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WERKGELEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 22 oktober 1986 

1. Inleiding 

Op 16 oktober 1986 heb ik met de vaste Commissie voor Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid mondeling overleg gevoerd over de lnkomensbeslui-
ten-TW en -IOAW, welke ik op 24 september 1986 in concept aan uw 
Kamer heb toegezonden. 

Tijdens het mondeling overleg bleek, dat ten aanzien van een aantal 
inkomensbestanddelen, welke in het concept-inkomensbesluit als 
inkomen worden aangeduid, in de commissie diverse bezwaren bestaan. 
Met name ging het daarbij om particuliere verzekeringsuitkeringen aan 
zelfstandigen, rentedragende leningen en ouderlijke bijdragen in het 
kader van de Wet op de studiefinanciering en de bovenwettelijke uitkerin-
gen. 

Het kabinet heeft zich nader beraden over elk van deze elementen van 
de inkomensbesluiten. De conclusie van dit beraad is, dat het kabinet 
bereid is uitkeringen aan zelfstandigen op grond van een particuliere of 
vrijwillige verzekering alsmede rentedragende leningen en ouderlijke 
bijdragen in het kader van de Wet op de studiefinanciering, niet als 
inkomen aan te merken. 

Tijdens het mondeling overleg hebben de heren Weijers en Linschoten 
gevraagd de mogelijkheden te bezien van het op andere wijze in de 
inkomenstoets betrekken van bovenwettelijke uitkeringen. Na bestudering 
van de door deze leden gedane suggesties is het kabinet tot de conclusie 
gekomen dat het niet raadzaam is wijziging te brengen in de op dit punt 
in het concept-inkomensbesluit neergelegde voornemens. Wel is het naar 
de mening van het kabinet mogelijk om - zonder aantasting van de 
essentie van de TW en de IOAW als minimumbeschermingsregeling -
een uitkering ineens die bij de beëindiging van de dienstbetrekking ter 
vrije besteding van de werknemer komt, niet als inkomen aan te merken. 

Ten aanzien van elk van de hiervoor genoemde inkomensbestanddelen 
wordt hieronder aangegeven welke overwegingen aan het besluit van het 
kabinet ten grondslag liggen. 
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2. De verschillende inkomensbestanddelen 

2.1 . Particuliere verzekeringsuitkeringen aan zelfstandigen en de 
uitkeringen op grond van de vrijwillige verzekeringen 

Ten aanzien van deze uitkeringen heeft het kabinet zich op het standpunt 
gesteld, dat deze uitkeringen vergelijkbaar zijn met voor werknemers 
geldende uitkeringen op grond van wettelijke loondervingsregelingen. 
Tijdens het mondeling overleg bleek, dat de commissie zich op het 
standpunt stelt dat de verzekeringen welke aan deze uitkeringen ten 
grondslag liggen, voortvloeien uit eigen keuze van de betrokkenen. Voorts 
heeft de commissie gewezen op de vergelijkbaarheid van deze uitkeringen 
met uitkeringen op grond van particuliere verzekeringen, welke door 
individuele werknemers worden gesloten «los van de arbeidsovereen-
komst». Op grond van deze overwegingen is de commissie van oordeel 
dat de uitkeringen op grond van deze verzekeringen buiten beschouwing 
moeten worden gelaten. Hoewel de uitkeringen op grond van particuliere 
of vrijwillige verzekeringen van zelfstandigen toch in veel gevallen als 
inkomen in verband met arbeid moeten worden beschouwd, is het 
kabinet bereid de zienswijze van de commissie te respecteren. 

2.2. Rentedragende leningen en ouderlijke bijdragen in het kader van de 
Wet op de studiefinanciering 

Tijdens het mondeling overleg is door verschillende leden van de 
commissie de aandacht gevraagd voor de rentedragende lening en de 
ouderlijke bijdrage in het kader van de Wet op de studiefinanciering. Geen 
verschil van inzicht bestaat er over het uitgangspunt dat één van deze 
regelingen als voorrang hebbende regeling wordt aangewezen en dat 
daarbij de studiefinancieringsregeling voor dient te gaan. Aan de kant van 
de Wet op de studiefinanciering wordt dit geregeld in wetsvoorstel 
19 606 door een uitkering op grond van de TW en de IOAW niet als 
inkomen aan te merken. Noodzakelijkerwijs moet vervolgens studiefinan-
ciering als inkomen in het inkomensbesluit worden aangeduid. Op zich 
blijft daarbij de mogelijkheid open om uit te gaan of van het budget van 
levensonderhoud (waarbij de ouderlijke bijdrage, de rentedragende 
lening, de aanvullende beurs en de beurs worden meegenomen) of alleen 
van de beurs en de aanvullende beurs. Er bestaat daarom geen overwegend 
bezwaar om de tijdens het mondeling overleg door de commissie gedane 
voorstellen over te nemen. Dit betekent dat de ouderlijke bijdrage en de 
rentedragende lening niet voor het recht op toeslag of lOAW-uitkering in 
aanmerking zullen worden genomen. 

2 3. Bovenwettelijke uitkeringen 

Ten aanzien van de bovenwettelijke uitkeringen is tijdens het mondeling 
overleg door de heer Weijers een suggestie gedaan, welke er in feite toe 
zal leiden, dat in een aantal gevallen de aanvullingen op de loondervings 
uitkeringen buiten beschouwing worden gelaten. 

In essentie komt dit er op neer dat van een bovenwettelijke uitkering 
wordt vrijgelaten het verschil tussen het laatstverdiende loon en het 
minimumloon. Aanvullingen die betrekking hebben op het traject beneden 
het minimumloon worden dus niet vrijgelaten. Er wordt verder van uit 
gegaan dat in cao's afspraken worden gemaakt waarbij iedereen, onaf-
hankelijk van de vraag of hij anderen te verzorgen heeft, bij een gegeven 
looninkomen een gelijk bedrag ontvangt als aanvulling op de loonder-
vingsuitkering. Die aanvulling is dan (maximaal) gelijk aan het verschil 
tussen het laatstverdiende loon en het minimumloon. De suggestie heeft 
uitsluitend betrekking op aanvullingen op werkloosheids- en arbeidsonge-
schiktheidsuitkeringen. Aanvullingen opZW-uitkeringen worden behandeld 
conform het kabinetsvoorstel. 
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Aan de hand van de volgende twee voorbeelden kan de suggestie van 
de heer Weijers worden toegelicht. Uitgegaan wordt van twee personen, 
een alleenverdiener en een alleenstaande, welke beiden een looninkomen 
hebben en vervolgens werkloos worden. In voorbeeld I wordt tijdens 
arbeid het minimumloon verdiend (100), in voorbeeld II 130% van het 
minimumloon. Er wordt een aanvulling verstrekt gelijk aan het verschil 
tussen het laatstverdiende loon en het minimumloon. Dit betekent dus 
dat in voorbeeld I geen aanvulling wordt verstrekt en in voorbeeld II een 
aanvulling van 30% van het minimumloon. 

Voorbeeld ! 

Alleenverdiener Alleenstaande 

Loon = 
Uitkering = 
Aanvulling = 
Toeslag = 

100 
70 

0 
30 

Loon = 
Uitkering = 
Aanvulling = 
Toeslag = 

100 
70 

0 
0 

Totaal 100 Totaal 70 

Voorbeeld II 

Alleenverdiener Alleenstaande 

Loon = 
Uitkering • 
Aanvulling = 
Toeslag = 1 0 0 - 9 1 = 

130 
91 
30 

9 

Loon = 
Uitkering = 
Aanvulling • 
Toeslag = 

130 
91 
30 

0 

Totaal 130 Totaal 121 

De hiervoor opgenomen voorbeelden geven het kabinet aanleiding tot 
de volgende opmerkingen. 

1. Er zullen toeslagen worden verstrekt terwijl het inkomen bestaande 
uit loondervingsuitkering en aanvulling daarop reeds meer bedraagt dan 
het minimumloon. Dit tast de essentie van de TW als minimumbescher-
mingsregeling aan. Tevens komt daarbij dan de vraag aan de orde hoe dit 
zich verhoudt tot de derde EG-Richtlijn. 

Op grond van de derde EG-Richtlijn bestaat een vermoeden van 
indirecte discriminatie indien toeslagen vaker aan mannen dan aan 
vrouwen worden toegekend. In het tussentijds verslag van de Europese 
Commissie over de uitvoering van de 3e EG-Richtlijn is aangegeven dat 
een vermoeden van indirecte discriminatie kan worden weerlegd, indien 
de toeslag een aanvulling geeft tot het sociaal minimum, voor zover elk 
ander beroepsinkomen ontbreekt. 

Centrale vraag is nu of een bovenwettelijke uitkering als beroepsinkomen 
moet worden aangemerkt. Als dit zo is, dan zal een toeslag worden 
verstrekt terwijl via ander beroepsinkomen al (ten dele) in de aanvulling 
tot het sociaal minimum is voorzien. 

Er is nog geen jurisprudentie over de vraag of een bovenwettelijke 
aanvulling tot het beroepsinkomen moet worden gerekend. Eerste 
onderzoek leidt tot de conclusie dat dit welmoet gebeuren. In vakliteratuur 
is hier tot nu toe eveneens van uitgegaan. Verwacht kan dan ook worden 
dat het vermoeden van indirecte discriminatie niet weerlegd kan worden 
met de objectieve rechtvaardigingsgrond dat de toeslagen ertoe 
strekken aanvulling tot het relevant sociaal minimum te bieden. 

2. Voor alleenstaanden (en tweeverdieners) zal het nadelig zijn indien 
de thans veel voorkomende praktijk van aanvullingen tot het laatstverdiende 
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loon wordt vervangen door aanvullingen die gelijk zijn aan het verschil 
tussen het laatstverdiende loon en het minimumloon. Dit nadeel is groter 
naarmate het inkomen lager is. 

In de voorbeelden I en II is er van uitgegaan dat - conform de verwachting 
die de heer Weijers tijdens het mondeling overleg heeft uitgesproken -
bovenwettelijke afspraken tot stand zullen komen, die zich richten op het 
traject minimumloon tot laatstverdiende loon, terwijl de hoogte van de 
aanvulling voor alle werknemers onafhankelijk is van een eventueel recht 
op toeslag. 

Indien echter toch afspraken tot stand komen die inhouden dat aan alle 
werknemers een aanvulling wordt verstrekt tot het voorheen verdiende 
loon, m.a.w. ook betrekking zullen hebben op het traject beneden het 
minimumloon, dient naar de mening van de heer Weijers de situatie te 
ontstaan als hieronder weergegeven in de voorbeelden III en IV. 

Voorbeeld III 

Alleenverdiener Alleenstaande 

Loon • 100 Loon = 
Uitkering = 70 Uitkering = 
Aanvulling = 30 Aanvulling = 
Toeslag - 100 - (70 + 30) = 0 Toeslag = 

Loon = 130 Loon = 
Uitkering • 91 Uitkering • 
Aanvulling » 39 Aanvulling 
Toeslag = 100 -• (91 + 9) = 0 Toeslag • 

100 
70 
30 

0 

Totaal 100 Totaal 100 

Voorbeeld IV 

Alleenverdiener Alleenstaande 

130 
91 
39 

0 

Totaal 130 Totaal 130 

Naar de mening van het kabinet is het zeer de vraag of de situatie zoals 
geschetst in de voorbeelden III en IV zich ook werkelijk zal voordoen. Er 
kunnen immers ook afspraken tot stand komen waarbij de hoogte van de 
aanvulling toch afhankelijk is van het recht op toeslag. Aldus kan de 
situatie ontstaan als weergegeven in de hierna opgenomen voorbeelden 
Ven VI. 

Voorbeeld V 

Alleenverdiener Alleenstaande 

Loon = 
Uitkering = 
Aanvulling = 
Toeslag = 

Loon • 
Uitkering = 
Aanvulling • 
Toeslag = 

100 Loon • 
70 Uitkering « 

0(1) Aanvulling 
30 Toeslag = 

130 Loon = 
91 Uitkering = 
30( ! ) Aanvulling = 
9 Toeslag = 

100 
70 
30 

0 

Totaal 100 Totaal 100 

Voorbeeld VI 

Alleenverdiener Alleenstaande 

130 
91 
39 

0 

Totaal 130 Totaal 130 
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Het kabinet is van oordeel dat de situatie, zoals in de voorbeelden V en 
VI beschreven, niet kan worden vermeden. Dit betekent dat er geen 
sprake is van het kunnen aanbrengen van een «waterdicht schot», zoals 
door de heer Weijers tijdens het mondeling overleg is bedoeld. Daarmee 
is dan ook aangegeven dat de mogelijkheid bestaat, dat de lasten toch op 
de TW en de IOAW kunnen worden afgewenteld. Met betrekking tot de 
omvang van die lasten zij opgemerkt, dat die in de sfeer van de WAO/AAW 
ca. 40 min. zullen bedragen. In de sfeer van de nWW en de IOAW zijn 
geen gegevens voorhanden. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat 
een totaal beeld van hetgeen in het kader van afvloeiingsregelingen wordt 
overeengekomen, niet beschikbaar is. 

Hiervoor is aangegeven welke de gevolgen zouden zijn van het overnemen 
van de suggestie, die de heer Weijers tijdens het mondeling overleg van 
16 oktober 1986 heeft gedaan. Gezien die gevolgen is het kabinet van 
mening dat ten aanzien van de bovenwettelijke uitkeringen dient te 
worden vastgehouden aan de voornemens zoals die in het concept-inko-
mensbesluit zijn verwoord. 

2.4. Uitkeringen ineens 

Het kabinet heeft zich beraden of nog op een andere wijze kan worden 
tegemoet gekomen aan de in de commissie bestaande wens om aanvul-
lingen op loondervingsuitkeringen niet in aanmerking te nemen bij de 
beoordeling van het recht op toeslag en lOAW-uitkering. In het kader van 
afvloeiingsregelingen kunnen uitkeringen ineens worden verstrekt, welke 
ter vrije besteding van de werknemers komen. Op grond van het inko-
mensbesluit, zoals dat op 24 september 1986 in concept aan het parlement 
is gezonden, worden dergelijke uitkeringen niet in aanmerking genomen, 
indien deze worden verstrekt vóór de dienstbetrekking is geëindigd. 
Eenmalige uitkeringen na beëindiging van de dienstbetrekking worden 
wel in aanmerking genomen. Het kabinet is bereid om laatstbedoelae 
uitkeringen eveneens buiten beschouwing te laten. Dit kan worden 
gerealiseerd door in het inkomensbesluit de term periodieke aanvullingen 
te hanteren. 

3. Slot 

Indien het gaat om de definiëring van het inkomen in het inkomensbesluit 
moet er een grens worden aangegeven. In een aantal gevallen is deze 
grens niet eenduidig vast te stellen. Te denken valt hierbij aan het verschil 
in benadering dat mogelijk is ten aanzien van particuliere verzekeringsuit-
keringen. 

Het kabinet is van oordeel dat in het overeenkomstig het voorgaande 
gewijzigde inkomensbesluit de grens zodanig getrokken wordt dat de 
essentie van de TW en de IOAW, te weten het verschaffen van een 
inkomensgarantie tot het minimumloon per tijdsperiode, in stand blijft. 
Een verdergaande verruiming door ook periodieke aanvullingen op 
loondervingsuitkeringen niet als inkomen aan te merken, zou deze 
essentie niet langer intact laten. 

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