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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 23 oktober 1986 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid' voerde op 
23 oktober 1986 mondeling overleg met de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid over zijn brief van 22 oktober 1986 (17 475, 
nr. 12). In die brief gaat de bewindsman nader in op het gevoerde overleg 
van 16 oktober 1986 over de Inkomensbesluiten-TW en -IOAW (17 475, 
nr. 11). 

De staatssecretaris was tijdens het overleg vergezeld van enkele van 
zijn ambtenaren, te weten: mevrouw J. Dekker en de heren drs. J. C. de 
Graaf, drs. C. van der Spek en R. G. Timmer. 

Van het gevoerde overleg brengt de commissie als volgt verslag uit, 
welk verslag door de Stenografische dienst woordelijk is vervaardigd. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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Verslag van een mondeling overleg van de vaste Commissie voor 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Voorzitter: Kraaijeveld Wouters 

Donderdag 23 oktober 1986 

Aanvang 14.00 uur 

Aanwezig zijn 5 leden der Kamer, te weten: Linschoten, Weijers, Ter Veld, 
Gerritse en Kraaijeveld-Wouters, 

en de heer De Graaf, staatssecretaris van sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, die vergezeld is van enige ambtennaren. 

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van kamerstuk 
17475, nr. 10 (Inkomensbesluiten-TW en - IOAW). 

De Voorzitter: Wij zetten nu het mondeling overleg met de staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de inkomensbesluiten 
Toeslagenwet en de I0AW voort. Naar aanleiding van het mondeling 
overleg van vorige week hebben wij van de staatssecretaris een reactie 
ontvangen. Dit mondeling overleg kunnen wij nu beschouwen als een 
afrondend overleg. Ik neem aan dat de staatssecretaris met zijn stuk 
voldoende heeft gereageerd en dat nu het woord weer aan de Kamer 
moet zijn. 

Wij constateren met genoegen dat de medewerkers van de Stenogra-
fische dienst in ons midden zijn. Ik attendeer de leden hierop, opdat zij zo 
duidelijk mogelijk zullen spreken. De medewerkers van de Stenografische 
dienst zitten namelijk soms met de ruggen naar de leden toe. 

De heer Weijers (CDA): Voorzitter! Ik wil graag mijn dank en waardering 
uitspreken voor het geproduceerde stuk en voor het feit dat dit stuk zo 
snel gereed was. Ik neem aan, dat de afspraak die wij de vorige keer 
rondom de vakantiebonnen en met betrekking tot het nog te houden 
overleg met de federatie hebben gemaakt, evenzo vrolijk wordt nagekomen. 
Die afspraak bestond al, maar is niet in de aan de orde zijnde brief 
opgenomen. 

Voorzitter! Ik teken met genoegen aan, dat wat de particuliere verzeke-
ringen betreft, er een duidelijke band is aangebracht. Wat de studiefinan-
ciering betreft, kan ik mij vinden in de opstelling van de staatssecretaris. 
Ik heb waardering voor die opstelling. Wat de bovenwettelijke voorzienin-
gen in de collectieve sfeer betreft, is de suggestie, die ik mede namens 
mijn collega Linschoten heb gedaan, onderzocht. Zij is ook bekeken in het 
licht van de Derde Richtlijn en als niet helemaal uitvoerbaar bestempeld. 
Ik aanvaard dat. Ik teken er wel bij aan, dat indien dit soort voorzieningen 
omgezet wordt in andere vormen, het probleem alsnog kan worden 
opgelost. Ik ken de gewiekstheid van het gilde dat zich met dit soort 
zaken bezighoudt. Dit gilde zal zeker een goede vorm voor het beoogde 
weten te vinden, zodat deze zaak ook in de praktijk een eigen bedding zal 
vinden. 

De heer Linschoten (VVD): Voorzitter! Ook ik wil mijn waardering 
uitspreken voor de brief van 22 oktober van de staatssecretaris. Tijdens 
het mondeling overleg van de vorige week, is van de kant van de Kamer 
op een aantal punten kritiek geleverd op het inkomensbesluit zoals dat 
ons eerst werd voorgelegd. Ik stel vast, dat de staatssecretaris het 
overgrote deel van de kritiek buitengewoon serieus heeft genomen en dat 
zijn heroverweging ertoe geleid heeft op een aantal punten het inkomens-
besluit aan te passen op de manier zoals deze commissie dat wenste. 
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Mevrouw de Voorzitter! Ik wil de verschillende onderdelen die wij de 
vorige week besproken hebben nog kort behandelen. Hier en daar wil ik 
nog een aanvullende vraag stellen. Allereerst wil ik daarbij spreken over 
de problematiek van de particuliere verzekeringen. 

Voor de duidelijkheid lijkt het mij goed nog eens vast te stellen wat 
volgens mij de bedoeling is van hetgeen in de brief staat. Sprekend over 
de particuliere verzekeringen, heeft de staatssecretaris het in de aanhef 
van de brief alleen maar over uitkeringen die men zelfstandig op grond 
van een particuliere of vrijwillige verzekering zou krijgen. Op blz. 3 van de 
brief zegt de staatssecretaris dat hij bereid is de zienswijze van de 
commissie te respecteren. Daarmee is toch aangegeven dat de particuliere 
verzekeringen, zowel die voor zelfstandigen als die voor werknemers, 
buiten het inkomensbesluit zullen vallen? 

Mevrouw de Voorzitter! Ik wil vervolgens iets zeggen over de proble-
matiek rondom de bovenwettelijke uitkeringen. Zoals de heer Weijers 
reeds zei, heeft de staatssecretaris het idee dat in de vorige vergadering 
is geopperd, bezien in het licht van de Derde Richtlijn. Daarbij is hij tot de 
conclusie gekomen dat tegen dit idee een aantal bezwaren aan te voeren 
is. Die bezwaren zouden ertoe leiden de voorgestelde weg niet op te 
gaan. Evenals de heer Weijers wijk ik voor de door de regering aangedragen 
argumenten. Ik geloof inderdaad dat wij ons terecht moeten afvragen of 
een dergelijke oplossing, gegeven de reikwijdte van de Derde Richtlijn 
van de Europese Gemeenschappen, in ons land uitvoerbaar zou zijn. 

Voorzitter! Over dit punt wil ik nog een enkele opmerking maken. De 
staatssecretaris zegt in de brief zelf ook iets over de Derde Richtlijn. Er 
bestaat een vermoeden dat er sprake is van indirecte discriminatie. Dat 
dit zo is kan naar mijn overtuiging niet alleen maar en per definitie 
weerlegd worden door vast te stellen dat het om een toeslag gaat die een 
aanvulling geeft tot het sociaal minimum. Veel beter kan men tot een 
weerlegging komen op het moment dat een objectief gerechtvaardigde 
grond tegen dat vermoeden wordt aangevoerd. 

Zo'n objectief gerechtvaardigde grond kan zijn het verlenen van een 
toeslag tot het sociaal minimum. Daarmee is wat ons betreft overigens 
bepaald niet uitgesproken, dat dat de enige objectief gerechtvaardigde 
grond kan zijn. Ik zeg dat te meer, daar wij op dit moment niet over 
nadere informatie beschikken, noch van de Europese Commissie, noch 
van het Europese Hof van Justitie. Dit betreft dan vooral inkomens boven 
het minimumniveau. 

Ik kom op de problemen rond de samenloop van een uitkering en een 
studiefinanciering. Ik doel vooral op de rentedragende lening en de 
ouderlijke bijdrage. Ik ben de staatssecretaris erkentelijk voor de aange-
brachte aanpassing. Daarin kan de VVD-fractie zich geheel vinden. 

Dat zelfde geldt voor het alternatief van de staatssecretaris inzake de 
bovenwettelijke uitkering. Bij collectieve afspraken over bij voorbeeld 
bedrijfsbeëindiging kunnen oplossingen worden gezocht in het kader van 
een sociaal plan. Ik denk dat dat een belangrijk gegeven is. 

Verleden week heeft de staatssecretaris al toegezegd met de federatie 
van bedrijfsverenigingen om te tafel te zullen gaan zitten om over de 
problemen rond de vakantiebonnen te praten. In de brief staat hierover 
niets. Heeft inmiddels contact plaatsgevonden en, zo ja, is daarover enig 
nieuws te melden? 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzitter! Aansluitend bij de laatste 
opmerking van de heer Linschoten merk ik op, dat hetzelfde geldt voor de 
uitkeringen in verband met de opbouw van de pensioenen. 

Ik dank de staatssecretaris voor zijn brief. Hieruit blijkt dat mogelijkheden 
voor uitgebreid overleg met de Kamer bestonden. Een aantal problemen 
is inderdaad opgelost. Het hoofdprobleem is echter niet opgelost. 
Wellicht bestaat daarvoor ook geen oplossing, omdat de staatssecretaris 
blijft vasthouden aan de Toeslagenwet als een garantie voor het minimum. 
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terwijl zoveel andere inkomensbestanddelen buiten schot blijven. Daardoor 
is deze wet niet vergelijkbaar met een loondervingsuitkering, maar ook 
niet met de Algemene Bijstandswet. Ik blijf van mening, dat het veel beter 
zou zijn geweest om in de stelselherziening de minimumdagloonbepalingen 
te handhaven, omdat dan de mogelijkheid niet zou zijn ontstaan, afwente-
ling naar de algemene middelen te bevorderen. Verrekening van boven-
wettelijke uitkeringen met de minimumdagloonbepaling zou altijd binnen 
hetzelfde circuit hebben plaatsgevonden. Dan zou het vestzak vestzak zijn 
geweest, terwijl nu de kans op vestzak van de een, broekzak van de ander 
duidelijk aanwezig is. Ik heb deze keuze reeds meermalen ernstig betreurd, 
maar het zij zo, althans dat vrees ik. 

Het is een goede zaak dat duidelijkheid ontstaat over de particuliere 
verzekeringen, maar ik blijf van oordeel dat ook een bovenwettelijke 
uitkering een, zij het collectief gemaakte, keuze op vrijwillige basis is, om 
individuele inkomensbestanddelen af te zonderen voor een aanvulling op 
de verzekeringsvorm. 

Ik heb nog een vraag voor de heer Weijers. Bij het vorige mondeling 
overleg heeft hij vrij uitdrukkelijk de discussie over de Ziektewet en de 
bovenwettelijke uitkeringen willen omzeilen, omdat hij daarover nog 
moest nadenken. In de brief van de staatssecretaris staat nu dat aanvul-
lingen op de ziektewet-uitkeringen behandeld worden conform het 
kabinetsvoorstel. Voor ik de staatssecretaris hierop verder wil aanspreken, 
wil ik van de heer Weijers weten of hij van mening is, dat bovenwettelijke 
uitkeringen op de Ziektewet anders moeten worden behandeld. Geldt dat 
misschien ook voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid? Dan is 
immers ook nog sprake van een dienstverband. Ik benader de zaak min of 
meer op de volgende manier. Als bovenwettelijke uitkeringen op een 
bepaalde manier worden behandeld, is het redelijk ze gelijk te behandelen. 

Als de keuze niet groter is dan de keuze in het vorige mondeling 
overleg, namelijk tussen een franchise, die de staatssecretaris afwijst, en 
een verrekening, dan is mijn conclusie dat er bij verrekening voor de 
individuele werknemer, getrouwd of ongetrouwd, kostwinner of niet-kost-
winner, geen verschil in inkomen is. Ik ga er daarbij van uit dat de CAO-
partners dezelfde afspraken blijven maken. Het probleem ontstaat pas 
op mesoniveau. De werkgevers hebben dan niet de kans, de kosten te 
verleggen naar de rijksbegroting. 

Mijn hoofdargument om de keuze van de heer Weijers - een keuze die 
ook door de staatssecretaris wordt afgewezen - niet te accepteren, is niet 
zozeer omdat zij in strijd zou kunnen zijn met de Europese richtlijn als wel 
omdat daarvan met name niet-kostwinners de dupe zouden zijn. Met deze 
negatieve keuze meen ik dan ook weinig argumenten te hebben - ik 
verwacht bovendien ook geen steun te krijgen van anderen - om de 
bovenwettelijke uitkeringen anders te behandelen dan in de brief wordt 
voorgesteld. Dat doet mij geen vreugde, maar ik vrees dat de enige 
oplossing om er ooit vanaf te komen is om de Toeslagenwet en de IOAW 
als minimumuitkeringen te vervangen door minimumdagloongaranties en 
door een minimuminkomen krachtens de Algemene Bijstandswet. Als wij 
dan collectief van mening zijn dat de Algemene Bijstandswet voor de 
meeste mensen niet goed genoeg is en dat daarom de Toeslagenwet en 
de IOAW nodig zijn, dan zouden wij ons aller inzet erop moeten richten 
om die Algemene Bijstandswet te verbeteren. Dat standpunt lijkt mij voor 
de toekomst van groot belang. 

Staatssecretaris De Graaf: 

Mevrouw de Voorzitter! De woorden van waardering die lagen besloten in 
de opmerkingen van de heren Weijers en Linschoten, maar toch ook in 
die van mevrouw Ter Veld, heb ik met belangstelling aangehoord. Ik heb 
mijn best gedaan en ben er, gezien de reacties, kennelijk ook in geslaagd 
om de inbreng in kritische zin van de commissie heel serieus te nemen 
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door op een aantal hoofdpunten, zoals door de heer Linschoten terecht 
is opgemerkt, de zaak aan te passen. 

De heer Weijers en Linschoten hebben een vraag gesteld over de 
vakantiebonnen. De afspraak die wij daarover hebben gemaakt, blijft 
uiteraard volledig in stand. Er is nog geen contact geweest. Er gaat heden 
een brief uit als reactie op de brief die ik van de federatie heb ontvangen. 
Ik neem aan dat wij daarover volgende week een gesprek kunnen voeren, 
waar de commissie om heeft gevraagd. 

Ik denk dat ik voorbij kan gaan aan de eventuele gedragsreacties van 
de sociale partners, waarover de heer Weijers een opmerking heeft 
gemaakt. Hij aanvaardt de voorstellen zoals die nu op tafel liggen. Dat 
geldt ook voor de heer Linschoten. 

De heer Linschoten wilde van mij nog even bevestigd zien, hoe het zit 
met die particuliere verzekeringen. Dat gaat inderdaad om particuliere 
verzekeringen die gefinancierd zijn uit eigen middelen, zowel voor de 
zelfstandigen als voor de werknemers. Maar het gaat dan wel om vrij te 
besteden bedragen; dat is ook onderdeel van het geheel. Ik hoop dat ik 
op dit punt nu voldoende duidelijk ben geweest. 

Wat betreft de derde Europese richtlijn en de bovenwettelijke uitkeringen, 
heb ik de opvattingen weergegeven die tot nu toe door de Europese 
Commissie zijn geformuleerd. Die rapportage had betrekking op aanvul-
lingen in het kader van de minima. Die zijn naar mijn mening op dat punt 
vrij duidelijk. De heer Linschoten wil voor zichzelf nog andere mogelijkhe-
den, gronden en argumenten openhouden om te kunnen spreken van een 
objectieve rechtvaardigingsgrond. Ik kan hem uiteraard dat recht niet 
ontzeggen. In die zin is de zaak in beweging. Dat is nog niet alles, omdat 
dit soort dingen nog niet gecheckt is. In het kader van de gelijkberechtiging 
is alles mogelijk maar, gezien de wetenschap die wij nu hebben, kan ik 
niets anders te berde brengen dan ik in de stukken heb gedaan. 

Over de studiefinanciering bestaat volledige overeenstemming. Dat 
geldt ook voor de tegemoetkoming die ik heb gegeven ten aanzien van de 
behandeling van uitkeringen ineens bij beëindiging van de dienstbetrekking. 

Mevrouw Ter Veld heeft ook van haar kant duidelijk gemaakt, dat aan 
een aantal problemen is tegemoet gekomen. Haar hoofdbezwaar blijft 
echter bestaan. Gezien haar visie op het geheel, kan ik dat volledig 
begrijpen. Zij gaat uit van een andere wijze van financiering en recht 
geven als minimumgarantie, namelijk van een wijze in de vorm van een 
minimumdagloongarantie zoals wij die vandaag de dag ook kennen. Zij 
kiest ook voor een andere financiering. 

Daarbij passen de opmerkingen die zij gemaakt heeft, alhoewel dit in 
mijn visie bepaald niet zo behoeft te zijn. Wanneer je die lijn kiest, kun je 
in beginsel dezelfde keuze doen met betrekking tot de verrekening van 
uitkeringen als wij in ons systeem hebben gedaan. Ik meen dat mevrouw 
Ter Veld verder geen vragen heeft gesteld aan mijn adres. Ik krijg uit haar 
mond eigenlijk de indruk dat het, als je de keuze doet die wij hebben 
gedaan, het meest consequent is als deze in het inkomensbesluit wordt 
geformuleerd. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzitter! Ik had nog een vraag aan de heer 
Weijers. Wellicht stelt hij het op prijs om die te beantwoorden. 

De heer Weijers (CDA): Voorzitter! Bij de gedachten die ik de vorige 
keer ontvouwd heb, heb ik gezegd dat ik deze los wilde laten van de 
Ziektewet, omdat deze qua arbeidsvoorwaarden een wat ander circuit 
betroffen. Waar deze gedachte niet kan worden uitgevoerd, heb ik geen 
enkele aanleiding om nu opeens een ander standpunt in te gaan nemen. 
De Toeslagenwet zal dus ook voor de Ziektewet normaal toegepast 
worden. 
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De Voorzitter: Hiermee kunnen wij het overleg afsluiten. Ik dank de 
staatssecretaris en zijn medewerkers voor hun bijdrage aan deze tweede 
sessie. De vergadering is gesloten. 

Sluiting 14.17 uur. 
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