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1 . Inleiding 

Tijdens een mondeling overleg met de vaste Commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer op 16 oktober 1986 
over de concept-inkomensbesluiten-TW en -I0AW is onder andere de 
aandacht gevraagd voor de wijze van verrekening van pensioenpremie en 
vakantiebonnen met toeslag respectievelijk de IGAW-uitkering. Toegezegd 
is dat hierover nog nader overleg zou plaatsvinden met de Federatie van 
Bedrijfsverenigingen (FBV) (Kamerstukken II, 1986-1987, 17475. nr. 
11). 

Het verheugt mij u thans te kunnen meedelen, dat ten aanzien van de 
problematiek van de pensioenpremie en de vakantiebonnen in relatie tot 
de Toeslagenwet in overleg met de FBV een adequate oplossing is bereikt 
(zie § 2 en § 3). Hiermede is in de definitieve versie van de inkomensbe-
sluiten, welke een dezer dagen in het Staatsblad verschijnt, rekening 
gehouden. Wel is op dit moment nog overleg gaande over de wijze 
waarop in de nWW rekening moet worden gehouden met vakantiebonnen. 
Het ziet er naar uit, dat ook voor de nWW een adequate oplossing ter 
zake kan worden bereikt. 

2. Pensioenpremie 

In een aantal bedrijfstakken is het gebruikelijk om een gedeelte van de 
loondervingsuitkering te reserveren voor de pensioenopbouw. Verschil-
lende varianten komen hierbij voor. Soms wordt de pensioenpremie in 
zijn geheel rechtstreeks op de rekening van het pensioenfonds gestort, 
soms wordt de pensioenpremie gedeeltelijk op de loondervingsuitkering 
ingehouden. 

Deze pensioenpremie is als loon uit vroegere dienstbetrekking en 
derhalve als inkomen in verband met arbeid te beschouwen. Dit zou, 
zonder nadere voorziening, er toe kunnen leiden dat de uitkeringsgerech-
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tigde, voor wie pensioenpremie wordt betaald, onder het relevante 
sociale minimum zou zakken. 

Teneinde deze ongewenste situatie te voorkomen is in artikel 7, tweede 
lid, van de definitieve versie van de inkomensbesluiten-TW en -IOAW 
bepaald dat een aanspraak om na verloop van tijd onder een voorwaarde 
een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen, voor zover deze 
niet worden gedekt door stortingen van degene die loondervingsuitkering 
geniet, niet als inkomen in verband met arbeid wordt beschouwd. 
Hierdoor wordt het mogelijk dat pensioenpremie die rechtstreeks door de 
(ex-)werkgever of de bedrijfsvereniging aan het pensioenfonds wordt 
betaald ten behoeve van de pensioenopbouw niet met de toeslag of de 
lOAW-uitkering wordt verrekend. 

Voor de goede orde zij er op gewezen dat een pensioenpremie welke 
op de loondervingsuitkering wordt ingehouden niet onder deze uitzonde-
ringsbepaling valt. De reden hiervan is gelegen in het feit dat onder het 
relevante bruto- respectievelijk netto-sociale minimum dient te worden 
verstaan het bruto-minimumloon (danwei 90% of 70% daarvan) verminderd 
met de verschuldigde loonbelasting, en de verschuldigde premies volks-
en werknemersverzekeringen. Met ingehouden pesioenpremie wordt 
daarom geen rekening gehouden. 

3. Vakantiebonnen 

Een vergelijkbare problematiek is aan de orde in die situaties, waar de 
loondervingsuitkering gedeeltelijk wordt uitbetaald in de vorm van 
vakantiebonnen. Ook hier zou, gezien de tekst van het inkomensbesluit-TW, 
zoals deze op 16 oktober 1986 met de Kamer is besproken, loonder-
vingsuitkering plus toeslag onvoldoende zijn om het relevante sociale 
minimum te garanderen, omdat de vakantiebon welke de hoogte van de 
toeslag beïnvloedt, eerst op een later tijdstip te gelde gemaakt kan 
worden. 

Daarom is, in artikel 7, tweede lid, van het inkomensbesluit-TW 
bepaald dat vakantiebonnen, betaald naast een loondervingsuitkering, 
niet als inkomen in verband met arbeid worden beschouwd. 

Daarmede wordt zeker gesteld dat een uitkeringsgerechtigde, die naast 
de loondervingsuitkering een vakantiebon ontvangt, een netto-inkomen 
ter hoogte van het relevante sociale minimum ontvangt. 

Voor de goede orde zij er op gewezen dat in het inkomensbesluit-IOAW 
deze oplossing niet behoeft te worden overgenomen. 

Het recht op toeslag gaat immers vóór het eventuele recht op I0AW-
uitkering. Dit betekent dat voor degene die een vakantiebon naast een 
loondervingsuitkering ontvangt, reeds een inkomensgarantie op het 
niveau van het relevante sociale minimum aanwezig is. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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