zal gaan uitmaken van
hoofdstuk lla, dat louter ziet op het recht op loongerelateerde uitkering en
vervolguitkering, dient dit artikel zo te worden aangepast, dat daarin
slechts het recht op loongerelateerde uitkering en vervolguitkering wordt
geconstitueerd. Onderdeel C voorziet hierin.

Artikel I, onderdelen D en E (artikelen 17, 17a en 17b WW)

In het voorgestelde artikel 17 zijn de volgende drie onderdelen van de
maatregelen, die in het algemene gedeelte van de toelichting uitgebreid
zijn belicht, geregeld:

- aanscherping van de wekeneis van «26 uit 52» tot «26 uit 39»
(onderdeel a);

- aanscherping van de 3 uit 5-eis tot een 4 uit 5-eis (onderdeel b, onder
1°);

- het stellen van de 4 uit 5-eis als toetredingsdrempel voor het recht op
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uitkering, naast de wekeneis (opname van onderdeel b, onder 1°, naast
onderdeel a).

Opgemerkt wordt dat de persoon die onmiddellijk voorafgaande aan of
op zijn eerste werkloosheidsdag recht heeft op een uitkering op grond van
de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), de Wet op de algemene
arbeidsongeschikheidsverzekering (WAO), de Liquidatiewet ongeval–
lenwet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (WAMIL)
volgens de huidige wetgeving na het eerste halfjaar loongelateerde
uitkering automatisch in aanmerking komt voor een voortzetting van de
uitkering, ongeacht zijn arbeidsongeschiktheidspercentage. De voort–
zetting behelst in ieder geval de vervolguitkering. Of daaraan voorafgaand
nog een verlengde loongerelateerde uitkering kan worden genoten, hangt
af van het arbeidsverleden. Aldus is zeker gesteld dat arbeidsongeschikten
na gehele of gedeeltelijke afschatting langer dan een half jaar recht
hebben op WW-uitkering. Het bovenstaande is geregeld in artikel 42,
tweede lid, onderdeel b, WW, waarin de betrokken personen worden
vrijgesteld van de voorwaarde dat aan de 3 uit 5-eis wordt voldaan.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet terugdringing beroep op de
arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA) op 1 augustus 1993 neemt het
aantal volledig arbeidsongeschikten af en stijgt het aantal gedeeltelijk
arbeidsgeschikten. Indien voormalig arbeidsongeschikten en gedeeltelijk
arbeidsgeschikten er niet in slagen werk te vinden, hebben zij recht op een
WW-uitkering, mits zij aan de wekeneis voldoen. Nu wordt voorgesteld de
nieuwe 4 uit 5-eis geen verlengingsvoorwaarde voor het recht op
WW-uitkering meerte laten zijn, maar een toetredingsvoorwaarde, dient
tevens de vraag te worden beantwoord of de vrijstelling van het vereiste
dat voldaan wordt aan de 4 uit 5-eis voor geheel of gedeeltelijk
afgeschatte personen gehandhaafd moet blijven. Zonder deze vrijstelling
zullen gedeeltelijk arbeidsgeschikten en voormalig arbeidsongeschikten
die aan de wekeneis voldoen soms slechts in aanmerking komen voor een
half jaar WW-uitkering ter hoogte van 70% van het minimumloon. Hoewel
er op zich wat voor te zeggen zou zijn hen wat hun werkloosheid betreft
hetzelfde te behandelen als werklozen die nooit arbeidsongeschikt zijn
geweest, kiest het kabinet er op dit moment toch voor de 4 uit 5-eis aan
geheel of gedeeltelijk afgeschatten niet als toetredingsvoorwaarde voor
het recht op een loongerelateerde WW-uitkering (en vervolguitkering) op
te leggen. Het kabinet heeft zich bij deze keuze enerzijds laten leiden door
de gedachte dat het voor de betrokkenen vaker moeilijk zal zijn om binnen
een half jaar werk te vinden dan voor werknemers die niet arbeidsonge–
schikt zijn of zijn geweest. Anderzijds speelde bij deze keuze ook een rol,
dat aldus een groep die reeds ingrijpende gevolgen heeft ondervonden
van de Wet TBA door het vervallen verklaren van bovengenoemde
vrijstelling nogmaals negatieve inkomenseffecten zou ondervinden, zij het
dan via de WW-uitkering. Een opeenvolging van effecten op een zo korte
termijn acht het kabinet niet gewenst. Met het oog hierop worden de
betrokken personen in het nieuwe artikel 17, onderdeel b, ondertweede,
vrïjgesteld van de voorwaarde dat voldaan is aan de 4 uit 5-eis. In het
nieuwe artikel 42, tweede lid, is geregeld dat de duur van de
loongerelateerde uitkering voor hen ten minste zes maanden is. Deze duur
is langer bij voldoende arbeidsverleden. Uit het voorgestelde artikel 48
volgt dat na de loongerelateerde fase van ten minste zes maanden nog
recht bestaat op vervolguitkering.

Het nieuwe artikel 17a bevat regels die in acht moeten worden
genomen bij de beantwoording van de vraag of aan de wekeneis is
voldaan. De inhoud van deze regels is vrijwel geheel gelijk aan het tweede
tot en met vijfde lid van het huidige artikel 17 WW, met dien verstande dat
de referte-periode steeds is verkort van 52 naar 39 weken. Daarnaast
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diende de volgende kwestie opgelost te worden. Door het verkorten van
de referte-periode van 52 weken tot 39 weken, kan er een probleem
ontstaan voor mensen die een arbeidspatroon hebben volgens welk zij
afwisselend de ene week in de ene dienstbetrekking werken en de andere
in een (of meer) andere. Het huidige artikel 17, derde lid, WW schrijft voor
dat voor het bepalen van het aantal gewerkte weken slechts weken in
aanmerking mogen worden genomen waarin werd gewerkt in de
dienstbetrekking waaruit de werkloosheid is ontstaan of in dienstbetrek–
kingen waarvoor deze dienstbetrekking in de plaats is gekomen. Dit zou
ertoe leiden dat bovengenoemde personen bij een arbeidsurenverlies uit
één of meer van hun dienstbetrekkingen nooit aan de verscherpte
wekeneis kunnen voldoen. Op grond van het vijfde lid van het huidige
artikel 17 WW is de SVr bevoegd met betrekking tot het aantal gewerkte
weken en het meer keren in aanmerking nemen van gewerkte weken
nadere regels te stellen. Deze bevoegdheid is in het voorliggende
wetsvoorstel overgenomen in het vierde lid van artikel 17a WW. Voorge–
steld wordt de SVr de bevoegdheid te geven ook voor bovengenoemde
gevallen nadere regels te stellen. Daartoe zou kunnen worden volstaan
met een toevoeging aan artikel 17a, vierde lid, onderdeel a, WW in die zin,
dat de SVr bij het stellen van regels zonodig van het bepaalde in het
tweede lid van dat artikel kan afwijken.

In zijn commentaar van 3 november 1994 verzoekt de algemeen
secretaris echter om de SVr niet alleen de bevoegdheid te geven om bij
gelijkstelling van niet-gewerkte weken met gewerkte weken zonodig af te
wijken van artikel 17a, tweede lid, WW, maar ook bij het treffen van regels
omtrent het meer keren in aanmerking nemen van weken waarin arbeid is
verricht (zie het voorgestelde artikel 17a, vierde lid, onder b, WW). Door
de afwijkingsmogelijkheid zich ook over dit onderdeel van artikel 17a,
vierde lid, WW te laten uitstrekken, zal de SVr in staat zijn een zich onder
de huidige regelgeving reeds voordoend probleem op te lossen. Het gaat
daarbij om gevallen waarin een werknemer reeds gedurende meer dan 26
weken een diensbetrekking heeft en vervolgens een tweede dienstbe–
trekking aanvaardt. Gedurende enkele weken vervult de werknemer beide
dienstbetrekkingen naast elkaar, waarna hij werkloos wordt uit de eerste
dienstbetrekking. Ter zake van dit verlies zal, uitzonderingen daargelaten,
recht op uitkering ontstaan. Indien hij binnen 26 weken ook werkloos
wordt uit de tweede dienstbetrekking, kan uit deze tweede dienstbe–
trekking geen nieuw recht op uitkering ontstaan, omdat niet voldaan kan
worden aan de wekeneis. Immers, op grond van de huidige regelgeving
mogen reeds in aanmerking genomen gewerkte weken voor de vraag of
een tweede (of verder) recht op uitkering ontstaat niet nogmaals in
aanmerking worden genomen. Dit laatste resultaat is onwenselijk,
aangezien de uren van de tweede dienstbetrekking wèl tot uitkering
hadden geleid indien deze tegelijk met de eerste beëindigd zou zijn (zij het
dat er dan sprake zou zijn geweest van één recht op uitkering). Dit
probleem kan worden opgelost door de SVr ook hier toe te staan zonodig
van het verbod van dubbeltelling af te wijken bij het treffen van regels
omtrent het meer keren in aanmerking nemen van weken waarin arbeid is
verricht. Conform het verzoek van de algemeen secretaris van de SVr is
daarom niet in onderdeel a van het vierde lid, van artikel 17a WW, maar in
de aanhef van dit lid opgenomen dat zonodig van het tweede lid van dit
artikel kan worden afgeweken.

De SVr krijgt hiermee een ruime mogelijkheid om in zijn besluiten af te
wijken van een van de kernpunten van de WW. Gezien het belang van de
materie is daarom besloten te bepalen dat de door de Raad te treffen
regels op grond van artikel 17a, vierde lid, WW, de goedkeuring van Onze
Minister behoeven alvorens zij in werking kunnen treden. Dit is gebeurd
door middel van een wijziging van artikel 116 WW.
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De enige verdere wijziging heeft plaatsgevonden in het huidige derde
lid van artikel 17, dat in het tweede lid van artikel 17a is opgenomen. Het
betreft hier wijziging van de woorden «voor zover hij niet eerder in
aanmerking is genomen voor een recht op uitkering» in: voor zover deze
niet reeds eerder heeft geleid tot het ontstaan van een recht op uitkering
ingevolge dit hoofdstuk of hoofdstuk llb. Het betreft hier een redactionele
aanpassing die enerzijds genoodzaakt werd door opname van een nieuw
soort uitkering, de kortdurende uitkering, in hoofdstuk llb, en die
anderzijds gewenst was met het oog op de duidelijkheid. Gewerkte weken
kunnen namelijk wèl nogmaals in aanmerking worden genomen indien
deze weken bij een eerdere beoordeling in aanmerking zijn genomen,
maar op dat moment geen recht op uitkering is ontstaan doordat er te
weinig gewerkte weken waren, doordat niet aan de voorwaarden van
artikel 16 was voldaan, of doordat een uitsluitingsgrond als bedoeld in
artikel 19 of 19a van toepassing was.

De inhoud van artikel 17b is vrijwel geheel gelijk die van het huidige
artikel 42, vierde tot en met tiende lid. Verplaatsing van deze leden was
nodig, nu de 4 uit 5-eis naast de wekeneis als toetredingsvoorwaarde voor
het recht op uitkering in artikel 17 is neergelegd. De enige inhoudelijke
wijziging betreft wijziging van het percentage van 73%, genoemd in het
huidige artikel 42, vierde lid, onderdeel b, en in het voorgestelde artikel
17b, eerste lid, onderdeel b, in 70%. Deze aanpassing vloeit voort uit de
inwerkingtreding van de Wet TBA.

Artikel I, onderdeel F (artikel 20, zesde lid, onderdeel b, WW)

In de artikelsgewijze toelichting op de onderdelen A, B, C, H en L is
aangegeven dat de bepalingen in het nieuwe hoofdstuk lla slechts van
toepassing zullen zijn op het recht op loongerelateerde uitkering en
vervolguitkering, en dat daarnaast een nieuw soort uitkeringsrecht, te
weten het recht op de kortdurende uitkering, zal worden neergelegd in
een nieuw hoofdstuk llb. De twee hoofdstukken vormen derhalve ieder
een aparte eenheid. Om deze reden is het nodig de bepaling dat de SVr
regels stelt over de eindiging van uitkeringsrechten bij samenloop van
uitkeringen «op grond van deze wet» te wijzigen in «op grond van dit
hoofdstuk». Opgemerkt wordt overigens dat ingevolge het nieuwe artikel
52c WW, waarin terzake van de kortdurende uitkering onder meer artikel
20 van overeenkomstige toepassing wordt verklaard, de SVr ook bevoegd
zal zijn regels te stellen ter zake van samenloop van twee of meer
kortdurende uitkeringen. Ten slotte wordt de Raad in het nieuwe artikel
52d, vierde lid, WW, de bevoegdheid gegeven binnen het kader van de
bepalingen van het eerste en tweede lid van dat artikel nadere regels te
stellen ter zake van eindiging van rechten bij samenloop van rechten op
loongerelateerde uitkering en vervolguitkering enerzijds en op
kortdurende uitkering anderzijds.

Artikel I, onderdeel G (artikel 21 WW)

Artikel 21, eerste lid, WW

De belangrijkste wijziging in artikel 21, eerste lid, WW, betreft een
verruiming van de omstandigheden waaronder een recht kan herleven. In
de huidige wet is geregeld dat een recht op uitkering niet kan herleven
voor zover sinds de eindiging van dat recht een nieuw recht op uitkering
is ontstaan. Dit is begrijpelijk indien men bedenkt dat het nieuw ontstane
recht vrijwel altijd langer van duur zal zijn dan het restant van het oude
recht, indien dat zou herleven. (Voor het geval dat dit niet zo is, is in de
huidige artikelen 43, vijfde lid, en 50 WW, een regeling getroffen die erin
voorziet dat de restantduur van het oude recht bij de duur van het nieuwe
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recht wordt opgeteld.) Ook zal de nieuwe uitkering vrijwel altijd hoger zijn
dan of even hoog zijn als de oude uitkering. Gezien het bovenstaande lag
het voor de hand te regelen dat het oude recht niet herleeft voor het
aantal uren waarover een nieuw recht is ontstaan.

Door introductie van de kortdurende uitkering van een half jaar
uitkering ter hoogte van 70% van het minimumloon (of 70% van het
dagloon indien het dagloon lager is dan het minimumloon) zal het echter
veel vaker voorkomen dat het restant van het oude recht dat zou herleven
indien over dezelfde verloren arbeidsuren geen nieuw recht op uitkering
zou zijn ontstaan, langer van duur is dan het nieuwe recht. Dit zal immers
altijd het geval zijn indien het recht op loongerelateerde uitkering en
vervolguitkering is geëindigd voordat men zich in het laatste halfjaar van
de vervolguitkering bevond en het nieuwe recht een recht op kortdurende
uitkering betreft. Indien men zich nog in de loongerelateerde fase bevond
toen men weer ging werken, zal bovendien het recht op loongerelateerde
uitkering en vervolguitkering ook vrijwel altijd tot een hogere uitkering
leiden dan het recht op kortdurende uitkering. Zou in een dergelijk geval
de regel dat het oude recht niet herleeft voor zover er een nieuw recht is
ontstaan gehandhaafd worden, dan kan dat er onder omstandigheden toe
leiden dat personen die vanuit een werkloosheidssituatie werk
aanvaarden en dat vervolgens weer verliezen wat betreft hun uitkerings–
positie slechter af zijn dan personen die geen werk aanvaarden, en ook
kan dat ertoe leiden dat personen die minder dan 26 weken hebben
gewerkt voordat ze weer werkloos werden een langere en hogere
uitkering zouden krijgen dan personen die 26 weken of meer hebben
gewerkt en daardoor opnieuw aan de wekeneis voldoen. Aldus zou voor
bepaalde WW-gerechtigden een ontmoediging tot werkhervatting
ontstaan, hetgeen uiteraard vermeden dient te worden.

Met het oog op het bovenstaande is het eerste lid in die zin aangepast,
dat het recht op loongerelateerde uitkering en vervolguitkering slechts
dan niet herleeft, indien (en voor zover) een nieuw recht op
loongerelateerde uitkering en vervolguitkering is ontstaan. In artikel 52b,
derde lid, is vervolgens bepaald dat voor zover een recht op
loongerelateerde uitkering herleeft of herleefd is, geen recht op
kortdurende uitkering ontstaat, ook al voldoet men opnieuw aan de
wekeneis. In artikel 50, ten slotte, is geregeld dat de duur van de vervolg–
uitkering in een dergelijk geval onder bepaalde omstandigheden kan
worden verlengd. Voor een verdere uiteenzetting hierover wordt verwezen
naar de artikelsgewijze toelichting op beide artikelen.

De overige wijzigingen in het eerste lid zijn van redactionele aard.

Artikel 21, tweede lid, WW

Het eerste lid van artikel 21 WW bepaalt dat een geheel of gedeeltelijk
geëindigd recht op uitkering kan herleven indien de omstandigheid die tot
dat eindigen heeft geleid heeft opgehouden te bestaan. Anders dan artikel
16 WW, waarin een ondergrens wordt gesteld aan het aantal verloren
arbeidsuren wil recht op uitkering kunnen ontstaan (men moet ingevolge
het eerste lid, onderdeel a, van dat artikel ten minste vijf of ten minste de
helft van zijn arbeidsuren per kalenderweek hebben verloren), stelt artikel
21 geen ondergrens aan het aantal arbeidsuren waarvoor een eenmaal
ontstaan en vervolgens weer geëindigd recht kan herleven. Dit brengt met
zich dat rechten kunnen herleven indien zij, afgezet tegen de in artikel 16,
eerste lid, onderdeel a, WW, genoemde voorwaarde niet tot een
zelfstandig recht zouden hebben geleid.
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Hoewel juridisch correct, leidt de herlevingsregeling tot een grote
belasting van de uitvoeringsorganen, omdat deze er mede de oorzaak van
is dat een cliënttegelijkertijd meerdere rechten op uitkering kan hebben.
Vooral bij de herleving van rechten voor minder dan vijf uren per week is
het de vraag of de uitvoeringskosten die gemoeid zijn met correcte
naleving van de bepalingen onder alle omstandigheden opwegen tegen
het voordeel voor de cliënt van uitbetaling van deze kleine rechten.

In een spontaan advies van 22 september 1993 gaat de SVr in op de
uitvoeringstechnische problemen die voortvloeien uit de mogelijkheid van
herleving van kleine rechten (SVr, Wijziging artikel 21 Werkloosheidswet,
Zoetermeer, A 93/26). Uit dat advies kan worden geconcludeerd dat in
wezen de volgende drie knelpunten kunnen worden onderscheiden:

- combinaties van herleefde rechten en nieuw ontstane rechten leiden
tot een bewerkelijke uitvoering, aangezien de verschillende rechten veelal
verschillen in fondsbelasting, duur en hoogte;

- ingevolge de SVr-regels op basis van artikel 100, tweede lid, WW,
wordt bij een combinatie van een herleefd recht en een nieuw ontstaan
recht de behandeling van beide rechten in handen gelegd van de
bedrijfsvereniging die bevoegd was terzake van het herleefde recht. Dit
kan tot merkwaardige gevolgen leiden indien deze «oude» bedrijfsvere–
niging niet dezelfde is als de bedrijfsvereniging bij wie de werknemer
verzekerd was tijdens het vervullen van de dienstbetrekking waaruit zijn
nieuwe recht is ontstaan. Immers, hoewel de band van de werknemer met
de «oude» bedrijfstak inmiddels allang vervangen kan zijn door een band
met de nieuwe bedrijfstak, worden zijn beide rechten toch beoordeeld
door de bedrijfsvereniging behorende bij deze «oude» bedrijfstak, die in
gevallen waarin discretionaire bevoegdheden aan de orde zijn, een beleid
zal voeren dat bedrijfstakeigen elementen bevat.

- ingevolge een SVr-circulaire van 4 januari 1990, nr. 953, geldt voor
uitkeringsdossiers een bewaartermijn van 5 jaar na het jaar waarin voor
het betreffende geval voor het laatst uitkering is verstrekt. Gevolg hiervan
is dat na deze termijn niet meer uit dossiers kan worden opgemaakt of
een recht op uitkering dient te herleven. Ook de verzekerdenadministratie
bevat op dit punt niet de benodigde gegevens.

Naar aanleiding van dit advies wordt opgemerkt dat deze knelpunten
niet alleen zullen gelden voor de herleving van kleine rechten. Wel is het,
zoals in het bovenstaande reeds gemeld, zo dat deze problemen zwaarder
gaan wegen naarmate het belang dat gemoeid is met het naar de letter
der wet uitbetalen kleiner wordt. Daarnaast zal een herleving voor een
klein aantal uren in een aantal gevallen ook voor de cliënt als een
verrassing komen. Zo bestaat de mogelijkheid dat een werknemer,
werkloos geworden uit een dienstbetrekking van 40 arbeidsuren per week,
na een korte periode van volledige werkloosheid hervat in een dienstbe–
trekking van 38 uur per week. Wordt betrokkene na jaren op deze manier
te hebben gewerkt weer volledig werkloos, dan ontstaat een nieuw recht
op uitkering voor 38 uur per week. Het huidige artikel 21 leidt er
vervolgens toe, dat het oude recht op uitkering daarnaast voor 2 uren
herleeft. Dit zal voor de cliënt moeilijk te begrijpen zijn: hij zal zich immers,
nu de 40-urige dienstbetrekking zo ver in het verleden lag, slechts
werkloos achten uit de dienstbetrekking van 38 uur. In zijn uitspraak van
25 februari 1992, WW 1990/294, RSV 1992/248, spreekt de Centrale Raad
van Beroep, nadat hij een gelijksoortig voorbeeld heeft aangehaald, op dit
punt van een «absurde - naar mag worden aangenomen door de
wetgever niet voorziene - consequentie» van artikel 21.

Het belang van de cliënt bij een volledige uitbetaling van kleine rechten
afwegend tegen het belang van de uitvoeringsorganisatie bij beperking
van de uitvoeringskosten, komt de SVr vervolgens tot het volgende
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genuanceerde advies. Een geheel geëindigd recht dient niet te kunnen
herleven indien:

- het aantal uren per kalenderweek waarvoor het zou herleven kleiner is
dan één, of

- een nieuw recht op uitkering bestaat uit een volledige dienstbe–
trekking en het verschil tussen het geëindigde recht en het nieuwe recht
minder dan vijf arbeidsuren per kalenderweek bedraagt, of

- na afloop van het kalenderjaar, waarin het recht op uitkering dat zou
herleven is geëindigd, vijf jaren zijn verstreken en het recht dat zou
herleven, gebaseerd is op een werkloosheid van minder dan vijf
arbeidsuren per kalenderweek.

Dit advies is in het nieuwe tweede lid van artikel 21 vrijwel geheel
overgenomen. De enige inhoudelijke wijziging heeft plaatsgevonden op
het derde punt. De SVr heeft geadviseerd een recht van één uur of meer
maar minder dan vijf uren per kalenderweek niet meer te laten herleven
indien vijf jaren zijn verstreken na het einde van het kalenderjaar waarin
het recht dat tot herleving zou leiden geëindigd is. In plaats van deze
periode van vijf kalenderjaren na het jaar waarin het recht eindigde is in
onderdeel c van het nieuwe tweede lid gekozen voor een periode van een
jaar na de dag waarop deze eindiging heeft plaatsgevonden. Hiermee
wordt niet alleen een nog verdergaande beperking van de belasting van
de uitvoeringsorganisatie bereikt, tevens wordt aangesloten bij de termijn
die in het op grond van artikel 16, vijfde lid, WW, getroffen Besluit nadere
regeling verlies van arbeidsuren wordt gesteld voor het bij het ontstaan
van een recht op uitkering alsnog in aanmerking nemen van een
zogenaamd «niet relevant arbeidsurenverlies». Zoals in het bovenstaande
is gememoreerd, dient ten minste vijf of ten minste de helft van het aantal
arbeidsuren per kalenderweek verloren te zijn, wil recht op uitkering
kunnen ontstaan (relevant arbeidsurenverlies). Om te voorkomen dat
personen die kort achtereen meerdere arbeidsurenverliezen leiden die
ieder op zich niet tot een recht op uitkering leiden, niet in aanmerking
zouden kunnen komen voor een uitkering indien deze verliezen tezamen
wèl een relevant verlies zouden opleveren, is in artikel 2 van bovenge–
noemd Besluit bepaald dat bij een dergelijk niet relevant urenverlies latere
urenverliezen worden opgeteld, mits deze plaatsvinden binnen een jaar na
het eerste arbeidsurenverlies. Aldus kan alsnog een relevant arbeidsuren–
verlies worden bereikt en derhalve recht op uitkering ontstaan. Het ligt
naar de mening van het kabinet in de rede om bij de beantwoording van
de vraag binnen welke termijn een arbeidsurenverlies van tussen de één
en de vijf arbeidsuren kan herleven, aan te sluiten bij de één-jaarstermijn
van het Besluit.

Tot slot wordt opgemerkt dat in het nieuwe onderdeel b van artikel 21,
tweede lid, met de woorden «volledige dienstbetrekking» een enigszins
vaag begrip wordt geïntroduceerd. In het gros van de gevallen zal
hantering van dit begrip echter geen enkel probleem opleveren. Veelal zal
bekend zijn welk aantal arbeidsuren per week bij de laatste werkgever een
volledige dienstbetrekking representeert. Slechts indien de werknemer
werkloos werd uit een dienstbetrekking waarvan het aantal arbeidsuren
dat staat voor een voltijd-dienstbetrekking niet duidelijk is - hetgeen
bijvoorbeeld het geval kan zijn bij seizoenarbeid - zouden bij de
toepassing van dit onderdeel problemen kunnen ontstaan. De bedrijfsver–
enigingen zouden in dit geval kunnen besluiten het betreffende onderdeel
niet toe te passen, omdat niet met zekerheid te zeggen is dat de nieuwe
werkloosheid uit een volledige dienstbetrekking is ontstaan. Het is echter
ook mogelijk dat in overleg met de betrokken (sub)sectoren een aantal
arbeidsuren wordt vastgesteld dat voor de toepassing van het betreffende
onderdeel geacht wordt een volledige dienstbetrekking in de (sub)sector
te representeren, waarna vervolgens aan dat aantal wordt getoetst.
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Artikel I, onderdeel I, artikel II en artikel III (de artikelen 24,
vierde lid, VWV, 26 IOAW en 26 IOAZ)

Zoals in het algemene deel van de memorie van toelichting is uiteen–
gezet, vindt het kabinet het, in afwijking van de geldende jurisprudentie
over het begrip passende arbeid en van de uit deze jurisprudentie
afgeleide criteria in de zogenaamde Richtlijn passende arbeid, wenselijk
om academici (of personen zonder een dergelijke opleiding, die echter wel
gedurende een zekere tijd op academisch niveau werkzaam zijn geweest
en zich daardoor voor werk op dat niveau hebben gekwalificeerd) al vanaf
de aanvang van hun werkloosheid te verplichten niet alleen werk op
academisch niveau, maar ook op hbo-niveau te zoeken en te accepteren.
Dit dient zowel voor academici met een recht op uitkering ingevolge de
WW te gelden, als voor academici met een recht op uitkering ingevolge de
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (IOAW), de Wet oudere en gedeeltelijk arbeidsonge–
schikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) of de Rijksgroepsregeling werkloze
werknemers (Rww). Daarnaast wordt het wenselijk geacht het begrip
passende arbeid voor schoolverlaters (waaronder ook afgestudeerde
academici en hbo-ers vallen, tenzij zij tevens werkervaring hebben) geheel
te laten vervallen. Om deze veranderingen te bewerkstelligen is nadere
regelgeving, gebaseerd op een formele regelgevingsbevoegdheid,
noodzakelijk. Artikel I, onderdeel I, en de artikelen II en III voorzien hiertoe
in de opname van een delegatiebevoegdheid in de WW, de IOAW en de
IOAZ. Opname van een delegatiebevoegdheid terzake van het begrip
passende arbeid in de Rww is niet nodig, daar de Algemene Bijstandwet
(ABW) al over een voldoende ruime delegatiebepaling beschikt (men leze
artikel 11 ABW).

Artikel I, onderdeel K (artikel 28 WW)

In het huidige artikel 28 is geregeld dat de bedrijfsvereniging die een
uitkering heeft geweigerd of de uitkeringsduur heeft beperkt, in geval van
herleving van dat recht beslist of de betreffende maatregel op de uitkering
wordt voortgezet, ofwel «doorwerkt». Aldus kan worden voorkomen dat
een maatregel als gevolg van een korte periode van werk zal komen te
vervallen. Daarnaast kan bij deze beslissing rekening worden gehouden
met positieve of negatieve gedragingen van de werknemer tijdens de
periode dat het recht onderbroken is geweest.

Het huidige artikel 21WW bepaalt dat een recht op uitkering niet herleeft
voor zover een nieuw recht op uitkering is ontstaan. In een dergelijk geval
is deïhalve ook doorwerking van een maatregel op een eerder recht niet
mogelijk. In de toekomst zal een nieuw recht op uitkering ontstaan indien
aan de wekeneis is voldaan. Het gaat daarbij om een recht op kortdurende
uitkering of, indien tevens aan de 4 uit 5-eis is voldaan dan wel indien de
betrokken werknemer op of onmiddellijk voorafgaande aan zijn eerste
werkloosheidsdag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering had, een
recht op loongerelateerde uitkering en vervolguitkering. Ondanks het feit
dat opnieuw aan de wekeneis wordt voldaan zal echter geen recht op
kortdurende uitkering onstaan, indien (en voor zover) een recht op
loongerelateerde uitkering en vervolguitkering herleeft. Zoals in de
toelichting op het voorgestelde artikel 21, eerste lid, WW, is aangegeven,
is hiervoor gekozen om te voorkomen dat degene die recht heeft op
loongerelateerde uitkering en vervolguitkering en die gedurende 26
weken of meer werk aanvaardt, er wat betreft zijn uitkeringsrechten op
achteruit kan gaan. Het kabinet is van mening dat in een dergelijk geval
doorwerking van een opgelegde maatregel voor het aantal uren waarover
het recht herleeft niet wenselijk is. Immers, zou dit wel het geval zijn, dan
kan degene die recht heeft op een gesanctioneerde kortdurende uitkering
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en vanuit die positie 26 of meer weken werkt voordat hij weer werkloos
wordt, in een gunstiger positie komen te verkeren dan degene die recht
heeft op een loongerelateerde uitkering en vervolguitkering waarop
dezelfde maatregel rust en die evenveel weken heeft gewerkt voordat hij
weer werkloos wordt.

Met het oog hierop is in het voorgestelde tweede lid van artikel 28
bepaald dat doorwerking niet plaatsvindt indien opnieuw aan de wekeneis
is voldaan.

In het hiernavolgende wordt een voorbeeld gegeven van de werking
van het voorgestelde tweede lid. Stel, een werknemer wordt verwijtbaar
werkloos uit een 40-urige dienstbetrekking. Stel voorts dat hij ter zake van
deze werkloosheid recht heeft op loongerelateerde uitkering en vervolg–
uitkering, maar deze uitkering niet gelden kan maken omdat betrokkene
ter zake van verwijtbare werkloosheid een sanctie van blijvende gehele
weigering is opgelegd. Stel, dat deze werknemer voor 30 uur per week
werk aanvaardt. In dat geval eindigt het recht op uitkering voor 30 uur per
week. Indien betrokkene na 28 weken aldus te hebben gewerkt, werkloos
wordt, herleeft het recht op loongerelateerde uitkering en vervolguitkering
voor 30 uur. De redactie van het voorgestelde tweede lid van artikel 28
brengt nu met zich, dat de sanctie van blijvende gehele weigering niet
mag worden voortgezet over die 30 uur. Deze sanctie leidt er echter nog
wel steeds toe, dat de uitkering over 10 uur aan betrokkene onthouden
blijft.

Onderdeel L (artikelen 35a en 35b)

Artikel 35a

De SVr heeft in een spontaan advies van 24 december 1993 geadviseerd
de WW uit te breiden met een artikel 35a waarin wordt voorzien in de
mogelijkheid om het ontvangen van een vergoeding tijdens een opleiding
of scholing in mindering te brengen op de uitkering (advies inzake het
verrekenen van zakgeld– en/of stagevergoedingen tijdens het volgen van
een opleiding of scholing met behoud van uitkering krachtens de
Werkloosheidswet). De SVr overweegt daartoe dat in toenemende mate
uitkeringsgerechtigden naast de WW-uitkering een vergoeding ontvangen
in verband met het volgen van een opleiding of scholing. Het gaat daarbij
veelal om vergoedingen die het karakter van een (on)kostenvergoeding
overstijgen. De WW biedt géén mogelijkheid om, bij de vaststelling van
(de hoogte van) de uitkering, met dergelijke vergoedingen rekening te
houden. Dit geeft een zekere rechtsongelijkheid ten opzichte van
inkomsten uit of in verband met arbeid, waartoe de WW wel de
mogelijkheid biedt om tot verrekening over te gaan. De SVr heeft moeten
vaststellen dat sommige bedrijfsverenigingen, contra legem, dergelijke
zakgeld– en/of stagevergoedingen op de WW-uitkering in mindering
brengen. De SVr acht het gewenst dat in de WW regels worden gesteld
voor een uniforme toepassing van deze verrekeningen en concludeert dat
hiertoe wetswijziging noodzakelijk is.

Als algemeen uitgangspunt voor de inhoud van de regels neemt de SVr
het standpunt in, dat een vergoeding verstrekt tijdens het volgen van een
opleiding of scholing met behoud van WW-uitkering, voor zover deze de
te maken (on)kosten overtreft, in mindering dient te worden gebracht op
de WW-uitkering. De SVr is daarbij van mening dat het voor de bedrijfs–
verenigingen in de praktijk ondoenlijk is te moeten aantonen hoe de
diverse vergoedingen zijn samengesteld. De SVr stelt daarom voor dat in
principe de uitkeringsgerechtigde zal moeten aangeven of er sprake is van
te maken (on)kosten alsmede waarvoor die (on)kosten moeten worden
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gemaakt. Dit geeft de BV'n de mogelijkheid als vast uitgangspunt te
hanteren dat géén onderscheid behoeft te worden gemaakt tussen de
diverse vormen van vergoedingen. Zij kunnen deze vergoedingen dan
beschouwen als inkomsten uit of in verband met het volgen van een
opleiding of scholing, tenzij anders wordt aangetoond. Als referentiekader
om de opgegeven (on)kostencomponenten uit de diverse vormen van
vergoedingen te kunnen toetsen, zou de wijze waarop dergelijke vergoe–
dingen in artikel 6, eerste lid onderdeel j, van de Coördinatiewet Sociale
Verzekering (CSV) worden uitgezonderd van het loonbegrip kunnen
dienen. Aldus zou de (on)kostenvergoedingen die niet voor verrekening
met de WW-uitkering in aanmerking komen als volgt kunnen worden
omschreven: «dat deel van de vergoeding uit of in verband met scholing,
dat geacht kan worden te strekken tot bestrijding van de noodzakelijk te
maken kosten uit of in verband met het volgen van die scholing». Het ligt,
aldus de SVr, in de rede dat de jurisprudentie bij laatstgenoemd artikel bij
geschillen als leidraad worden genomen.

Ten slotte is een deel van de SVr van mening dat de WW-uitkering moet
worden verminderd met 70% van hetgeen betrokkene tijdens en in
verband met de opleiding of scholing aan vergoeding ontvangt, na aftrek
van de voor de opleiding noodzakelijk te maken (on)kosten. Afgezien van
het feit dat door de gegeven omschrijving een oplossing is gevonden
binnen de systematiek van de wet, ziet dit deel van de SVr in deze 30%
vrijlating een extra impuls een studie of scholing aan te vangen en
daarmee het reïntegratieproces te bespoedigen.

Een ander deel van de SVr kan deze visie niet delen en is van mening
dat een zakgeld– en/of stagevergoeding, na aftrek van de voor de
opleiding noodzakelijk te maken (on)kosten, volledig op de WW-uitkering
in mindering dient te worden gebracht. Dit deel van de SVr acht het niet
juist dat er door het volgen van een opleiding of scholing gedurende de
WW-uitkeringsperiode financieel voordeel wordt behaald. De garanties
die artikel 76 WW (verlenging maximale uitkeringsduur) en 78 WW
(vrijstelling verplichtingen) bieden, om met behoud van WW-uitkering de
mogelijkheid te hebben een scholing of opleiding te volgen, acht dit deel
van de SVr afdoende.

De overwegingen van de SVr, om de WW uit te breiden met een artikel
35a waarin wordt voorzien in de mogelijkheid om het ontvangen van een
vergoeding tijdens een opleiding of scholing in mindering te brengen op
de uitkering, kunnen worden onderschreven. Zo ook in beginsel het
uitgangspunt dat voornoemde vergoeding slechts in mindering dient te
worden gebracht voor zover deze de te maken (on)kosten overtreft. De
door de SVr naar voren gebrachte oplossing voor de daaraan verbonden
uitvoeringsproblemen - de uitkeringsgerechtigde zal moeten aangeven of
er sprake is van te maken (on)kosten alsmede waarvoor die (on)kosten
moeten worden gemaakt leidt evenwel slechts tot een verschuiving van
die problemen. Immers, de bedrijfsvereniging zal vervolgens dienen te
beoordelen in hoeverre de opgave van de betrokken uitkeringsgerech–
tigde correct is. Dit is een uiterst arbeidsintensief gebeuren, waarbij een
verschil van mening over de hoogte van gemaakte (on)kosten tussen
bedrijfsvereniging en uitkeringsgerechtigde - en een daarop volgende
beroepsprocedure - zeker niet uit te sluiten valt. Dit mede gezien het feit
dat in het kader waarin artikel 6, eerste lid onderdeel j, CSV voornamelijk
een rol speelt, de premieheffing voor de werknemersverzekeringen, de
beoordeling of er sprake is van van het loonbegrip uitgezonderde
onkostenvergoedingen plaatsvindt aan de hand van de administratie van
de werkgever. Het is immers de werkgever die de premie werknemers–
verzekeringen verschuldigd is, ook de werknemersdelen. Daarom is de
werkgever verplicht een loonadministratie te voeren die aan de nodige
voorwaarden dient te voldoen. Een dergelijke verplichting geldt veelal
noch voor degene die de vergoeding uit of in verband met scholing
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verstrekt, noch voor de uitkeringsgerechtigde die die vergoeding
ontvangt, omdat er in het algemeen geen sprake is van een arbeidsver–
houding.

Gelet op dit spanningsveld tussen individuele rechtvaardigheid en
uitvoerbaarheid is er voor gekozen om van de vergoeding die op de
WW-uitkering in mindering wordt gebracht een, nader vast te stellen,
forfaitair bedrag vrij te laten. Hiermee wordt de hiervoor geschetste
uitvoeringsproblematiek voorkomen. Beseft wordt dat aldus soms een
hoger bedrag wordt vrijgelaten dan de daadwerkelijke (on)kosten en soms
een lager bedrag. Dat gevolg dient evenwel niet onaanvaardbaar te
worden geacht, mede gelet op het feit dat de WW-uitkeringsgerechtigden
die geen vergoeding uit of in verband met de opleiding of scholing
ontvangen zelf de aan die scholing of opleiding verbonden kosten dienen
te dragen.

Ten slotte worden de overwegingen onderschreven van dat deel van de
SVr, dat van mening is dat een zakgeld– en/of stagevergoeding volledig op
de WW-uitkering in mindering dientte worden gebracht, uiteraard voor
zover deze het vrij te laten bedrag overschrijdt.

Artikel 35b

Zoals in het bovenstaande reeds is gememoreerd, bedraagt de hoogte
van de vervolguitkering 70% van het minimumloon, of 70% van het
dagloon, indien het dagloon lager is dan het minimumloon. Dit brengt
met zich dat deeltijdwerkers wier dagloon (dat wil in casu zeggen: het
volgens een aantal factoren gecorrigeerde loon dat met het deeltijdwerk
per dag werd verdiend) gelijk is aan of hoger is dan het minimumloon
(voor voltijdwerk) per dag, in de vervolgfase per dag 70% van het
minimumloon ontvangen, net als voltijdwerkers die al hun arbeidsuren
hebben verloren en in de vervolgfase verkeren. Bovenstaande regeling
vloeit voort uit de functie van de vervolguitkering, namelijk het
voorkomen dat personen direct na de loongerelateerde WW-uitkering
afhankelijk zouden worden van het inkomen van hun partner, hetgeen het
geval zou zijn indien men na de loongerelateerde uitkering een beroep
zou moeten doen op de Rww (gezinsinkomenstoets en overigens ook
vermogenstoets) of de IOAW (partnerinkomenstoets). Hettot in de uiterste
consequentie doorvoeren van het beginsel dat ook deeltijdwerkers een
vervolguitkering ter hoogte van 70% van het minimumloon dienen te
ontvangen is echter niet wenselijk. Immers, gedurende de
loongerelateerde fase bedraagt de uitkering in alle gevallen 70% van het
dagloon. Zou in gevallen waarin het dagloon lager is dan het
minimumloon de hoogte van de vervolguitkering toch gesteld worden op
70% van het minimumloon, dan zou dit tot het niet acceptabele gevolg
leiden dat de uitkering tijdens de loongerelateerde fase lager zou kunnen
zijn dan tijdens de vervolgfase. Daarom is voor deze gevallen bepaald dat
de hoogte van de vervolguitkering 70% van het dagloon is. De hoogte van
de vervolguitkering is voor sommige deeltijdwerkers derhalve gelijk aan
de hoogte van de loongerelateerde uitkering.

Inmiddels is gebleken dat bovenstaande regeling tot minder wenselijke
gevolgen kan leiden indien sprake is van een uitkeringsgerechtigde die
tegelijkertijd of achtereenvolgens werkloos wordt uit meerdere deeltijd–
dienstbetrekkingen (A en B; stel: elk 20 uur). In dit geval heeft betrokkene
(mits hij aan de overige toetredingsvoorwaarden voldoet) tegelijkertijd
twee rechten op uitkering. In de loongerelateerde fase ontvangt hij aan
uitkering: 70% van dagloon A + 70% van dagloon B. Aangezien het feit dat
in deeltijd is gewerkt in beide daglonen is verdisconteerd, wordt aldus in
deze fase de gewenste uitkeringshoogte bereikt. De huidige regels leiden
er in de vervolgfase echter toe dat, indien het dagloon in beide dienstbe–
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trekkingen hoger was dan het minimumloon, recht bestaat op tweemaal
70% van het minimumloon respectievelijk, na toepassing van artikel 52
juncto 47 WW, anderhalf maal 70% van het minimumloon dan wel
tweemaal 70% van het minimumloon (dit laatste is afhankelijk van de
vraag hoe men de wet interpreteert). Ook indien het dagloon lager was
dan het minimumloon, maar hoger dan 0,5 maal het minimumloon, zal
een dergelijke uitkeringsgerechtigde aan vervolguitkeringen tezamen
meer ontvangen dan 70% van het minimumloon. Dit is ongewenst indien
men bedenkt dat de hoogte van de vervolguitkering van degene die
werkloos is geworden uit een 40-urige dienstbetrekking, 70% van het
minimumloon bedraagt.

Nu de hoogte van de met dit wetsvoorstel geïntroduceerde kortdurende
uitkering gelijk zal zijn aan de hoogte van de vervolguitkering, zal het
belang van bovenstaand probleem nog toenemen. Immers, in de
toekomst zullen niet alleen meerdere rechten op vervolguitkering naast
elkaar kunnen bestaan, maar tevens meerdere rechten op kortdurende
uitkering, alsmede conbinaties van rechten op kortdurende uitkering en
rechten op vervolguitkering.

Het kabinet heeft zich beraden over een oplossing die enerzijds de
functie van de vervolguitkering (en van de kortdurende uitkering) in stand
houdt en anderzijds voorkomt dat personen die tegelijkertijd recht hebben
op meerdere vervolguitkeringen, meerdere kordurende uitkeringen of
combinaties van deze uitkeringen, tezamen aan deze uitkeringen meer
ontvangen dan 70% van het minimumloon.

De eenvoudigste manier om dit te regelen was het opnemen van een
nieuw artikel in de paragraaf over de betaling van de loongerelateerde
uitkering en de vervolguitkering. In dit nieuwe artikel, artikel 35b, wordt
geregeld dat indien tegelijkertijd recht bestaat op meerdere vervolg–
uitkeringen, op meerdere kortdurende uitkeringen of op een of meer
vervolguitkeringen in combinatie met een of meer kortdurende uitke–
ringen, en de som van de bedragen die aan deze uitkeringen zouden
moeten worden uitbetaald groter is dan 70% van het minimumloon, aan
deze uitkeringen gezamenlijk niet meer wordt uitbetaald dan 70% van het
minimumloon. Omdat, zoals de algemeen secretaris van de SVr terecht
heeft opgemerkt, daarmee onduidelijk is welk deel van ieder uitkerings–
recht tot uitbetaling komt, hetgeen van belang is met het oog op de
verdeling van de lasten voor het betreffende wachtgeldfonds enerzijds en
het Algemeen Werkloosheidsfonds anderzijds, is dit laatste als volgt
vormgegeven. Van ieder recht dient tot uitbetaling te komen 70% van het
minimumloon, vermenigvuldigd met het quotiënt van het aantal uren
terzake waarvan het betreffende recht bestaat en hettotaal aantal uren
terzake waarvan recht op uitkering bestaat.

Over de plaatsing en de formulering van dit artikel kan nog het
volgende worden medegedeeld. Bij de behandeling van een aanvraag van
een werknemer om WW-uitkering dient eerst aan de hand van de artikelen
16 tot en met 21 WW beoordeeld te worden of recht op uitkering bestaat.
Vervolgens dienen duur en hoogte van de uitkering te worden vastge–
steld, waarna beoordeeld moet worden of het recht geldend kan worden
gemaakt, en zo ja, in welke mate. Ten slotte wordt nagegaan of het bedrag
aan uitkering dat aldus tot stand is gekomen geheel wordt uitbetaald, of
dat slechts een gedeelte dient te worden uitbetaald, bijvoorbeeld omdat
de betrokkene tijdens zijn werkloosheid inkomsten als bedoeld in de
artikelen 34 en 35 WW ontvangt. Plaats en formulering van het nieuwe
artikel zijn zo gekozen, dat daaruit blijkt dat eerst voor ieder recht
afzonderlijk - met inachtneming van bovenstaande volgorde - moet
worden vastgesteld tot welk bedrag het tot uitkering zou moeten komen.
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als bestond artikel 35b niet. De aldus verkregen bedragen worden bij
elkaar opgeteld. Indien het totaal hoger is dan 70% van het minimumloon,
vindt als sluitstuk anticumulatie op grond van het nieuwe artikel plaats.

Artikel I, onderdeel M

Het huidige opschrift van hoofdstuk II, afdeling II luidt «De
loondervingsuitkering». Om een zo groot mogelijke consistentie en
helderheid te scheppen dient dit opschrift te worden gewijzigd in «De
loongerelateerde uitkering».

Artikel I, onderdeel N (artikel 42 WW)

In de toelichting op artikel I, onderdelen D en E, is aangegeven dat de
voorwaarden voor de voortzetting van de uitkering na de basisuitkering
(voldoen aan de 3 uit 5-eis of onmiddellijk voorafgaande aan of op de
eerste werkloosheidsdag recht hebben op een arbeidsongeschiktheids–
uitkering) die in de huidige WW zijn neergelegd in artikel 42, tweede lid,
verplaatst zijn naar artikel 17, onderdeel b, WW. Deze voorwaarden zullen
op die plaats functioneren als toetredingsvoorwaarden naast de wekeneis,
waarbij overigens de 3 uit 5-eis is aangescherpt tot een 4 uit 5-eis. Dit
brengt met zich dat het in de huidige WW gehanteerde onderscheid
tussen de basisuitkering (waarvoor op dit moment iedereen in
aanmerking komt die aan de wekeneis voldoet) en de verlengde
loongerelateerde uitkering (voor welke men aan de voorwaarden van
artikel 42, tweede lid, dientte voldoen) zijn betekenis verliest en derhalve
kan vervallen.

De duur van de loongerelateerde uitkering is afhankelijk van het
arbeidsverleden. De wijze waarop dit arbeidsverleden berekend wordt, is
neergelegd in het nieuwe derde lid. Hieraan is ten opzichte van de huidige
situatie niets veranderd. Wel is in het voorgestelde tweede lid van artikel
42 bepaald dat de duur van de loongerelateerde uitkering voor personen
die op of onmiddellijk voorafgaande aan hun eerste werkloosheidsdag
een arbeidsongeschiktheidsuitkering genoten, en die wat betreft de
toegang tot het recht op loongerelateerde uitkering (en vervolguitkering)
op grond van het voorgestelde artikel 17 vrijgesteld zullen worden van de
voorwaarde dat voldaan is aan de 4 uit 5-eis, ten minste zes maanden
bedraagt. Zonder deze bepaling zouden de personen in deze groep
weliswaar vrijgesteld zijn van de 4 uit 5-eis, maar zouden ze niet automa–
tisch voor een loongerelateerd recht in aanmerking komen, omdat ze
daarvoor een arbeidsverleden zouden moeten hebben van ten minste 4
jaar. Dit is voor de jongeren van deze groep niet altijd haalbaar. In de
toelichting op artikel 17 is aangegeven dat het kabinet van mening is dat
voor de betreffende groep de uitkeringsrechten ingevolge de huidige WW
na inwerkingtreding van het voorliggende wetsvoorstel niet verslechterd
dienen te worden. Het nieuwe tweede lid van artikel 42 WW zorgt er, met
de in artikel 17, onderdeel b, onder 2° opgenomen vrijstelling van het
voldoen aan de 4 uit 5-eis, voor, dat deze verslechtering niet optreedt.

De inhoud van de leden 4 tot en met 10 van artikel 42 WW, die van
belang is bij de beantwoording van de vraag of aan de 3 uit 5-eis (in de
toekomst: 4 uit 5-eis) is voldaan, diende zo dicht mogelijk bij het nieuwe
artikel 17 WW te worden opgenomen. Dit is gebeurd in het nieuwe artikel
17b WW. Aangezien deze regels ook van belang zijn voor het bepalen van
het (feitelijke) arbeidsverleden, wordt in het nieuwe vierde lid van artikel
42 verwezen naar artikel 17b.
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Artikel I, onderdeel O (artikel 43 WW)

De wijziging onder 1° is van redactionele aard. De huidige redactie wekt
de indruk dat het recht op uitkering eindigt na het bereiken van de
maximumduur van de loongerelateerde fase. Dit is onjuist, aangezien
hetzelfde recht daarna wordt voortgezet, dan echter leidend tot de
verstrekking van een vervolguitkering. Door te verwijzen naar de
loongerelateerde uitkering, in plaats van naar het recht op uitkering, wordt
bovenbedoelde onjuiste indruk weggenomen.

Onder 2° worden het vijfde en het zesde lid van artikel 43 WW vervallen
verklaard. Het vijfde lid voorkomt in de huidige situatie dat personen die
recht hebben op een WW-uitkering en die terzake van dat recht voldoen
aan de 3 uit 5-eis of aan de voorwaarde dat ze op of onmiddellijk
voorafgaande aan hun eerste werkloosheidsdag recht hadden op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering, en wier recht vervolgens gedurende de
loongerelateerde fase is geëindigd, er in uitkeringspositie op achter–
uitgaan indien zij werk hervatten, daaruit weer werkloos worden en een
nieuw recht op uitkering verkrijgen. Zonder deze bepaling zou dit het
geval zijn indien zij terzake van hun tweede werkloosheid niet opnieuw
zouden voldoen aan de 3 uit 5-eis of aan de voorwaarde dat zij een
arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden op of onmiddellijk voorafgaande
aan hun eerste werkloosheidsdag. In het vijfde lid is geregeld dat in dat
geval de duur van het nieuwe recht (een half jaar) wordt verlengd met het
restant van de duur van de verlengde loongerelateerde uitkering. Het
zesde lid maakt daar voor bepaalde gevallen weer een uitzondering op.

Nu de voorwaarden van het huidige artikel 42, tweede lid, WW, zullen
gaan functioneren als toetredingsvoorwaarden voor het recht op
uitkering, is het in het bovenstaande voorbeeld niet meer mogelijk dat een
tweede recht op grond van hoofdstuk lla korter van duur zal zijn dan het
restant van het eerdere recht. De betreffende artikelleden kunnen daarom
vervallen.

Artikel I, onderdeel P (de artikelen 48, 49 en 5O WW)

Artikel 48 WW

De inhoud van het voorgestelde artikel 48 WW is gelijk aan die van het
huidige artikel 48, eerste lid, WW. Door echter niet meer te stellen dat
degene die het einde van de loongerelateerde fase heeft bereikt recht
heeft op vervolguitkering, maar in plaats daarvan te bepalen dat de
vervolgfase direct aansluitend op het einde van de loongerelateerde
uitkering ingaat, wordt extra duidelijk gesteld dat het hier niet om twee
verschillende rechten gaat, maar om één recht met twee fasen.
Opgemerkt wordt nog dat indien het recht op uitkering tijdens de
loongerelateerde fase is geëindigd en vervolgens weer is herleefd, de
loongerelateerde uitkering op grond van artikel 43, eerste lid, WW, wordt
opgeschort over de periode van de onderbreking. Na de loongerelateerde
fase dient ook in dit geval de vervolguitkering in te gaan. Dit blijkt,
duidelijker dan uit de huidige wettekst, uit de tekst van het nieuwe artikel
48.

Het tweede lid van het huidige artikel 48 WW kan vervallen. De situatie
dat iemand wel recht heeft op basisuitkering, geen recht heeft op
verlengde loongerelateerde uitkering en wel weer op vervolguitkering (het
gaat daarbij per definitie alleen om bepaalde jongeren), zal, nu het
verschil tussen de basisuitkering en de verlengde loongerelateerde
uitkering zal komen te vervallen, niet meer voorkomen. Voor een verdere
toelichting wordt verwezen naar de toelichting op onderdeel N.
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Artikel 49 WW

In het algemene gedeelte van deze toelichting is uiteengezet dat het
wenselijk wordt geacht de maximumduur van de vervolguitkering voor
personen die op hun eerste werkloosheidsdag jonger waren dan 57,5 jaar
met één jaar te verlengen tot twee jaar. Dit is in dit artikel geregeld. De
vervolguitkeringsduur voor personen die op hun eerste werkloosheidsdag
57,5 jaar of ouder waren is en blijft drie en een half jaar.

Artikel 5O WW

Artikel 50, eerste en tweede lid, WW

Artikel 50, eerste lid, WW, vormt het equivalent van artikel 43, eerste lid,
WW, maar dan voor het geval dat de uitkering tijdens de vervolgfase is
geëindigd. De beide artikelleden zorgen er samen met het nieuwe artikel
48 WW voor dat indien een geëindigd recht herleeft, de resterende duur
van het herleefde recht gelijk is aan de duur die nog resteerde op het
moment van de eindiging.

In het tweede lid wordt artikel 43, tweede, derde en vierde lid van
toepassing verklaard. Dit is begrijpelijk nu de in artikel 50 geregelde
materie in wezen gelijk is aan die van artikel 43. De beide artikelen zien
slechts op verschillende uitkeringsfasen.

Artikel 5O, derde en vierde lid, WW

In de toelichting op het nieuwe artikel 21 is aan de orde gekomen
waarom het voor personen met recht op loongerelateerde uitkering en
vervolguitkering die werk hervatten, veelal gunstiger is bij hernieuwde
werkloosheid (ter zake waarvan opnieuw aan de wekeneis is voldaan) het
oude recht te laten herleven dan een nieuw recht op kortdurende uitkering
te laten ontstaan. Dit is echter anders indien de betrokken persoon op het
moment van werkhervatting nog slechts recht had op minder dan een half
jaar vervolguitkering. Immers, de kortdurende uitkering bedraagt zes
maanden, terwijl de hoogte ervan gelijk is aan die van de vervolg–
uitkering. Omdat zonder nadere regelgeving een niette rechtvaardigen
verschil zou ontstaan tussen degene die - zeg - 28 weken heeft gewerkt
vanuit de situatie dat geen recht op uitkering of recht op kortdurende
uitkering bestond en vervolgens werkloos wordt (krijgt zes maanden
kortdurende uitkering) en degene die 28 weken heeft gewerkt vanuit de
situatie dat hij zich in het laatste halfjaar van zijn vervolguitkering bevond
(zou de rest van de vervolguitkering, dus minder dan zes maanden
uitkering, krijgen), is het kabinet van mening dat reparatie op dit punt
nodig is. Het kabinet is tot de overtuiging gekomen dat dit het best kan
geschieden via een verlenging van de vervolguitkeringsduur voor
bovengenoemde gevallen. Daarom is in het nieuwe derde lid van artikel
50 bepaald dat in dergelijke gevallen de duur van de vervolguitkering
zodanig wordt verlengd, dat de resterende duur bij herleving zes
maanden is. Aldus wordt bovenbedoelde groep in dezelfde uitkerings–
positie gebracht als personen voor wie wel recht op kortdurende uitkering
ontstaat.

Het derde lid is van toepassing in de situatie dat, ondanks het feit dat
aan de wekeneis is voldaan, geen nieuw recht op (kortdurende) uitkering
ontstaat, maar het oude recht op loongerelateerde uitkering en vervolg–
uitkering herleeft (en vervolgens wordt verlengd). Dit heeft het - op zich
gewenste - gevolg, dat de vóór de herleving gewerkte weken bij een
derde werkloosheid meetellen voor de vraag of aan de wekeneis is
voldaan. Zoals in de toelichting op artikel 17a reeds is vermeld, tellen
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gewerkte weken immers slechts dan niet meer mee indien deze reeds tot
een recht op uitkering hebben geleid. Deze regeling heeft echter ook een
ongewenst gevolg. Zij leidt ertoe dat het mogelijk is na de verlenging van
de vervolguitkeringsduur op grond van het nieuwe derde lid, gedurende
een aantal maanden (maar, met het oog op de referteperiode, minder dan
drie maanden) uitkering te genieten, vervolgens één week werk te
verrichten, en de vervolguitkering op grond van een herhaalde toepassing
van dat lid weer verlengd te krijgen met de na de herleving genoten
uitkeringsmaanden. Immers, men zal voor deze werkloosheid, ondanks
het feit dat recentelijk slechts één dag aan de wekeneis is voldaan, weer
aan de wekeneis voldoen. Vooral indien men zich op het moment van de
tweede werkhervatting reeds in de op grond van het derde lid toegekende
verlengingsfase bevond, zou dit leiden tot discrepanties met de uitkerings–
positie van de persoon met recht op een kortdurende uitkering die een
korte onderbreking van deze uitkering wegens werkaanvaarding heeft
(geen verlenging). Met het oog hierop is besloten herhaalde verlenging
alleen mogelijk te maken indien ter zake van na de herleving verrichte
arbeid opnieuw aan de wekeneis wordt voldaan. Bij het beantwoorden
van de vraag of dat het geval is, dient uiteraard rekening te worden
gehouden met het bepaalde in artikel 17a en de daarop gebaseerde
regels. Voor de duidelijkheid is dit in het vierde lid van artikel 50 met
zoveel woorden opgenomen.

Artikel I, onderdelen Q en R (artikelen 51 en 52 WW)

In de artikelen 51 en 52, eerste lid, WW is neergelegd dat de hoogte van
de vervolguitkering 70% van het minimumloon bedraagt, tenzij het
dagloon lager is dan het minimumloon, in welk geval de vervolguitkering
70% van het dagloon bedraagt. Het huidige tweede lid van artikel 52
verklaart artikel 47, tweede en derde lid, WW van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat, behoudens het bepaalde in het vierde
lid, in plaats van het dagloon het minimumloon in aanmerking komt. De
verwijzing naar deze twee artikelleden van artikel 47 in combinatie met het
bepaalde in artikel 52 zelf, leidt echter tot onduidelijkheden. Met name is
onduidelijk of bij achtereenvolgend verlies van twee deeltijd–
dienstbetrekkingen op den duur aan vervolguitkering tweemaal of
anderhalf maal 70% van het minimumloon dan wel het dagloon zou
kunnen worden ontvangen (zie hierover ook de artikelsgewijze toelichting
op artikel I, onderdeel L) en hoe artikel 47, derde lid, van overeenkomstige
toepassing zou kunnen zijn indien het dagloon gelijk was aan dan wel
hoger was dan het minimumloon, en de vervolguitkering derhalve
gerelateerd dientte worden aan het minimumloon.

Deze twee onduidelijkheden zijn opgelost door de bepalingen die van
toepassing zijn indien het dagloon hoger is dan of gelijk is aan het
minimumloon op te nemen in artikel 51 en de bepalingen die van
toepassing zijn indien het dagloon lager is dan het minimumloon te
handhaven in artikel 52. Daarnaast is besloten de inhoud van artikel 47,
tweede lid, op te nemen in artikel 51 en op een betere plaats te verwijzen
naar artikel 47, derde lid. Het nieuwe tweede lid van artikel 51 is overigens
grotendeels, maar niet geheel gelijk aan artikel 47, tweede lid. Artikel 51,
tweede lid, voorziet in een evenredige vermindering van de vervolg–
uitkering indien niet alle uren uit de dienstbetrekking waaruit men
werkloos werd zijn verloren, of indien het urenverlies tijdens de duur van
de uitkering wijziging ondergaat. Door het bereik van het eerste deel van
het artikellid te beperken tot een niet volledig arbeidsurenverlies «uit de
dienstbetrekking waaruit hij werkloos werd» is duidelijk dat het lid niet
van toepassing zal zijn op een werknemer die tegelijkertijd twee dienstbe–
trekkingen vervult en één daarvan volledig verliest. Tevens maakt deze
zinsnede duidelijk dat bij het verlies van de tweede baan in de vervolgfase
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recht bestaat op twee vervolguitkeringen van ieder 70% van het
minimumloon (dan wel 70% van het dagloon, indien het dagloon lager
was dan het minimumloon; zie daarvoor het voorgestelde artikel 52, derde
lid juncto het nieuwe artikel 51, tweede lid). Dit laatste is een ongewenst
gevolg, dat echter wordt opgelost door het nieuwe artikel 35b WW, waarin
is bepaald dat in dit geval wordt geanticumuleerd tot 70% van het
minimumloon.

Door de inhoud van artikel 47, derde lid, niet op te nemen in artikel 51,
dat immers ziet op de gevallen waarin de vervolguitkering aan het
minimumloon wordt gerelateerd en waarin het dagloon derhalve niet van
belang is, maar in artikel 52, wordt bovengenoemde tweede onduide–
lijkheid voorkomen.

Ten slotte is nog een op dit moment bestaande omissie hersteld. Artikel
52 staat er in zijn huidige redactie aan in de weg dat een naar het dagloon
berekende vervolguitkering (derhalve dagloon lager dan het
minimumloon) kan worden herzien indien het minimumloon wordt
herzien. Dit is ongewenst. De loongerelateerde uitkering en de aan het
minimumloon gerelateerde vervolguitkering worden dan ook wèl op dat
moment geïndexeerd (men leze de artikelen 46 en 51 juncto 14 WW). Door
een kleine wijziging van het eerste lid van artikel 52, alsmede door het - in
het nieuwe tweede lid - van overeenkomstige toepassing verklaren van de
artikelen 45 en 46 wordt bereikt dat ook de naar het dagloon berekende
vervolguitkeringen worden geïndexeerd op het moment dat en in de mate
waarin het minimumloon wordt herzien.

Artikel I, onderdeel S (artikelen 52 a tot en met 521 WW)

Artikel 52a WW

Zoals reeds in de artikelsgewijze toelichting op artikel I, onderdelen A,
B, C, H en K, is aangegeven, is het recht op kortdurende uitkering geregeld
in een nieuw hoofdstuk, te weten hoofdstuk llb. Hiervoor is gekozen om
een zo groot mogelijke helderheid in de systematiek van de WW te
behouden. Om dezelfde reden is de indeling van het nieuwe hoofdstuk
gelijk aan de indeling van hoofdstuk lla.

Artikel 52a WW constitueert het recht op kortdurende uitkering.

Artikel 52b WW

Artikel 52b, eerste lid, WW

Het recht op kortdurende uitkering zal, zo is in het eerste lid geregeld,
ontstaan indien men terzake van zijn werkloosheid wel aan de
(verscherpte) wekeneis voldoet, maar niet aan de 4 uit 5-eis of aan de
voorwaarde dat men op of onmiddellijk voorafgaande aan zijn eerste
werkloosheidsdag een arbeidsongeschiktheidsuitkering had. Indien men
aan een van beide laatste voorwaarden voldoet, ontstaat immers recht op
loongerelateerde uitkering en vervolguitkering, welk recht in duur en
hoogte voor betrokkene altijd gunstiger is dan het recht op kortdurende
uitkering.

Artikel 52b, tweede lid, WW

In artikel 18 WW is bepaald dat een werknemer die uitsluitend ten
gevolge van vorst, sneeuwval, hoog water of andere buitengewone
omstandigheden werkloos is, recht heeft op loongerelateerde uitkering en
vervolguitkering voor de duur van deze omstandigheden, ook al voldoet
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hij niet aan de wekeneis van artikel 17 WW. Gezien het doel van deze
bepaling dient deze, op het punt van de referte-eisen «automatische»,
toegang tot het recht op uitkering te worden gehandhaafd, ook nu artikel
17 wordt uitgebreid met de extra toetredingsvoorwaarde dat voldaan is
aan de 4 uit 5-eis. Aanpassing van artikel 18 was daarvoor overigens niet
nodig. Wel dient voorkomen te worden dat ter zake van dezelfde
werkloosheid daarnaast nog een recht op kortdurende uitkering ontstaat,
hetgeen zonder nadere bepaling het geval zou zijn indien de betrokken
werknemer aan de wekeneis zou voldoen. In hettweede lid van artikel 52b
WW is daarom bepaald dat een werknemer die recht op uitkering heeft op
grond van artikel 18, ter zake van dezelfde werkloosheid niet tevens recht
kan hebben op een kortdurende uitkering.

Artikel 52, derde lid, WW

In de toelichting bij het nieuwe artikel 21, eerste lid, WW (artikel I,
onderdeel G) is ingegaan op de situatie die zou ontstaan indien een
geëindigd recht op loongerelateerde uitkering en vervolguitkering niet zou
kunnen herleven indien voor dezelfde uren een recht op kortdurende
uitkering zou ontstaan, dat wil zeggen ter zake van een tweede
werkloosheid niet opnieuw aan de 4 uit 5-eis (of aan de voorwaarde dat
men op of onmiddellijk voorafgaande aan de eerste werkloosheidsdag
een arbeidsongeschiktheidsuitkering had) wordt voldaan. Daar werd
geconcludeerd dat dit vrijwel altijd (namelijk niet indien de betrokkene
zich in het laatste halfjaar van zijn vervolguitkering zou bevinden op het
moment van werkhervatting) zou leiden tot benadeling van de werkloze
die werk hervat voor 26 of meer weken ten opzichte van de werkloze die in
het geheel geen werk hervat dan wel de werkloze die gedurende minder
dan 26 weken werk hervat. Omdat dit gevolg niet acceptabel is, werd
voorgesteld in artikel 21, eerste lid, WW te bepalen dat het recht op
loongerelateerde uitkering en vervolguitkering alleen dan niet herleeft,
indien inmiddels over dezelfde uren een nieuw recht op loongerelateerde
uitkering en vervolguitkering is opgebouwd (gegeven dat zich geen
situatie voordoet als bedoeld in het tweede en het derde lid van artikel
21).

Indien men ter zake van de nieuw ontstane werkloosheid echter voldoet
aan de wekeneis maar niet aan de 4 uit 5-eis (of aan de voorwaarde dat
men op of onmiddellijk voorafgaande aan de eerste werkloosheidsdag
een arbeidsongeschiktheidsuitkering had) zal niet alleen het recht op
loongerelateerde uitkering en vervolguitkering herleven op grond van het
eerste lid van artikel 21 WW, maar zal zonder nadere bepaling daarnaast
een recht op kortdurende uitkering ontstaan op grond van artikel 52b,
eerste lid, WW. Omdat het uiteraard niet gewenst is om voor dezelfde
verloren arbeidsuren tweemaal een werkloosheidsuitkering te betalen, is
in het voorgestelde artikel 52b, derde lid, bepaald dat in dit geval de
kortdurende uitkering niet ontstaat.

Zoals eerder is vermeld, dient uitgangspunt te zijn dat iemand die na
zijn eerste werkloosheid 26 of meer weken heeft gewerkt niet slechter af is
dan iemand die niet of minder dan 26 weken heeft gewerkt. Het voorge–
stelde artikel 52b, derde lid, voldoet voor personen die zich in het laatste
halfjaar van de vervolguitkering bevonden toen ze het werk hervatten
echter niet aan dit uitgangspunt. Immers, voor hen zal het ontstaan van
een recht op kortdurende uitkering, uitzonderingen daargelaten, gunstiger
zijn dan herleving van het recht op loongerelateerde uitkering en
vervolguitkering. Besloten is ook in deze gevallen het recht op
loongerelateerde uitkering en vervolguitkering te laten herleven en het
recht op kortdurende uitkering niet te laten ontstaan, en de daaruit
voorvloeiende ongunstigere behandeling van deze groep te repareren via
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de duur van de vervolguitkering. Dit laatste is geregeld in het voorge–
stelde derde lid van artikel 50. Verwezen wordt naar de op dat artikel
gegeven toelichting (onderdeel P).

De zinsnede «dan wel, indien een recht ingevolge hoofdstuk lla na
herleving nogmaals herleeft, voor het totaal aantal uren van dat recht na
de laatste herleving» ziet op een situatie die aan de hand van het
hiernavolgende voorbeeld zal worden toegelicht. Een werknemer, volledig
werkloos uit een dienstbetrekking van 40 uur per week ter zake van welke
werkloosheid recht bestaat op loongerelateerde uitkering en vervolg–
uitkering, gaat na een maand 30 uur werken. Zijn recht eindigt op dat
moment gedeeltelijk. Drie maanden later wordt de werkhervatting 40 uur
per week. Op dat moment eindigt zijn recht op uitkering volledig. Weer
twee maanden valt de werknemer terug op een arbeidspatroon van 10 uur
per week. Op dat moment herleeft zijn recht op loongerelateerde uitkering
en vervolguitkering tot 30 uur per week. Na een maand verliest hij ook de
laatste 10 uur werk. Hij heeft dan inmiddels opnieuw voldaan aan de
wekeneis. Zonder nadere bepaling zou nu een recht op uitkering ontstaan
dat gebaseerd zou zijn op de werkomvang van het laatste halfjaar, te
weten 30 uur gemiddeld (drie maanden 30 uur + twee maanden 40 uur +
een maand 10 uur). Indien terzake van dit tweede recht niet opnieuw aan
de 4 uit 5-eis (of aan de voorwaarde dat er op of onmiddellijk vooraf–
gaande aan zijn eerste werkloosheidsdag een arbeidsongeschiktheids–
uitkering was) is voldaan, zou derhalve een recht op kortdurende uitkering
ontstaan. Naast het recht op kortdurende uitkering voor 30 uur per week,
zou echter een herleefd recht op loongerelateerde uitkering en vervolg–
uitkering voor 40 uur iopen. Aldus zou tezamen recht bestaan op 70 uur
uitkering per week. Dit is niet de bedoeling. Het is duidelijk dat in dit geval
uitkering dient te bestaan voor 40 uur per week. De laatste zinsnede van
het voorgestelde artikel 52b, derde lid, voorziet hierin. Toegespitst op het
voorbeeld, leidt de redactie van dit artikel tot het volgende resultaat. Op
het moment dat opnieuw aan de wekeneis is voldaan, herleeft het ook
eerder reeds herleefde recht op loongerelateerde uitkering en vervolg–
uitkering met 10 uur (het aantal uren waarover dat recht zich uitstrekt was
30 uur voor de laatste herleving, en is met ingang van die laatste
herleving 40 uur). In dit geval ontstaat geen recht op kortdurende
uitkering voor het totaal aantal uren van herleving, welk totaal 40 uren is.
In casu leidt dit er derhalve toe dat het recht op kortdurende uitkering in
het geheel niet ontstaat.

Artikel 52c WW

Behalve in de referte-eis, verschillen de voorwaarden voor het ontstaan
en het eindigen van het recht op kortdurende uitkering niet van de
voorwaarden voor het recht op loongelateerde uitkering en vervolg–
uitkering. Daarom worden de in hoofdstuk lla opgenomen artikelen die
zien op de bepaling van de mate van werkloosheid, de eerste
werkloosheidsdag (16 en 17c), de uitsluitingsgronden (19 en 19a) en de
eindiging van de uitkering (20), alsmede de bepaling die nadere regels
geeft voor de beoordeling van de vraag of aan de wekeneis is voldaan
(17a) in artikel 52c WW van overeenkomstige toepassing verklaard.

Artikel 52d WW

Het eerste en het tweede lid van het voorgestelde artikel 52d regelen de
herleving van het recht op kortdurende uitkering. Deze inhoud van leden
is grotendeels gelijk aan die van het nieuwe artikel 21 WW. Een verschil is
echter, dat de herleving niet alleen niet plaatsvindt indien voor de
betreffende uren een recht op loongerelateerde uitkering en vervolg–
uitkering is ontstaan, maar ook indien een nieuw recht op kortdurende
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uitkering is ontstaan. Voor de uitkeringsgerechtigde is het in dit geval
immers qua duur en hoogte altijd gunstiger het nieuwe recht voorrang te
geven boven het oude recht.

Het voorgestelde derde lid ziet op een situatie die lijkt op de situatie van
het in de toelichting op artikel 52b, derde lid, gegeven voorbeeld, maar nu
is het oude recht het recht op kordurende uitkering en het nieuwe recht
het recht op loongerelateerde uitkering en vervolguitkering. Enig verschil
is, dat door het nieuwe eerste lid van artikel 52d, op het moment dat het
recht op loongerelateerde uitkering en vervolguitkering ontstaat, het
alsdan reeds herleefde recht op kortdurende uitkering niet in omvang zal
toenemen. Oftewel: zonder nader bepaling zal er op het moment dat ook
de laatste 10 arbeidsuren verloren zijn tegelijkertijd recht zijn op 30 uur
herleefd kortdurend recht en 30 uur loongerelateerde uitkering en
vervolguitkering. Aangezien het nieuwe recht altijd gunstiger in duur en
hoogte zal zijn, is in dit geval in het voorgestelde derde lid bepaald dat het
recht op kortdurende uitkering voor 20 uur eindigt. Aldus zal betrokkene
voor 30 uur per week recht hebben op loongerelateerde uitkering en
vervolguitkering, en voor 10 uur op (herleefde) kortdurende uitkering.

In het vierde lid wordt de SVr de bevoegdheid gegeven nadere regels te
stellen ter zake van de eindiging van rechten bij samenloop van rechten
op loongerelateerde uitkering en vervolguitkering enerzijds en op
kortdurende uitkering anderzijds. Op grond van de artikelen 20, zesde lid,
en 52c WW kan de SVr ook regels stellen met betrekking tot samenloop
van twee rechten op loongerelateerde uitkering en vervolguitkering en
met betrekking tot samenloop van twee rechten op kortdurende uitkering.

Artikelen 52e en 52f WW

Het geldend maken en de betaling van de kortdurende uitkering dienen
op dezelfde wijze te geschieden als het geldend maken en de betaling van
de loongerelateerde uitkering en de vervolguitkering. Daarom zijn de
betreffende bepalingen uit hoofdstuk lla in hoofdstuk llb van toepassing
verklaard.

Artikelen 52g en 52h WW

In artikel 52g WW is de duur van de kortdurende uitkering neergelegd
(zes maanden, te rekenen vanaf de eerste dag waarop het recht op
uitkering is ontstaan). Artikel 52hWW regelt voor de kortdurende uitkering
wat in artikel 43 WW is geregeld voor de loongerelateerde uitkering en in
artikel 50, eerste en tweede lid, WW voor de vervolguitkering. Verwezen
wordt naar de toelichting op deze artikelen (artikel I, onderdelen 0 en P).

Artikel 52i WW

De hoogte van de kortdurende uitkering is gelijk aan de hoogte van de
vervolguitkering, derhalve 70% van het minimumloon of 70% van het
dagloon, indien het dagloon lager is dan het minimumloon. In artikel 52h
zijn daarom alleen de twee hoofdregels ter zake van de hoogte van de
uitkering neergelegd (het voorgestelde eerste en derde lid). Voor het
overige wordt verwezen naar de artikelen 51 en 52 WW. Anders dan bij de
bepalingen terzake van de vervolguitkering, kan in artikel 52i echter niet
zonder meer worden gerefereerd aan een (eerder reeds als berekenings–
basis gebruikt) dagloon, omdat het recht op kortdurende uitkering geen
loongerelateerde fase kent. Dit is de reden voor de opname van de tweede
volzin in artikel 52i, derde lid, WW.
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Artikel I, onderdelen T, U, V, W en Y (artikelen 58, 68, 76 en 98
WW)

De in deze onderdelen opgenomen wijzigingen zijn deels nodig
geworden door de introductie van hoofdstuk llb en zijn deels van
redactionele aard. Wat betreft onderdeel V (wijziging artikel 68 WW) wordt
nog opgemerkt dat geen van de bepalingen van het nieuwe hoofdstuk llb
van toepassing zullen zijn op het recht op uitkering, het geldend maken
van het recht op uitkering en de betaling van de uitkering bedoeld in
hoofdstuk IV WW. Dit is begrijpelijk indien men bedenkt dat het in dat
hoofdstuk gaat om een uitkering ter hoogte van het loon over de in artikel
64 WW genoemde perioden. Nu de kortdurende uitkering altijd lager is
dan het minimumloon, is toepassing van de bepalingen ter zake van de
kortdurende uitkering bij beoordeling van rechten op grond van hoofdstuk
IV niet aan de orde.

Artikel I, onderdeel X (artikel 90 WW)

In dit artikel is allereerst de uitbreiding van de wachtgeldperiode van
acht weken tot dertien weken gerealiseerd. Daarnaast is geregeld dat ook
de uitkering van personen voor wie ingevolge het Besluit verlaagde
wekeneis Werkloosheidswet een verlaagde wekeneis van 13, 16 of 20
weken geldt, gedurende de eerste 13 weken werkloosheid uit het
betrokken wachtgeldfonds wordt gefinancierd. Door het vereiste van 26
verzekeringsweken bij dezelfde bedrijfsvereniging zal dit onder de huidige
WW veelal niet het geval zijn. Op de redenen die aan beide wijzigingen
ten grondslag liggen is in paragraaf 3.3 van het algemene gedeelte van
deze toelichting ingegaan.

Artikel I, onderdeel Z (artikel 100 WW)

De vervanging van het eerste lid, onderdeel a, van artikel 100, WW is
noodzakelijk geworden door de introductie in de WW van de kortdurende
uitkering. Onderdeel b van het huidige eerste lid kan vervallen, nu door de
verplaatsing van de voorwaarde van het huidige artikel 42, tweede lid,
WW, naar artikel 17, onderdeel b, WW, de in artikel 100, eerste lid,
onderdeel b, WW bedoelde situatie zich niet meer zal kunnen voordoen.

Artikel I, onderdeel Aa (artikel 116 WW)

Voor de toelichting op de voorgestelde wijziging in dit artikel wordt
verwezen naar de toelichting op de onderdelen D en E.

Artikel IV

In dit artikel is het overgangsrecht neergelegd. Het eerste lid regelt dat
de verscherping van de wekeneis en van de jareneis, de combinatie van
beide eisen voor het recht op loongerelateerde WW-uitkering (en
vervolguitkering), de mogelijkheid een kortdurende uitkering te ontvangen
indien men slechts aan de verscherpte wekeneis voldoet, en de verlenging
van de vervolguitkeringsduur niet van toepassing zijn indien de eerste dag
van werkloosheid is gelegen voor de datum van inwerkingtreding van de
artikelonderdelen waarin deze onderwerpen zijn geregeld. (Zoals in het
algemene gedeelte van de toelichting is aangegeven, is de streefdatum
voor inwerkingtreding van deze bepalingen 1 maart 1995. Wellicht ten
overvloede wordt opgemerkt dat alle in het eerste lid genoemde onder–
delen op dezelfde datum in werking zullen treden). Het bovenstaande is
geregeld door te bepalen dat de artikelen van de WW zoals deze luidden
voor de inwerkingtredingsdatum van bovenbedoelde bepalingen, van

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 985, nr. 3 61



toepassing blijven op werkloosheidsgevallen die zich voordeden voor
deze datum.

In het tweede lid is een aantal uitzonderingen op de in het eerste lid
neergelegde eerbiedigende werking geregeld. Zo zou het ongewenst zijn
indien een voor het bereiken van de maximumduur geëindigd, onder de
«oude» bepalingen ontstaan recht niet zou kunnen herleven indien na de
inwerkingtredingsdatum een recht op kortdurende uitkering zou zijn
ontstaan. Net zoals dat het geval zal zijn bij tussentijds geëindigde rechten
ingevolge het nieuwe hoofdstuk lla, dient in dit geval het oude recht te
herleven en het kortdurende recht niette ontstaan. (Voor een nadere
uiteenzetting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op artikel
I, onderdelen G en S, ad artikel 21, eerste lid, en artikel 52b, derde lid,
WW.) Indien betrokkene zich op het moment van werkhervatting in het
laatste halfjaar van zijn vervolguitkering bevond, dient bovendien deze
uitkering zodanig verlengd te worden, dat de resterende duur van de
vervolguitkering gelijk is aan zes maanden (zie de toelichting op artikel I,
onderdeel P, ad artikel 50, derde en vierde lid, WW). Het bovenstaande
wordt bereikt door aan de voorgestelde wijziging van artikel 21, eerste lid,
en 50, derde en vierde lid, onmiddellijke werking toe te kennen, onder
gelijktijdige bepaling in het derde lid van artikel IV, dat een op grond van
de oude bepalingen ontstaan recht voor de toepassing van de nieuwe
bepalingen wordt beschouwd als een recht op grond van het (nieuwe)
hoofdstuk lla.

In de toekomst zal gelden dat een geheel geëindigd recht onder in het
nieuwe tweede lid van artikel 21 WW opgesomde omstandigheden, niet
voor een klein aantal uren kan herleven. Er is geen reden de werking van
dit lid te beperken tot rechten op uitkering waarvan de eerste
werkloosheidsdag ligt op of na de inwerkingtredingsdatum van dit nieuwe
tweede lid. Wel dient echter voorkomen te worden dat een reeds voor
deze datum voor een klein aantal uren herleefd recht alsnog vanaf die
datum eindigt. Met het oog hierop wordt in het tweede lid van artikel IV
ook aan het nieuwe artikel 21, tweede lid, WW, onmiddellijke werking
toegekend, met dien verstande dat dit lid slechts werkt in gevallen waarin
een recht op uitkering geheel is geëindigd na de datum van inwerking–
treding van het nieuw artikel 21 (tweede lid), WW.

Ook aan de nieuwe artikelen 28, 35a en 35b WW wordt onmiddellijke
werking toegekend. Voor artikel 28 leidt dit ertoe dat maatregelen
opgelegd op een recht dat ontstaan is voor de inwerkingtredingsdatum,
indien dat recht eindigt en vervolgens weer herleeft, niet kunnen worden
voortgezet indien inmiddels wederom aan de wekeneis is voldaan.

Wat betreft artikel 35a heeft dit tot gevolg dat ook inkomsten uit of in
verband met opleiding of scholing van personen die voor de
inwerkingtredingsdatum reeds recht op uitkering hadden, op de uitkering
in mindering dienen te worden gebracht voor zover zij het vrij te laten
bedrag overstijgen. Met het oog op de rechtszekerheid is geregeld dat dit
niet zo is, indien de bedrijfsvereniging de opleiding of scholing reeds voor
de inwerkingtredingsdatum noodzakelijk heeft verklaard. Aldus wordt
voorkomen dat personen die reeds op de inwerkingtredingsdatum met
behoud van uitkering een opleiding of scholing volgen, ter zake waarvan
zij een vergoeding ontvangen, kunnen worden geconfronteerd met een
korting op hun uitkering.

De onmiddellijke werking van artikel 35b WW zal er onder meer toe
leiden dat werknemers die op de inwerkingtredingsdatum tegelijkertijd
meerdere vervolguitkeringen genieten, er in het totaalbedrag aan
WW-uitkering op achteruit kunnen gaan. In het merendeel van de gevallen
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zal het gaan om een inkomensachteruitgang van 105% van het
minimumloon naar 70% van het minimumloon. Hoewel hier derhalve
sprake kan zijn van een aanmerkelijke inkomensachteruitgang voor
lopende gevallen, is het kabinet toch van mening dat artikel 35a ook op
lopende gevallen moet worden toegepast, en wel om de volgende
redenen. Allereerst gaat het hier om reparatie van een evidente maas in
de huidige wet (zie ook de toelichting op artikel I, onderdeel L, ad artikel
35b). Werknemers die onder de huidige WW door het bestaan van deze
maas aan vervolguitkerïngen tezamen meer dan 70% van het
minimumloon ontvangen, kunnen hieraan geen gerechtvaardigd
vertrouwen ontlenen dat de wetgever bij reparatie reeds bestaande
gevallen ongemoeid laat. Daarnaast dienen personen die voor de
inwerkingtredingsdatum twee of meer rechten op vervolguitkering
hebben, naar de mening van het kabinet wat betreft de totale hoogte van
de uitkering gelijk te worden behandeld aan personen die pas op of na de
inwerkingtredingsdatum meerdere vervolguitkeringen tegelijk hebben
lopen. Zou dit niet zo zijn, dan zou degene wiens tweede vervolguitkering
gaat lopen voor de inwerkingtredingsdatum niet met anticumulatie te
maken krijgen, en degene wiens tweede vervolguitkering gaat lopen op of
na de inwerkingtredingsdatum wel. Doordat de verlengde
loongerelateerde uitkering langer duurt naarmate men ouder is, met als
gevolg dat ook de vervolguitkering later ingaat naarmate men ouder is,
zou dit de facto leiden tot begunstiging van jongeren boven ouderen. Ten
slotte zou eerbiedigende werking voor lopende gevallen er ook nog toe
kunnen leiden, dat werknemers met meerdere vervolguitkeringen minder
snel nieuw werk accepteren. Immers, zou dat nieuwe werk weer verloren
worden, dan is de kans dat het daaruit voortvloeiende recht lager is dan
het totaalbedrag dat ontvangen zou worden aan de vervolguitkeringen
indien men geen werk was gaan verrichten, niet denkbeeldig, zeker niet
indien het nieuwe recht een recht op kortdurende uitkering is. Onderkend
wordt dat de onmiddellijke werking van artikel 35b zal dienen te leiden tot
een herbeoordeling voor alle personen die op de inwerkingtredingsdatum
meerdere vervolguitkeringen tegelijkertijd genieten. Naar verwachting
betreft het hier echter een klein aantal gevallen, zodat dit waarschijnlijk
niet zal leiden tot problemen voor de uitvoeringsorganisatie.

Het derde lid regelt dat rechten op uitkering ontstaan voor de inwerking–
treding van (onder meer) de bepalingen waarin de verscherpte referte–
eisen, de kortdurende uitkering en de verlenging van de duur van de
vervolguitkering zijn geregeld, voor de toepassing van de bepalingen van
de WW zoals deze komt te luiden na deze inwerkingtreding worden
beschouwd als rechten ingevolge het nieuwe hoofdstuk lla. Dit is vooral
van belang indien na de inwerkingtreding van het voorliggende
wetsvoorstel een recht op kortdurende uitkering is ontstaan, terwijl tevens
de maximumduur van een recht dat is ontstaan onder de «oude»
WW-bepalingen nog niet was bereikt. Zonder het vierde lid zouden de
artikelen 21, eerste lid en 50, derde en vierde lid, waaraan in het tweede
lid van artikel IV onmiddellijke werking is toegekend, en 52b, derde lid,
niet van toepassing kunnen zijn op een situatie van (dreigende)
samenloop tussen een recht dat ontstaan is voor bovenbedoelde
inwerkingtredingsdatum en na die datum herleeft en een mogelijk recht
op kortdurende uitkering.

Het vierde lid, ten slotte, ziet op het overgangsrecht ter zake van de
uitbreiding van de wachtgeldperiode en van het ten laste brengen van de
eerste uitkeringsmaanden bij seizoenwerkloosheid van de wachtgeld–
fondsen. Voorkomen dient te worden dat de uitkering van personen die op
het moment van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel X, van het
voorliggende wetsontwerp, al tussen de acht en de dertien weken
uitkering genieten (op de inwerkingtredingsdatum wordt de uitkering dan
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dus al uit het AWf gefinancierd) alsnog eerst gedurende een periode van
één tot vijf weken uit het wachtgeldfonds dient te komen, waarna weer
een overgang op financiering uit het AWf zou moeten plaatsvinden. lets
dergelijks geldtten aanzien van de uitkering van seizoenwerklozen die op
bovenbedoelde inwerkingtredingsdatum nog geen dertien weken
uitkering hebben genoten. Met het oog hierop is aan artikel I, onderdeel X,
eerbiedigende werking toegekend.

Artikel V

Gelet op de financiële taakstelling die mede met de voorliggende
maatregelen gemoeid is, dient het wetvoostel zo spoedig mogelijk in
werking te treden. De beoogde inwerkingtredingsdatum is daarom 1
maart 1995. In afwijking hiervan dienen, zoals in paragraaf 5 van het
algemene gedeelte van deze toelichting is aangegeven, bepaalde
onderdelen van het wetsvoorstel pas na deze datum in werking te treden.
Gezien het feit dat er aldus voor verschillende wetsartikelen of onderdelen
daarvan verschillende inwerkingtredingsdata zullen gelden, is besloten de
inwerkingtreding te regelen bij koninklijk besluit.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
R. L. 0. Linschoten
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