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17475 Herziening van het stelsel van sociale zekerheid 

Nr. 11 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 21 oktober 1986 

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 voerde 
op 16 oktober 1986 mondeling overleg met de staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inkomensbesluiten-TW en 
-IOAW, welke besluiten in concept aan de Kamer zijn overgelegd. De 
tekst van deze besluiten is als bijlage bij dit verslag gevoegd. 

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

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 

1 Samenstelling: 
Leden: Nypels (D66), Weijers (CDA), 
Kraaijeveld-Wouters (CDA), voorzitter, 
Beckers-de Bruijn (PPR), Spieker (PvdA), 
Moor (PvdA), Gerritse (CDA), Buurmeijer 
(PvdA), ondervoorzitter, Rempt Halmmans 
de Jongh (VVD), Groenman (D66), Oomen 
Ruijten (CDA), Ter Veld (PvdA), Van Nieuwen 
hoven (PvdA), Dales (PvdA), Linschoten 
(VVD), Alders (PvdA), Kamp (VVD), Nijhuis 
(VVD), Leijnse (PvdA), Doelman Pel (CDA), 
G. Terpstra (CDA), De Leeuw (CDA), Biesheu-
vel (CDA). 

Plv. leden: Tommei (D66), Wolters (CDA), B 
de Vries (CDA), Van Es (PSP), Worrell 
(PvdA), Kok (PvdA), Van lersel (CDA), 
Korthals (VVD), Engwirda (D66), Van Noord 
(CDA), Van der Vlies (SGP), Melkert (PvdA), 
Van Gelder (PvdA), De Grave (VVD), 
Wöltgens (PvdA), Franssen (VVD), Schutte 
(GPV), Knol (PvdA), Paulis (CDA), Soutendijk-
van Appeldoorn (CDA), Tuinstra (CDA), 
Leerling (RPF). 
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Verslag van een mondeling overleg van de vaste commissie voor 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Voorzitter: Kraaijeveld-Wouters 

Donderdag 16 oktober 1986 

Aanvang 10.00 uur 

Aanwezig zijn 9 leden der Kamer, te weten: Nijhuis, Linschoten, Weijers, 
Groenman, Ter Veld, Van Nieuwenhoven, De Leeuw, Kraaijeveld-Wouters 
en Gerritse, 

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

Aan de orffe is de behandeling van kamerstuk 17475, nr. 10 (lnko-
mensbesluiten-TW en - IOAW). 

De heer Weijers (CDA.) : Mevrouw de Voorzitter! De C.D.A. fractie is 
niet helemaal gelukkig met wat nu voorligt en wil er graag enkele kantte-
keningen bij maken. Het is mij opgevallen dat ook de sociale partners 
weinig positieve geluiden hebben laten horen over dit voorstel. Ik 
verwonder mij daarover want op hun verzoek is de minimumverzekering 
omgezet in een minimumvoorziening. Nu men de consequenties daarvan 
heeft te aanvaarden, gaat men opeens moeilijk doen en wekt men de 
indruk dat men van twee walletjes wil eten. Daar houd ik niet zo van. 
Maar hoe je het ook wendt of keert, uit de keuze van een voorziening 
volgt met enige ijzeren logica een inkomensbesluit in de zin zoals het nu 
voorligt. Ik zeg het anders: het eerstgeboorterecht van een verzekering 
van het minimum is weggegeven voor een bord linzensoep in het sociaal-
economische overleg. 

Nu kan ik, nadat ik dit gezegd heb, triomfantelijk achterover gaan 
leunen en het verder aan het maatschappelijke krachtenspel overlaten, 
maar daar komen wij natuurlijk niet verder mee. Wij moeten onze ogen 
niet sluiten voor een aantal maatschappelijke realiteiten. Er is nu eenmaal 
sprake van de noodzaak en ook het recht en nut van bovenwettelijke 
voorzieningen en afspraken. Ik denk, dat het hele industriële herstructure-
ringsproces van Nederland met nog grotere schokken zou zijn verlopen 
als er geen bovenwettelijke regelingen waren geweest. Ook het begelei-
dingsproces bij het dalen van het inkomen bij langdurige arbeidsongeschikt-
heid speelt hierbij een rol. Vandaar dat wij er naar ik meen voor moeten 
oppassen dat dergelijke zaken door een strak inkomensbesluit niet 
eventueel teniet worden gedaan. 

Een tweede overweging is de gewiekstheid van cao-onderhandelaars 
en van andere makelaars in arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Hoe 
men de wet ook inricht, mensen uit dat vak zullen toch altijd weer een 
manier vinden om precies daar terecht te komen waar zij terecht willen 
komen. Om die reden zoek ik bij mijn beschouwing van het inkomensbesluit 
naar een ietwat pragmatische oplossing. Ik heb er geen zin in, van meet 
af aan allerlei gekunstelde constructies uit te lokken, waarvan men zich 
later zal afvragen of zij niet eenvoudiger hadden gekund. Daarbij moeten 
dan wel enkele lijnen duidelijk worden getrokken. 

Een ervan is een waterdichter schot tussen datgene wat de overheid 
doet en datgene wat bovenwettelijk is en wordt afgesproken. Wij moeten, 
anders gezegd, helder zijn hierover en uitspreken dat bovenwettelijk niet 
moet worden gecorrigeerd wat binnenwettelijk gebeurt. Met nog andere 
woorden: wat binnenwettelijk niet wordt betaald, moet ook niet met 
bovenwettelijke voorzieningen weer wel worden betaald. Straks zal ik 
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deze gedachte nader uitwerken. Langs deze weg kunnen wij wellicht een 
praktische oplossing vinden. 

Een andere zaak is het vraagstuk van de vakantiebonnen, overigens een 
van de meest merkwaardige spaarvormen die wij in Nederland kennen. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): Het woord «merkwaardig» zou ik graag 
toegelicht zien. Misschien kan de heer Weijers uitleggen hoe de vakantie-
bonnen in elkaar zitten. 

De heer Weijers (C.D.A.): Ik maakte even deze badinerende opmerking 
omdat het systeem ertoe leidt - wat u even goed weet als ik - dat men de 
bonnen tot een zeker moment opspaart, om ze dan pas te verzilveren. 
Daarom zei ik dat dit een van de meest merkwaardige spaarvormen van 
Nederland is. 

Mevrouw Ter Veld (PvdA . ) : De heer Weijers is zich er toch van bewust 
dat de vakantiebonnen voor een deel ook gelden voor die vakantiedagen 
die de werkgever niet geacht kan worden door te betalen? 

De heer Weijers (C.D.A.): Mevrouw, u hoeft mij dit allemaal niet te 
vertellen! Als u niet tegen een grapje kunt... 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A): Bij een debat over de sociale zekerheid 
vinden wij grapjes - op dit moment - nog even overbodig. 

De heer Weijers (C.D.A.): Dat is dan jammer voor u. Ik ben gewoon om, 
ook als het om moeilijke dingen gaat, een enkele keer een badinerende 
opmerking te maken. Dat recht behoud ik mij graag voor! 

De Voorzitter: Waarbij ik vaststel dat de heer Weijers sterk in de 
richting van mevrouw Ter Veld sprak! Dus is het logisch dat er enige 
reactie kwam. 

De heer Weijers (CDA.) : Ik heb mevrouw Ter Veld hedenmorgen nog 
niet eens aangekeken! Kun je nagaan! 

Naar het oordeel van de ingewijden in de vakantiebonnenzaak zou de 
zienswijze van de staatssecretaris niet voldoende recht doen aan het 
systeem. Ik meen dat dat juist is. Een vakantiebon is meer dan een 
vakantiebon, om het maar even populair te zeggen. Er komt meer bij 
kijken dan alleen maar de doorbetaling tijdens vakantie. 

De Federatie van bedrijfsverenigingen schreef ons hierover op 1 
oktober j l . een indringende brief. Ik heb mij afgevraagd wat wij daarmee 
moeten doen. In die brief wordt een aantal argumenten genoemd die 
voor een deel hout snijden. Ik vind dat wij er als Kamer niet precies op 
moeten ingaan wat nu wel of niet juist is. Mij lijkt het verstandig als de 
staatssecretaris zich bereid zou willen verklaren, met deze federatie in 
overleg te treden, om te bezien of er tussen de opvatting van de federatie 
en de zienswijze van hem een werkbare oplossing te vinden is. 

Dan kom ik toe aan het volgende vraagstuk, dat ik aanduid als dat van 
de particulier en vrijwillig verzekerden. Ik denk dat zoals het voorstel er nu 
ligt, dit nogal ontmoedigend werkt op het aangaan en voortzetten door 
kleine zelfstandigen enz. van een verzekering tegen met name arbeids-
ongeschiktheid - particuliere verzekeringen tegen werkloosheid bestaan 
er immers nog steeds niet. Het zou onze voorkeur hebben dat, indien er 
een verzekering bestaat die gefinancierd wordt uit eigen middelen, wij dit 
in beginsel ongemoeid laten. Doen wij dit niet, dan gaat men allerlei 
andere vormen bedenken, in vermogenstitels enz. Dan zijn wij toch weer 
bezig met iets heel moeilijks. 
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Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): Ik heb de volgende vraag aan de heer 
Weijers in dit verband, mevrouw de Voorzitter. Hoe definieert de heer 
Weijers de financiering uit de eigen middelen? 

De heer Weijers (C.D.A.): Datgene wat je uit je eigen inkomen opzij legt 
voor een particuliere verzekering, c.q. vrijwillige verzekering, is een 
bekostiging uit eigen middelen. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): En voor een oud-vakbondsbestuurder is 
dus datgene wat je uit de loonruimte collectief gebruikt voor een aanvul-
lende verzekering, niet een bekostiging uit eigen middelen? Daar is 
immers ook een besteding mogelijk ten behoeve van de loonshoogte. 

De heer Weijers (CDA.) : Voorzitter! Ik ben altijd onder de indruk van de 
kippedrift, waarmee mevrouw Ter Veld voor mij uitloopt, want ik kom 
nog te spreken over de bovenwettelijke uitkeringen. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): Ik vroeg naar een definitie van het begrip 
«eigen middelen». Met deze hanigheid van de heer Weijers heb ik enige 
moeite. 

De Voorzitter: Ik verzoek de geachte afgevaardigde, zijn betoog voort te 
zetten en deze interruptie als beëindigd te beschouwen. 

De heer Weijers (C.D.A.): Voorzitter! Waar het om gaat, is de volgende 
vraag. Wat is eigenlijk de logica achter de gedachte dat, als de vrijwillige 
verzekering c.q. de particuliere verzekering van een werknemer ongemoeid 
wordt gelaten, dit niet zou gelden voor een zelfstandige? Je kunt dan 
alleen de relatie leggen met het bovenwettelijke deel. Ik kom daar straks 
nog op terug. Los daarvan vind ik dat wij een wat ruimhartiger opstelling 
moeten kiezen en dit soortvan verzekeringen zoveel als mogelijkongemoeid 
dienen te laten. Ik verzoek de staatssecretaris derhalve, zijn voorstel op 
dit punt nog eens tegen het licht te houden. 

Vervolgens valt er nog iets op te merken over de studiefinanciering. 
Voor mijzelf ben ik daar nog niet helemaal uit; ik ben nog in overleg 
hierover met mijn fractiegenoten die zich met name met de studiefinan-
ciering bezighouden. Ik denk dat het tot de mogelijkheden zou kunnen 
behoren, dat wij dit punt aan de orde stellen in het mondeling overleg 
inzake de studiefinanciering. Dit is een kwestie van volgorde in de 
bepaling. Misschien kan de staatssecretaris mij nog iets overtuigends in 
dezen zeggen, maar ik zou daarover vandaag niet tot een afrondend 
oordeel willen komen. 

De grootste kluif vormt echter het punt van de bovenwettelijke afspraken 
bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Ik noem met name de 
langdurige arbeidsongeschiktheid en de ziektewetperiode, waarin nu 
eenmaal sprake is van een wat andere situatie. Ik heb mij het een en 
ander laten vertellen vanuit het veld over de wijze waarop men zich met 
die regelingen bezighoudt en hoe dit in de praktijk uitpakt. Daarbij ben ik 
op een paar logische gedachten gestuit, die ik hier eens naar voren wil 
brengen, om te zien of daarin een basis gelegen zou kunnen zijn om op 
door te borduren. Ik heb het inmiddels ook eens met mijn collega 
Linschoten van de V V D . besproken. Ook hij zegt, dat hierin wellicht een 
basis gelegen kan zijn. 

In die gesprekken zijn mij een paar dingen opgevallen en ik wil deze aan 
de staatssecretaris voorleggen om te bezien of daaruit een werkbare 
situatie is te ontwikkelen. Ik ga daarbij van het beginsel uit, dat er een 
waterdicht schot staat tussen hetgeen van Vadertje Staat komt en 
hetgeen uit de bovenwettelijke voorzieningen komt. Dat waterdichte 
schot zou aangebracht moeten worden op het niveau van het minimum, 
dus niet op het niveau van 70% maar het op niveau van 100%. 
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Als een bovenwettelijke regeling zich ook begeeft in het niveau tussen 
100% en 70%, vervalt de verplichting voor een toeslag, want ik vermag 
niet in te zien waarom een werkgever of een bedrijf in dat opzicht aan de 
een meer of minder zou moeten betalen dan aan de ander. Daarmee 
treedt de schatkist in feite dus terug. 

Is de aard van de overeenkomst anders - dergelijke overeenkomsten 
bestaan ook - namelijk dat daarin alleen datgene wordt aangevuld wat 
zich tussen het minimum en het eigen inkomen bevindt, dan ontstaat een 
gans andere situatie. Dan kan namelijk zonder meer het regime van de 
Toeslagenwet worden toegepast en kan hetgeen zich bevindt tussen 
100% en de afspraak gewoon worden toegepast zonder dat het elkaar 
hoeft te bijten. Ik geeft toe dat er wat haken en ogen aan zitten en ook dat 
er wellicht een discrepantie optreedt met het uitgangspunt van de 
Toeslagenwet, maar daarin moet mijns inziens een vorm zijn te vinden 
waarmee in ieder geval allerlei gekunstelde constructies worden voorko-
men. 

De inhoud en de vorm van de afspraken zijn bepalend voor de vraag of 
de Toeslagenwet wordt toegepast, ja dan nee. 

Daarmee wijk je inderdaad iets af van wat nu voorligt maar in ieder 
geval kan een heldere cesuur worden gemaakt tussen de verantwoorde-
lijkheid van de overheid en die van de sociale partners. Ik wil die gedachte 
de staatssecretaris voorleggen. Wellicht kan hij erover nadenken en 
daarop eens een reactie geven. 

Mevrouw Groenman (D66): Dan willen wij toch ook precies begrijpen 
wat de heer Weijers bedoelt. Dat is mij op dit moment niet duidelijk. 

De heer Weijers (C.D.A.): Ik zal het proberen duidelijk te maken. Iemand 
heeft een inkomen van X boven het minimum. Hij krijgt krachtens de door 
mij beoogde overeenkomst op zijn uitkering van de sociale zekerheid het 
verschil tussen het minimumloon - dus 100% - en zijn inkomen aangevuld. 
Wat hij uit de sociale zekerheid krijgt, is dus bepaald door zijn maat-
schappelijke omstandigheden. De regeling als zodanig kent dus aan elke 
werknemer in die inkomensgroep hetzelfde bedrag toe. Het verschil 
tussen 100% en X is voor de groep mensen die op X zitten gelijk. Er wordt 
dus niet gecorrigeerd wat beneden de 100% plaatsvindt. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A): Iemand verdient 120% van het bruto 
minimumloon. In een CAO wordt zijn uitkering aangevuld gedurende het 
eerste jaar van arbeidsongeschiktheid bij voorbeeld tot 100%. Als iemand 
gehuwd is, krijgt hij een uitkering van ongeveer 84% - 70% van die 100% 
hij krijgt een toeslag - de Toeslagenwet - van 16% en de partners mogen 
daar bovenop aanvullen tot de 120%. 

Als iemand ongehuwd is, krijgt hij een uitkering van 84%. Hij krijgt geen 
toeslag. De partners mogen het verschil aanvullen tot tussen 100% en 
120%. Zo iemand gaat er dus, ondanks de CAO, 16% op achteruit 
vergeleken met de huidige situatie. 

De heer Weijers (C.D.A.): Voorzitter! Ik heb gezegd dat het aan de aard 
van de overeenkomst ligt. Als de overeenkomst luidt dat er aangevuld 
wordt tot het eigen inkomen, ongeacht wat er in het andere circuit 
gebeurt, dan is dat een volledige vrijheid voor de partners om het zo te 
regelen. Men moet dan wel beseffen dat de Toeslagenwet in feite niet 
wordt toegepast. Er ligt dan immers een voorziening voor. Kiest men voor 
het andere model - hetgeen hier en daar is geschied - dan heeft men 
twee afzonderlijke circuits. Men kan het dan op twee manieren geregeld 
krijgen. 

Staatssecretaris De Graaf: Voorzitter! Dat betekent dat de constructie 
die de heer Weijers hier bepleit, dan geldt voor dit soort contracten en 
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niet voor bestaande contracten waarin in een aantal situaties wordt 
aangevuld tot het nettobedrag. Anders komen er geen duidelijke schotten! 

De heer Weijers (C.D.A.): Ik wil bezien of langs die weg een schot kan 
worden gevonden, dat de vereiste helderheid oplevert. Partners moeten 
weten hoe zij dienen te handelen, als zij voor de Toeslagenwet in aanmerking 
willen komen. Het is een gedachte. Iedereen moet maar eens nadenken 
over de gevolgen en de consequenties. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): Voorzitter! Het betekent dus feitelijk dat de 
heer Weijers de sociale partners in dezen wil adviseren om geen boven-
wettelijke uitkeringen vast te stellen voor mensen die het minimumloon 
en een zodanig bedrag daar bovenop verdienen dat hun uitkering, 70% 
van hun inkomen, 100% is. Mensen met een inkomen tot ongeveer f 3000 
bruto - wat bij een uitkering neerkomt op 100% minimumloon - komen 
dus niet in aanmerking voor een bovenwettelijke uitkering. Er kan immers 
toch niet tot uitbetaling worden overgegaan. Dat is het effect van het 
systeem van de heer Weijers. 

De heer Weijers ( C D A ) : Dat zou het effect van het systeem kunnen 
zijn. Kiest men voor een andere weg, dan moet men de ijzeren logica van 
de Toeslagenwet ervaren. Ik kan daarvoor geen andere redenering 
vinden. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik kan dit alles tot nu toe goed volgen. 
Mevrouw Ter Veld heeft een voorbeeld gegeven met daarbij een rekensom. 
Zij ging uit van 120%. Men kan ook spreken over 120 gulden. Dat maakt 
niet zoveel uit voor de gedachte. Hoe ontstaan dan die verschillen? Als 
men minder verdient dan het minimum, geldt de voorziening conform het 
voorstel dat nu op tafel ligt. Met andere woorden, stel dat de werkgever 
aan zijn werknemer met het minimumloon ook een aanvulling biedt. Stel 
dus dat er op 70% nog 20% wordt aangevuld. Die 20% wordt dan wel 
verrekend met de toeslag, als die er al is. 

De heer Weijers ( C D A ) : Inderdaad. 

Staatssecretaris De Graaf: Dan is het mij duidelijk. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A): Voorzitter. Tegen deze gedachte is, naar 
mijn mening, in het gesprek met de Sociale Verzekeringsraad ernstig 
gewaarschuwd. Men wees erop dat op deze manier twee categorieën 
werknemers ontstaan. Dat leidt ertoe dat het weinig aantrekkelijk wordt 
om in de CAO bovenwettelijke afspraken vast te leggen voor mensen met 
een bruto-inkomen van, om precies te zijn, onder de f3.133,00 per 
maand. Immers, een en ander wordt volledig verrekend. Het gaat om 50% 
van de werknemers. De bovenwettelijke uitkeringen daarboven zijn heel 
interessant. Dan wordt namelijk wel overgegaan tot uitbetaling. 

De heer Weijers (C.D.A.): Voorzitter. Wij moeten toch een onderscheid 
maken. In mijn gedachte staat het volgende voorop. Als men meer heeft 
dan 100%, krijgt men niet meer dan het vorige inkomen. Dat is wel het 
geval als men voor de volle toeslag in aanmerking komt. Komt men niet 
voor de volle toeslag in aanmerking, dan krijgt men op die 70% alleen de 
bandbreedte tussen de 100% en het genoten inkomen. 

Staatssecretaris De Graaf: Maar wat gebeurt er als de aanvulling van de 
werkgever meer zou zijn dan het eigen volle loon en er zou toch nog een 
toeslag bestaan, hetgeen denkbaar is? 

De heer Weijers (C.D.A.): Dat klinkt mooi, maar dat lijkt mij niet praktisch. 
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Staatssecretaris De Graaf: Het maximum ligt bij u bij het loon? 

De heer Weijers (C.D.A.): Ja. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): U zegt dat ik ongelijk heb, maar laten wij 
gewoon de bedragen bekijken. Een uitkering van een bedrag van ruim 
f3000 bruto komt neer op een uitkering voor iedereen, gehuwd of 
ongehuwd, man of vrouw enzovoort, van f2100 netto wat ongeveer gelijk 
is met het minimum loon per maand. Op dat niveau zegt u, ongeacht de 
vraag of iemand wel dan niet in aanmerking komt voor een toeslagwet, 
dat wij geen bovenwettelijke uitkeringen kunnen bieden, want als er zo'n 
contract zou zijn, dan wordt een en ander in mindering gebracht. Is er 
echter een contract wat er vanuit gaat dat er alleen wordt aangevuld het 
verschil tussen 100% minimum loon en meer, dan kan volgens u de 
uitkering wel worden toegestaan. Dat betekent dan toch dat de CAO-
partijen in de onderhandelingen over de gevallen waarin zo'n uitkering 
niet wordt uitbetaald, onder andere aan ongehuwden, tweeverdieners, 
enzovoorts, zullen besluiten om daarvoor een andere regeling te treffen. 
Er zullen mensen zijn die behoefte hebben aan die toeslag. Je krijgt dan 
twee soorten werknemers, niet boven maximum dagloon of onder 
maximum dagloon maar boven minimumloon en onder minimumloon. 

De heer Weijers (C.D.A.): Ik kan het ook andersom beredeneren. De 
merkwaardige ongelijkheid die er nu bestaat, kan worden opgeheven. 
Vandaag de dag krijgt iemand die niet in aanmerking komt voor het 
minimum dagloon het verschil tussen het minimum en het minumumdag-
loon uitbetaald. Dat is mogelijk door de gemaakte afspraken ingevolge de 
bovenwettelijke regeling. Degene die in aanmerking komt voor het 
minimum dagloon is in deze regeling goedkoop. Nadat ik ook met diverse 
mensen hierover gesproken heb, pleit ik voor het volgende. Is het niet 
verstandiger om te zeggen dat de bovenwettelijke uitkering niet gaat 
corrigeren wat minder dan 100% is, maar dat men een vast gegeven 
neemt, namelijk het verschil tussen het minimum loon en het eigen 
inkomen. Dat ben je maatschappelijk overeengekomen. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): Ik wil hierover nog één vraag stellen, 
Mevrouw de Voorzitter! 

De Voorzitter: Die vraag kan verhelderend werken, maar daar moet u 
het dan ook bij laten. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): Ik betrek de Ziektewet even in de beschou-
wing. In de Toeslagenwet inkomensbesluiten wordt de Ziektewet uitdruk-
kelijk genoemd. Kan de heer Weijers ook de relatie tussen de Ziektewet, 
bovenwettelijke uitkeringen en Toeslagenwet aan ons duidelijk maken? Hij 
liet namelijk zo uitdrukkelijk de Ziektewet buiten beschouwing. 

De heer Weijers (C.D.A.): Zoals men weet, vinden de sociale partners de 
ziektewetperiode in relatie tot de Ziektewet een duidelijk onderdeel van 
de arbeidsovereenkomst. Ik heb daarover nog geen duidelijke gedachte. 
Ik wil eerst kijken of deze gedachte een basis zou kunnen zijn voor een 
vorm waarin allerlei poespas wordt voorkomen. 

Staatssecretaris De Graaf: Mevrouw de Voorzitter! De heer Weijers 
moet toch op zijn minst zijn opvatting vertolken over de gevolgen van 
arbeidsongeschiktheid. In het begin van zijn betoog heeft hij, terecht, 
genoemd de bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid en arbeids-
ongeschiktheid. Hij heeft dit afgewogen tegen afvloeiingsregelingen en 
dergelijke in het kader van de herstructurering. Wij hebben hier echter 
ook te maken met de ziektewetperiode en de periode van arbeids-
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ongeschiktheid na het eerste jaar in het kader van de WAO. Mijn oordeel 
kent hij. Die ligt in de voor ons liggende ontwerpen vast. Dat betekent dat 
de bovenwettelijke uitkeringen in acht worden genomen bij het bepalen 
van de toeslag. Misschien is de heer Weijers in staat op zijn minst zijn 
oordeel hierover te geven. 

De heer Weijers (C.D.A.): Ik wil een poging daartoe doen. In mijn waarne-
ming gaan de meeste arbeidsovereenkomsten, als het gaat om de ziekte-
perioden, uit van het loon van betrokkene, ongeacht de vraag wat er via 
de verzekering komt. Als die overeenkomst zo luidt, wijkt de Toeslagenwet 
voor de overeenkomst. Daarna gaat voor mij een wat ander gegeven 
ontstaan; vandaar dat ik die gedachten zo heb ontwikkeld. 

De heer Linschoten (V.V.D.): Mevrouw de Voorzitter! Het is niet de eerste 
keer dat wij met de staatssecretaris over deze problematiek spreken. Ook 
tijdens het debat over de stelselherziening is van verschillende kanten 
uit de Kamer al enigszins aangegeven hoe de ideeën vorm hadden 
gekregen met betrekking tot wat in dit inkomensbesluit zou moeten 
worden geformuleerd. Ook de V V D . fractie heeft dat gedaan. Er zijn 
tijdens dat debat over de stelselwijziging ook van de kant van de Kamer 
geen nadere besluiten zoals een motie voorgelegd. De staatssecretaris 
had namelijk toegezegd om, nadat de Sociale Verzekeringsraad over deze 
kwestie had geadviseerd, nogmaals naar de Kamer te komen om een 
discussie te voeren. 

Het moet mij toch van het hart dat het concept-besluit dat wij nu 
voorgelegd hebben gekregen mij verbaast. De gedachtengang die de 
staatssecretaris daarin heeft ontwikkeld, wijkt in sterke mate af van het 
advies van de Sociale Verzekeringsraad en in belangrijke mate ook van de 
bandbreedtes die in de Kamer tijdens het debat over de stelselwijziging 
zijn aangegeven. Naar ik heb begrepen uit het nader voorlopig verslag 
van de Eerste Kamer over de Toeslagenwet, stuit deze gedachtengang 
van de staatssecretaris ook in de Eerste Kamer betreffende de behandeling 
van de Toeslagenwet op buitengewoon grote problemen, gegeven de 
inbreng van in ieder geval de drie grootste fracties daar. Ik wil graag 
van de staatssecretaris vernemen wat zijn motieven zijn geweest om, in 
tegenstelling tot alle opvattingen die tot hem gekomen zijn en alle 
adviezen die hij heeft gekregen, toch te komen tot dit besluit. 

Om een kortere bijdrage in het mondeling overleg te geven dan ik 
gisteren heb gedaan, wil ik mijn kritiek concentreren op een drietal 
onderwerpen waarvoor naar mijn mening in ieder geval een oplossing 
moet komen. Derhalve zou op enigerlei wijze het concept-besluit moeten 
worden aangepast. Ook door collega Weijers is de problematiek van de 
vakantiebonnen aan de orde gesteld. Wij kunnen inderdaad vaststellen 
dat een vakantiebon meer is dan de naam doet vermoeden. Daarover 
heeft ons een brief van de Federatie van bedrijfsverenigingen bereikt. Ik 
kan mij niet voorstellen dat het onmogelijk is voor de staatssecretaris om 
in overleg met de Federatie van bedrijfsverenigingen dit probleem tot een 
oplossing te brengen. Ik wil hem daar heel uitdrukkelijk toe uitnodigen. 

Het tweede onderdeel betreft de problematiek van de mensen die - het 
gaat hoofdzakelijk om een situatie van arbeidsongeschiktheid van 
zelfstandigen - zelf een aanvullende verzekering hebben afgesloten, op 
grond van eigen initiatief invulling geven aan hun eigen verantwoordelijk-
heid. De staatssecretaris kent het standpunt van onze fractie in dezen, 
dat ook is verwoord tijdens het debat over de stelselwijziging. Wij zijn van 
mening dat eigen initiatieven en het nemen van de eigen verantwoorde-
lijkheid bij de regelgeving die wij bespreken niet mag worden doodgedrukt. 
In dat opzicht zijn wij niet geheel gelukkig met de inhoud van dit concept-
besluit. De staatssecretaris is van mening dat, als het gaat om periodieke 
inkomsten uit een aanvullende particuliere verzekering, er een verrekening 
dient plaats te vinden met de Toeslagenwet. Naar mijn overtuiging spoort 
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die opvatting niet geheel met het karakter van deze wet. Wij hebben 
tijdens de behandeling van de Toeslagenwet en de andere wetsontwerpen 
in het kader van de stelselwijziging heel uitdrukkelijk stilgestaan bij de 
vraag, op welke wijze er een versterkte middelentoets in die verschillende 
wetten aan de orde zou moeten komen. 

Die middelentoets zou in de loondervingsfase, de fase waarop de 
Toeslagenwet betrekking heeft, beperkt zijn en zou uiteindelijk maximaal 
tot wasdom komen in een situatie waarin mensen in de Algemene Bij-
standswet terechtkomen. Bij de Toeslagenwet is er dan ook bewust voor 
gekozen om een aantal zaken buiten de inkomenstoets te houden. Ik wijs 
op de beperkte vrijstelling die er is gekomen voor inkomsten uit arbeid. Ik 
wijs er echter ook op dat in de Toeslagenwet het vermogen buiten be-
schouwing wordt gelaten. Ik vind dat een goed uitgangspunt. Ik vraag mij af 
of hetzelfde uitgangspunt niet ook kan gelden, als het gaat om individueel 
afgesloten contracten die op het moment dat er zich een verzekerd risico 
aandient, tot uitbetaling komen. 

Waar gaat het dan om? Als mensen een bepaalde hoeveelheid geld 
opzij zetten, op een spaarbankboekje zetten, dan blijven die gespaarde 
centen volgens het besluit van de staatssecretaris buiten de toetsing in 
het kader van dit inkomensbesluit. Ik vind het dan een rare zaak dat, 
indien mensen voor dezelfde hoeveelheid geld bij voorbeeld een verzeke-
ring kopen, er dan wel ineens sprake zou moeten zijn van enige verrekening. 
Als er sprake is van individueel afgesloten contracten, waarbij mensen 
volstrekt vrijwillig een deel van hun inkomen dat zij consumptief hadden 
kunnen aanwenden of dat zij op een spaarbankboekje hadden kunnen 
zetten, in een verzekering stoppen, dan geloof ik dat de behandeling van 
die verzekering, daar waar het gaat om het al dan niet kunnen meedoen 
bij de Toeslagenwet, niet wezenlijk zou behoeven af te wijken van de 
behandeling van de vraag of dat geld, wanneer het op een spaarbankboekje 
was gekomen, al dan niet een rol had gespeeld. Ik wil ervoor pleiten om 
in dat verband heel nadrukkelijk het concept dat de staatssecretaris ons 
heeft voorgelegd, bij te stellen. De V.V.D. fractie heeft daar de grootst 
mogelijke problemen mee. Dat zou betekenen dat iedere mogelijkheid om 
zelf initiatieven in dezen te nemen, iedere mogelijkheid om zelf een stuk 
verantwoordelijkheid waar te maken, daar waar het gaat om de inkomens-
voorziening als er zich een verzekerd risico voordoet, zou worden doodge-
drukt. Dat vinden wij juist tegen de achtergrond van de keuzes die zijn 
gemaakt in het nieuwe stelsel van sociale zekerheid, geen goede gedachte. 

Mevrouw de Voorzitter! Ik kom op de problematiek van de bovenwet-
telijke uitkeringen. Op dat punt bestaat er inderdaad een wat gecompli-
ceerdere situatie dan in geval van particulier individueel bijverzekeren, al 
was het alleen maar omdat wij in de loop van de discussie over de 
stelselwijziging uiteindelijk zijn uitgekomen op een Toeslagenwet die uit 
de algemene middelen wordt gefinancierd en die niet, zoals de daar vóór 
bestaande minimumdagloonbepalingen, door middel van premiefinancie-
ring wordt betaald. Dit betekent dat daarmee naar onze overtuiging de 
betaling uit de algemene middelen geen absolute belemmering zou 
behoeven te zijn om ook daar waar het gaat om collectieve afspraken in 
CAO's, enige ruimte te creëren en in ieder geval de situatie te voorkomen 
dat er als gevolg van de inhoud van de Toeslagenwet en het inkomensbesluit 
absoluut geen mogelijkheden zijn. 

De staatssecretaris gaat er in het besluit dat hij ons voorlegt, van uit 
dat alle bovenwettelijke uitkeringen volledig verrekend dienen te worden 
met de Toeslagenwet. Ik geloof dat die situatie een aantal nadelen met 
zich brengt. Het eerste nadeel is dat daar waar het gaat om wat hogere 
inkomens, er absoluut geen pijntje is. Daar kan naast de loondervingsuit-
kering zonder dat er waar dan ook enige verrekening plaatsvindt, een 
aanvulling plaatsvinden op basis van de bovenwettelijke aanspraken. Dit 
is naar mijn idee een goede zaak. Ik vind het evenwel niet geheel terecht 
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dat, als mensen beneden een bepaald inkomensniveau terechtkomen en 
dus ook al in de loondervingsfase geconfronteerd worden met de 
Toeslagenwet en met de minimumbehoeftefunctie in het stelsel, er dan 
ineens helemaal geen mogelijkheden meer zouden zijn om in de boven-
wettelijke sfeer iets te regelen. 

Staatssecretaris De Graaf: Die mogelijkheden zijn er natuurlijk wel. Er 
vindt alleen een verrekening plaats. U doet het nu voorkomen alsof de 
werkgevers bij wijze van spreken voor hogere inkomens royaler zouden 
zijn. Dat is geenszins het geval. Men is op dezelfde wijze royaal voor 
allen. Alleen degenen die een toeslag krijgen 

De heer Linschoten (V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Dan zeg ik tegen 
de staatssecretaris precies hetzelfde wat de leden van de fractie van de 
Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer tegen hem gezegd hebben - dat 
staat in het nader voorlopig verslag - : theoretisch mag hij daarin volstrekt 
gelijk hebben, materieel wordt er een belemmering opgeworpen die in de 
praktijk zal betekenen dat het zich niet voordoet. Men gaat dan verzeke-
ringen afsluiten voor zaken die al in het kader van de Toeslagenwet zijn 
geregeld. U kent de pragmatische opstelling van de sociale partners. Ik 
ben er heilig van overtuigd dat dit niet zal gebeuren. Hoewel er dus geen 
technische, wettelijke belemmering is - men kan natuurlijk die bovenwet-
telijke afspraken maken - houdt de systematiek nu eenmaal in dat dit in 
de praktijk niet zal gebeuren, waarmee een levensgrote drempel is 
opgeworpen, die niet wordt opgeworpen voor de iets hogere inkomens. Ik 
denk dat het, ook voor de discussie die wij hier voeren, goed is dat de 
staatssecretaris zich bepaalt tot datgene wat er materieel zal gebeuren in 
de praktijk en niet tot datgene wat theoretisch tot de mogelijkheden 
behoort, maar waarmee wij in ieder geval in de praktijk niet geconfronteerd 
zullen worden. 

Dat brengt mij op mijn volgende stap: ik ben van mening dat er veel 
situaties denkbaar zijn, waarin bovenwettelijke voorzieningen nuttig en 
nodig zijn. De heer Weijers heeft al gewezen op een herstructurering 
binnen bepaalde bedrijven of bedrijfstakken. Het kan noodzakelijk zijn om, 
met gebruikmaking van een dergelijk instrument, in dat kader tot verstan-
dige beslissingen te komen. Het zou toch niet verstandig zijn, als wij nu 
die weg zouden afsluiten en over een paar jaar tot de conclusie zouden 
komen dat wij onszelf mogelijkheden hebben ontzegd die er juist toe 
hadden kunnen leiden dat goede oplossingen zouden zijn gevonden? 

De staatssecretaris gaat in zijn voorstel naar mijn idee uit van een 
verkeerde veronderstelling. Ik ga ervan uit dat de staatssecretaris van 
mening is dat hij in al die gevallen, waarin sprake is van enige bovenwet-
telijke verzekering in het kader van CAO's, de financiële ruimte die hij 
anders nodig had gehad in het kader van de Toeslagenwet, in zijn zak kan 
houden. Er is dus een financieel voordeel voor de overheid aanwezig als 
het besluit zoals het nu is voorgelegd, de definitieve regeling wordt. In 
mijn aantekeningen heb ik «forget it» erbij gezet. Ik geloof niet dat wij ons 
wat dat betreft rijk moeten rekenen. De staatssecretaris moet het prag-
matisme en het realisme van sociale partners niet onderschatten. Ik ben 
ervan overtuigd dat men alle mogelijke kronkels en constructies zal 
verzinnen om dat probleem op te lossen en er in ieder geval voor te 
zorgen, dat men zelf in financieel opzicht niet opdraait voor datgene 
waarvoor de overheid toch al haar eigen verantwoordelijkheid in wetgeving 
heeft neergelegd. Ik geloof er dus helemaal niets van dat de staatssecretaris 
in financieel opzicht daarbij enige ruimte krijgt. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): Toen bij de stelselherziening, ook door u, zo 
uitdrukkelijk werd gepleit voor financiering van de Toeslagenwet uit de 
algemene middelen - ik kan mij herinneren dat dit tot spijt van de heer 
Weijers gebeurde - hebt u zich toen niet gerealiseerd, dat deze afschuif-
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constructie daaruit bijna expliciet voortvloeit? Wij pleiten juist voor het 
onderbrengen van de minimumdagloonbescherming bij de premiekant. 

De heer Linschoten (V.V.D.): Sterker nog, een en ander is in de schriftelijke 
voorbereiding aan de orde geweest. De staatssecretaris heeft ons de 
staatjes gegeven van de verschillende uitwerkingen. De hoogte van een 
bovenwettelijke uitkering zou bij voorbeeld afhankelijk zijn van de 
burgerlijke staat van iemand. Die problematiek heeft heel indringend 
onderdeel uitgemaakt van de discussie over de stelselwijzigingen. 
Daarom ben ik mijn betoog ook begonnen met de mededeling dat de 
V.V.D. fractie uiteindelijk heeft gekozen voor financiering van de Toesla-
genwet uit de algemene middelen en dat wij derhalve niet tot de conclusie 
komen dat daarmee een absolute belemmering zou moeten worden 
opgeworpen om in de bovenwettelijke sfeer iets te doen, even in het 
midden latend wat er zou moeten, c.q. wat er kan gebeuren. Dat heb ik 
heel nadrukkelijk afgewogen. Wij hebben dat als fractie gedaan tijdens 
het debat over de stelselwijzigingen. Bij de behandeling van de WAO 
heeft college Nijhuis daarbij stilgestaan en ik doe dat nu weer. In die 
context wil ik het ook plaatsen. 

Ik kom toe aan de gedachtengang van collega Weijers. Uit de reactie 
van de collega's hier aan tafel, begrijp ik dat et wat onduidelijkheid over 
bestaat wat nu de exacte inhoud daarvan is. Het is een gedachtengang 
waar de heer Weijers en ik in de afgelopen dagen over hebben gesproken. 
Het is in ieder geval een mogelijkheid - ik zou graag willen dat de 
staatssecretaris dat overweegt - om de verschillen in uitwerking tussen 
hogere en lagere inkomens minder groot te maken dan die in het voorstel 
van de staatssecretaris. Het is ook een voorstel dat ten principale 
onderscheid maakt tussen de minimumbehoeftefunctie aan de ene kant 
- dus datgene wat er in het inkomenstraject tot het niveau van het 
wettelijk minimumloon gebeurt - en hetgeen daarboven gebeurt aan de 
andere kant. 

Hoe het voorstel van collega Weijers ook wordt geïnterpreteerd, in 
ieder geval leidt het tot de conclusie dat als werkgevers een stukje 
verantwoordelijkheid nemen voor een verzekering voor hun werknemers, 
voor alle werknemers ongeacht de sociale-verzekeringspositie die zij 
hebben, hetzelfde bedrag wordt betaald op het moment dat men hetzelfde 
inkomen heeft in de actieve periode. Dat lijkt mij een aantrekkelijke 
gedachte. Ik zeg met Weijers dat ik ook nog niet volledig in beeld heb 
welke haken en ogen eraan zitten. Ik zou het ook jammer vinden als 
voordat wij dat complete beeld hebben, door de staatssecretaris of door 
andere fracties wordt gezegd dat wij deze kant niet op moeten gaan. Ik 
ben van mening dat een serieuze poging moet worden ondernomen om 
te bezien of wij er gezamenlijk in slagen deze ruimte te bieden, al was het 
alleen maar om niet over drie jaar tot de conclusie te komen dat wij een 
weg hebben afgesloten die wij in de toekomst wel eens nodig zouden 
kunnen hebben. 

De heer Nijhuis (VVD.) : Voorzitter! Collega Linschoten heeft er al op 
gewezen dat bij de behandeling van de stelselwijziging het een en ander 
aan de orde is geweest en wel in tweeërlei opzicht. Niet alleen in algemene 
zin, de staatssecretaris zal zich het verhaal kunnen herinneren dat ik heb 
gehouden geënt op het betoog van professor Faas in het sociale maandblad 
Arbeid, waarbij hij de conclusie trok dat het stelsel aanvullingsonvriendelijk 
dreigt te worden, maar ook in specifieke zin, namelijk bij de invoeringswet. 

In de invoeringswet is het voorstel gedaan om de grondslagen van de 
AAW te laten vervallen. Dat is gepresenteerd als een min of meer 
technische aangelegenheid in relatie tot de Toeslagenwet. Toen heb ik 
een verhaal gehouden over de particuliere verzkeringen, want de conclusie 
zou zijn dat dan met name de zelfstandigen met hun particuliere verzekering 
zouden worden getroffen. Toen heeft de staatssecretaris dat betoog 
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opgepakt. Hij voelde wel dat er toen steun kwam van andere partijen, zoals 
het C.D.A. en de P.v.d.A., en dat er dus iets moest gebeuren. Hij heeft 
gezegd dat hij er nader naar zou laten kijken. Vervolgens is de discussie 
gevoerd of nu wel of niet de adviesaanvrage moest worden bijgesteld. De 
staatssecretaris heeft gezegd dat dat lastig was, omdat het ding al weg 
was, maar dat hij het alsnog zou laten inbrengen door zijn ambtenaren. 
Waarom is dat niet gebeurd bij de Sociale Verzekeringsraad? 

Staatssecretaris De Graaf: Waarom zegt u dat het niet gebeurd is? Waar 
is deze veronderstelling op gebaseerd? 

De heer IMijhuis (V.V.D.): Gelet op de discussie die toen is gevoerd, heb ik 
uiteraard nagevraagd of het ook daadwerkelijk als zodanig aan de orde is 
geweest bij de Sociale Verzekeringsraad. Daarop is bij mij een negatief 
antwoord binnengekomen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb van onze mensen begrepen dat het 
wel aan de orde is gesteld. 

De heer Ni jhuis (V.V.D.): Dat is mij in ieder geval niet gebleken en daarom 
heb ik gevraagd of het wel of niet gebeurd is. 

Staatssecretaris De Graaf: De mijnheer die naast mij zit, heeft het 
mondeling ingebracht in de commissie bij de SVR. 

De heer Ni jhuis (VVD.) : Men ontkent het daar. 

De Voorz i t ter : Dat punt is direct opgehelderd. 

Mevrouw Groenman (D66): Voorzitter! Ik zal mij concentreren op de 
bovenwettelijke uitkeringen. Ik kom dan in verleiding om te herhalen wat 
wij bij de schriftelijke en mondelinge behandeling van de stelselwijziging 
hebben ingebracht. Het gaat dus om de problemen die wij toen voorzien 
hebben en waarover de Stichting van de Arbeid ons nu geschreven heeft, 
daarbij verwijzend naar de unanieme adviezen van de SVR en de SER. Op 
de toeslag worden de bovenwettelijke uitkeringen in mindering gebracht 
die door werkgevers en werknemers overeengekomen zijn en de aanvullende 
vrijwillige collectieve verzekeringen. Ook worden in mindering gebracht 
particuliere verzekeringen die zelfstandigen hebben afgesloten en uitkerin-
gen op basis van vrijwillige verzekeringen in de loondervingsregelingen. 
Sparen en reserveren wordt dus ook hierbij weer afgestraft en het nemen 
van je eigen verantwoordelijkheid voor de sociale partners idem dito. De 
toelichting op het besluit stelt op pagina 3 dat de verantwoordelijkheid van 
het bedrijfsleven voor de verantwoordelijkheid van de overheid gaat in het 
kader van een minimumbescherming. Het probleem is dan dat het onmogelijk 
wordt gemaakt om die verantwoordelijkheid waar te maken. Immers, al 
hetgeen wat werknemers en werkgevers overeenkomen is zinloos zolang 
het bruto minder is dan de toeslag, want die wordt volledig gekort. 

Dat heeft gevolgen voor de CAO-onderhandelingen, want immers 
waar bovenwettelijke uitkeringen niet tot stand komen, ligt het voor de 
hand dat looneisen gesteld worden om in ieder geval de grondslag voor 
de uitkeringen te verhogen. Ik heb dat in het debat al eerder aangegeven. 
Loonmatiging en andere doelstellingen zoals arbeidsduurverkorting, 
worden daardoor behoorlijk gefrustreerd. Ook heeft het gevolgen voor het 
wel of niet tot stand komen van een sociaal convenant, want daarbij 
spelen deze zaken natuurlijk ook. Ik denk dat het inkomensbesluit dat nu 
voorligt en de voorgeschiedenis ervan, zo'n sociaal convenant kunnen 
blokkeren. Voorts kan je je afvragen wat de gevolgen zouden zijn voor de 
overdracht van de werknemersverzekeringen naar de sociale partners, 
wat op dit moment in discussie is. 
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In ieder geval is het zo dat van het niet tot stand komen van bovenwet 
telijke uitkeringen, de werknemers de dupe worden die niet in aanmerking 
kunnen komen voor een toeslag, dat zijn alleenstaanden en tweeverdieners. 

De situatie rond het inkomensbesluit is uiterst merkwaardig. Enerzijds 
streeft de overheid een grotere verantwoordelijkheid en een grotere 
contractvrijheid voor de sociale partners na, anderzijds wordt dat onmo-
gelijk gemaakt door de Toeslagenwet. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik kan die gedachte niet volgen. Waarom 
wordt dat onmogelijk gemaakt? Wij hebben toch ook een bijstandswet? 

Mevrouw Groenman (D66): Wat heeft dat er nu mee te maken? 

Staatssecretaris De Graaf: Die wet geeft ook alleen een inkomen als 
men niet zelf over een inkomen beschikt. Dan komen er toch ook rustig 
contracten? 

Mevrouw Groenman (D66): Het kernpunt is naar mijn mening het 
volgende. Als bovenwettelijke uitkeringen gekruist worden door de 
Toeslagenwet zijn ze gewoon niet zinvol. De sociale partners zijn inderdaad 
realistisch genoeg om dat in te zien. 

Staatssecretaris De Graaf: Deze bepaling bestaat ook al in de huidige 
wetgeving. Daarin is namelijk sprake van een beperkte minimumdagloon-
garantie. Is er sedertdien iets veranderd in die contracten? 

Mevrouw Groenman (D66): Ja, de Toeslagenwet wordt namelijk 
gefinancierd uit de algemene middelen. De sociale partners hoeven daar 
dus niets voor te doen. Het is voor hen behoorlijk frustrerend dat alles 
wat ze wel doen, «weggekort» wordt door de Toeslagenwet. Ik kan dat 
niet anders zien. Wij hebben dat al eerder besproken, maar de staatsse-
cretaris heeft dat altijd ontkend, evenals de relatie met de CAO-onderhan-
delingen en de relatie met de arbeidsduurverkorting. Dat heeft allemaal 
met elkaar te maken. Als bovenwettelijke uitkeringen niet zinvol zijn, door 
de kruising met de Toeslagenwet, zullen er looneisen worden gesteld om 
de grondslag te verhogen. Ik heb dat een- en andermaal gezegd en ik heb 
daar nooit een valide redenering van de staatssecretaris tegenover 
gezien. 

Kan de staatssecretaris precies zeggen hoe hoog de bovenwettelijke 
uitkering moet zijn, wil de werknemer of de zelfstandige er nog iets van 
overhouden? Volgens mijn schatting gaat het daarbij om ongeveer f7500 
bruto per jaar. Een oplossing zou kunnen zijn - ik heb dat ook al eerder 
gezegd - het geheel of gedeeltelijk vrijlaten van de bovenwettelijke 
uitkering voor de Toeslagenwet. Een andere oplossing is, een deel van de 
besparing die de overheid bereikt wanneer er sprake is van bovenwettelijke 
uitkeringen, op de een of andere manier terug te sluizen naarde financiering 
van die bovenwettelijke uitkeringen, zodat het mes aan twee kanten 
snijdt. Bovenwettelijke uitkeringen blijven dan zinvol en voor de overheid 
is er sprake van een besparing. Probeer dan een modus te vinden om de 
bovenwettelijke uitkeringen mogelijk te maken door hetgeen daardoor 
wordt uitgespaard voor een deel terug te sluizen naar de financiering van 
die bovenwettelijke uitkeringen. 

De heer Linschoten (VVD.) : Dat begrijp ik niet. Kan mevrouw Groenman 
duidelijker uitleggen wat zij bedoelt? Bedoelt zij te zeggen dat indien er 
zich besparingen voordoen op het terrein van de algemene middelen, die 
middelen moeten worden aangewend om bovenwettelijke afspraken 
tussen werkgevers en werknemers te betalen? 

Mevrouw Groenman (D66): Als er sprake is van bovenwettelijke uitkerin-
gen, bespaart de overheid op de Toeslagenwet. 
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De heer Weijers ( C D A ) : Waarom maakt u een onderscheid tussen de 
schatkist en het fonds van de bedrijfsverenigingen? 

Mevrouw Groenman (D66): Dat is heel logisch. Ik heb altijd van de 
regering begrepen dat er nog steeds wordt gezegd: bovenwettelijke 
uitkeringen zijn prachtig en hoe meer hoe beter, want dan zou de overheid 
daarop kunnen besparen. Die bovenwettelijke uitkeringen worden echter 
gefrustreerd door de Toeslagenwet. Ik zal zien dat ik het nog eens op een 
andere manier duidelijker kan uitleggen. 

Mijnheer de Voorzitter! Een probleem dat zich bij een oplossing, welke 
dan ook, voor zou kunnen doen - ik weet niet precies hoe zich dat 
verhoudt tot hetgeen de heer Weijers heeft gezegd - is de verhouding 
met de Derde richtlijn. Regelingen waarin een indirect onderscheid wordt 
gemaakt tussen mannen en vrouwen - daartoe bestaat een vermoeden bij 
toeslagen ten behoeve van afhankelijke partners - zijn namelijk niet 
toegestaan. In een brief van januari 1984 heeft de Europese Commissie 
echter als haar mening uitgesproken dat toeslagregelingen wel mogen 
voorkomen op het minimumniveau. Dat is duidelijk. Kan de staatssecretaris 
iets zeggen over de verhouding met de Derde richtlijn? Het lijkt mij 
namelijk dat wanneer de Toeslagenwet tot uitkering zou komen in een 
boven-minimaal inkomenstraject er ernstige strijd met die richtlijn kan 
ontstaan. Als dat zo is, dreigt een oplossing voor de geconcentreerde 
problematiek moeilijk te worden. Als de bovenwettelijke uitkeringen vrij 
worden gelaten en er ook een toeslag wordt uitgekeerd, fungeert die 
toeslag dus eigenlijk in het boven-minimale traject. Volgens de Europese 
richtlijn is dit voor afhankelijke partners niet toegestaan. Ik heb begrepen 
dat de staatssecretaris de bovenwettelijke uitkering niet wil vrijlaten. Ik 
kan de consequenties van de suggestie van de heer Weijers op dit punt 
niet helemaal overzien. 

De heer Linschoten (V.V.D.): Daarbij doet dit probleem zich niet voor. 

Mevrouw Groenman (D66): Ik zie graag dat de voorstellen van de heer 
Weijers worden uitgewerkt en ik verneem graag het commentaar van de 
staatssecretaris hierop. Misschien hebben wij voldoende aan het steno-
grafisch verslag, maar het is ook mogelijk dat daarvoor een aparte notitie 
nodig is. Wij moeten ongelooflijk uitkijken met het indirecte onderscheid 
en de verhouding met de Derde richtlijn. 

De heer Linschoten (V.V.D.): In het voorstel van de heer Weijers, waar 
ik ook enigszins bij betrokken ben, is in feite een soort franchisesysteem 
opgenomen, zoals wij dit ook bij de pensioenverzekering kennen. Dit 
zorgt voor de aanvulling tot 100%. Bij de pensioenverzekering is er ook 
geen sprake van strijdigheid met de Derde richtlijn of met een eventuele 
vierde richtlijn. Dit probleem doet zich in het alternatief van de heer 
Weijers niet voor. Ik ben overigens zeer geïnteresseerd in het antwoord 
van de staatssecretaris op uw vraag. Het is goed mogelijk dat het 
Europese Hof van Justitie uitspraken doet in gevallen waarin onderscheid 
wordt gemaakt naar echtelijke staat of naar gezinssituatie, die in het 
verlengde ligt van uitspraken in verband met de eerste en de tweede 
richtlijn van de EG. 

Mevrouw Groenman (D66): Precies! De Europese Commissie heeft juist 
duidelijk laten weten dat toeslagen op het minimumniveau zijn toegestaan, 
maar daar boven echt niet. Ik weet niet in hoeverre de Sociale Verzeke-
ringsraad en de SER zich hebben uitgesproken over de verhouding met 
de Derde richtlijn. 

Ik heb nog enkele specifieke vragen. Waarom is voor twee verschillende 
inkomensbesluiten gekozen? Uit de toelichting is mij niet duidelijk 
geworden waarom niet kan worden volstaan met één besluit. Ik heb dit 
niet helemaal begrepen. Ik zie graag dat dit nader wordt toegelicht. 
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Als inkomen in verband met arbeid, worden ook AOW- en AWW-uitke-
ringen aangemerkt. Ik kan dit wat de AWW-uitkering betreft wel billijken, 
maar dit geldt niet voor de AOW-uitkering. Het is waar dat daarin wordt 
uitgegaan van een veronderstelde behoefte en in de Toeslagenwet wordt 
uitgegaan van een vast te stellen minimumbehoefte. De Toeslagenwet 
komt hiermee echter in flagrante strijd met de uitgangspunten van de 
AOW, waarin een individueel minimum recht van ten minste 50% is 
vastgelegd. Dit lijkt mij niet aanvaardbaar. Misschien kan de staatssecre-
taris hier nader op ingaan? 

Ten slotte heb ik nog een vraag in verband met de toelichting op artikel 
5 van het besluit van de Toeslagenwet. Bij het rekening houden met de 
opslagpremies volksverzekeringen wordt geen aandacht besteed aan de 
premievrijstellings- en reductieregeling. Dat is voor het uitvoeringsorgaan 
niet mogelijk, omdat die mede afhankelijk is van tariefgroepindeling van 
de fiscus. Betekent dit dat men in de praktijk het voordeel van de premie-
vrijstellings- en reductieregeling misloopt of wordt dit door de toeslag 
weer goedgemaakt? Ik krijg graag enige uitleg op dit punt. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): Voorzitter! De kernvraag is wat eigenlijk de 
aard van de Toeslagenwet is. Is het een minimumvoorziening of is het een 
andersoortige wetgeving? Er is immers met nadruk voor een aparte 
Toeslagenwet gekozen, terwijl men dit ook via de bijstandswet had 
kunnen regelen. Ik stel enkele vragen met het doel duidelijkheid te 
verkrijgen over de aard van de Toeslagenwet. 

Hoe zit het met een zelfstandige die inkomen uit vermogen ontvangt of 
winst uit onderneming heeft? Komt hierbij de Toeslagenwet wel of niet 
aan de orde? Ik noem een voorbeeld van een zelfstandige waarvan de 
echtgenote niet buitenshuis werkt. Een boer met eczeem aan zijn handen, 
die een AAW-uitkering met een toeslag voor zijn echtgenote ontvangt, 
verpacht zijn boerderij aan zijn zoon. Hij heeft een belastbaar inkomen van 
ruim een ton per jaar, maar hij verricht daarvoor geen arbeid. Valt deze 
man onder de Toeslagenwet? Dit is gewoon een vraag naar de aard van 
de Toeslagenwet. 

Ik wil in dit kader ook weten hoe het voorstel van de staatssecretaris 
zich verhoudt tot de hoofdlijnen bedrijfsbeëindigingshulp 1986? Juist bij 
zelfstandigen kan het een rol spelen dat bij de hulp bij bedrijfsbeëindiging 
bepaalde inkomsten niet of gedurende de eerste twee jaar slechts ten 
dele in mindering worden gebracht. Brengt dit de toeslag op de AAW-
uitkering in gevaar? Bij de bedrijfsbeëindigingshulp wordt dit niet in 
gevaar gebracht. Immers een zelfstandige die zijn bedrijf beëindigt, krijgt 
een uitkering die vergelijkbaar is met het bijstandsniveau, maar hierop 
worden slechts gedeeltelijk inkomsten uit tegenwoordige en vroegere 
arbeid in mindering gebracht. De eerste twee jaar gebeurt dit maar voor 
75%. Hoe verhouden al die regelingen zich tot elkaar? 

Aangezien de staatssecretaris en de meerderheid van de Kamer niet 
hebben gekozen voor de minimumdagloongarantie in de werknemersver-
zekeringen zelf en aan de andere kant uitdrukkelijk hebben gekozen voor 
zodanige individualisering in de AAW, dat het sociaal minimum voor een 
echtpaar moet worden aangevuld en niet meer in de AAW zelf ligt, heb ik 
het idee, dat de problemen voor een heel groot deel voortvloeien uit de 
wijze waarop wij met de wetgeving zijn omgegaan. Als de Toeslagenwet 
een minimumvoorziening zou zijn, zou het als zodanig op zich zelf niet 
onlogisch zijn, daarop alle mogelijke andere inkomstenbronnen in 
mindering te brengen. Zoals door andere collega's al is uiteengezet, laat 
de Toeslagenwet bepaalde inkomens echter uitdrukkelijk buiten beschou-
wing: vermogensbestanddelen en inkomen uit vermogen, wellicht zelfs 
winst uit een onderneming waarin men zelf geen arbeid verricht. 

Juist door de merkwaardige dubbelzinnigheid denk ik dat de vraag van 
mevrouw Groenman in alle gevallen bevestigend moet worden beantwoord. 
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De Toeslagenwet is vermoedelijk inderdaad in strijd met de EG-richtlijn, 
waar de Toeslagenwet geen absolute minimumgarantie biedt. Het 
afhankelijk maken van bij voorbeeld bovenwettelijke uitkeringen van de 
hoogte van de Toeslagenwet zou er echter toe leiden, dat de werkgever 
bijna zou worden verplicht om ongelijk te belonen. Wat wij dus ook 
doen, het deugt eigenlijk nooit. Er zit iets scheef in de wetgeving, zoals al 
eerder is bedacht. 

Het probleem van de Toeslagenwet voor zelfstandigen wil ik graag 
illustreren met een voorbeeld. Een man die zelfstandig is geweest heeft 
een AAW-uitkering. Zijn echtgenote werkt en heeft een inkomen van 
minder dan 15% van het minimumloon. Op dit moment valt hij dus onder 
de hoge grondslag. Hij heeft een particuliere verzekering van de gemiddelde 
hoogte van f 7600 bruto per jaar, dat wil zeggen ongeveer f 600 bruto per 
maand. Het inkomen van de man en van de vrouw en de uitkering van de 
particuliere verzekering vormen de situatie waaraan de man en zijn 
echtgenote sinds jaar en dag gewend zijn. Nu wordt de sociale-zeker-
heidswetgeving gewijzigd. De hoge grondslag vervalt. De echtgenote 
heeft nog steeds een inkomen van minder dan 15% van het minimumloon. 
Dat wordt verrekend volgens het inkomensbesluit; voor een beperkte 
periode mag dat nog vrij worden gelaten. De particuliere-verzekeringsuit-
kering van f7600 valt ongeveer geheel weg tegen de Toeslagen. Hoeveel 
gaat zo'n gezin er op achteruit? 

Ik denk dat het probleem van de AAW en de particuliere verzekering 
heel duidelijk is. Juist de invoering van de AAW als een bodemgarantie 
heeft ertoe geleid, dat vele zelfstandigen zich zelf particulier hebben 
bijverzekerd. Naar schatting gaat het om zo'n 1 50 000 lopende verzeke 
ringen, waarvan er zeker zo'n 15 000 op dit moment tot uitbetaling 
komen. Het verrekenen daarvan leidt in die sector zowel tot onzekerheid 
voor de mensen die op dit moment een redelijk forse premie betalen voor 
hun vrijwillige ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering als tot 
onzekerheid voor de verzekeraars zelve. Wat verzekeren zij nu eigenlijk? 
Wat moeten zij aanbieden? Het voorstel van de heren Weijers en Linschoten 
om een soort van franchise in te bouwen zou daar zelfs niet eens helpen, 
omdat immers iedere uitkering per definitie meteen de eerste uitkering is 
en dus in mindering wordt gebracht. Waar de Toeslagenwet kennelijk 
geen minimumvoorziening is, ligt het volstrekt in de rede om de particuliere 
verzekering die een zelfstandige heeft afgesloten buiten beschouwing te 
laten. Als dat volstrekt in de rede ligt, zie ik echter geen verschil tussen 
een zelfstandige met een particuliere verzekering en een groep werknemers 
die in een CAO een soortgelijke regeling inzake inkomensverlies hebben 
afgesloten. 

De staatssecretaris merkt terecht op, dat het ook al wordt verrekend bij 
de minimumdagloonbescherming. Dat was ook heel handig. Toen 
betaalden werkgevers en werknemers samen de premie. Zij kwamen 
samen ook op voor het opbrengen van middelen voor de bovenwettelijke 
uitkering. Toen was het dus vestzak-broekzak. Men betaalde een premie 
en liet een stuk loon in de CAO zitten. Dat zorgde er in ieder geval voor, 
dat men altijd een minimumgarantie had. Hadden wij de Toeslagenwet 
gelaten zoals zij was en hadden wij vastgehouden aan de minimumgaran-
tieregeling in de wetgeving zelf, dan had de staatssecretaris nu niet met 
het probleem gezeten. Juist door de Toeslagenwet komt het probleem 
op, dat verekenen voor de ene kant gunstig is en voor de andere kant 
ongunstig. 

Als het voorstel van de staatssecretaris wordt gevolgd en de bovenwet 
telijke uitkeringen worden volledig verrekend, komen wij weer snel terug 
in situaties van sociale zekerheid die zo langzamerhand overal zijn 
afgeschaft. Ik herinner eraan dat het vroegere dagblad Het Volk zijn 
abonnees - wij noemen die mensen destijds «leden» - verzekerde tegen 
arbeidsongeschiktheid. Het NVV kende een fonds «lief en leed». Bij 
arbeidsongeschiktheid kregen vakbondsleden een uitkering, niet vanwege 
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hun werksituatie, maar omdat zij vakbondslid waren. Die uitkering is 
ondertussen afgeschaft en terecht want de benadering was nogal antiek: 
met één been eraf ben je niet invalide, maar met twee benen eraf wel. Ik 
kan mij echter wel voorstellen, dat ook in deze moderne tijd de vakbeweging 
besluit, af te stappen van de bovenwettelijke uitkeringen en over te gaan 
tot een vorm van verzekering die gekoppeld is aan het vakbondslidmaat-
schap. Ik zie daar wel bepaalde aantrekkelijke kanten aan. Het is wervend 
voor de vakbeweging. Bovendien is een particuliere verzekering voor 
werknemers in tegenstelling tot de bovenwettelijke uitkering premievrij en 
dus goedkoper. Dit zou ertoe leiden, dat wij niet alleen toch altijd de 
maximale uitkering ingevolge de Toeslagenwet zouden moeten uitbetalen, 
maar dat ook de premie-inkomsten van de sociale verzekeringen dalen. 
Wat dat betreft behoeft het voorstel van de staatssecretaris - aan 
vakbonden uitwijkmogelijkheden bieden om over te gaan tot een verzeke-
ring elders - niet zozeer ten nadele te gaan van de individuele werknemer, 
maar in ieder geval wel ten nadele van de fondsen, want die krijgen 
minder premie binnen. Wie zich de discussie herinnert over de premie-
heffing in het kader van de Ziektewet zal begrijpen hoe belangrijk premie-
heffing over de bovenwettelijke uitkeringen was. 

Het voorstel van C.D.A. en V V D . om een soort van franchise in te 
bouwen, heeft zeker aantrekkelijke kanten. De gehuwde werknemer krijgt 
precies hetzelfde als in zijn CAO zou zijn afgesproken: de volledige 
franchise, gedekt door uitkering plus Toeslagenwet. Met andere woorden, 
de staatssecretaris betaalt altijd. Het gedeelte daarboven wordt uitbetaald 
door de sociale partners. Voor ongehuwden en samenwonenden is de 
regeling iets slechter omdat de franchise altijd een gat laat, zoals wij dat 
ook kennen in de pensioenregelingen. De uitkering is gekoppeld aan het 
dagloon en zo betekent dat gat een verlies van 16 pet. voor iemand met 
een dagloon van 120 en een verlies van 2 pet. voor iemand met een 
dagloon van 140. Het voordeel is dus, dat voor de gehuwde werknemers 
de eindsituatie precies hetzelfde is als die ingevolge de huidige CAO. 
Voor ongehuwden is het iets ongunstiger. Het nadeel voor de staatsse-
cretaris is, dat hij in alle gevallen moet overgaan tot uitbetaling ingevolge 
de Toeslagenwet. Maar aangezien het waarschijnlijk toch niet om een 
bezuiniging ging, maar om een eerlijke maatregel, kan dat geen bezwaar 
zijn. 

Op de vakantiebonnen is al uitvoerig ingegaan. Als er een aanvulling 
wordt gegeven door de werkgever voor het voortzetten van de pensioen-
regelingen, wordt dit dan in mindering gebracht of buiten beschouwing 
gelaten? Soortgelijke discussies hebben wij wel eens gevoerd toen het 
ging om 57,5 jaren-regelingen en aanvullingen van de werkgever voor de 
pensioenopbouw. 

Het lijkt mij dat het probleem voor de studiefinanciering zeker niet kan 
voortkomen uit de bezorgdheid voor de overheidsfinanciën omdat zowel 
de studiefinanciering als de Toeslagenwet daarmee te maken hebben. Het 
zou echter zeer wel mogelijk zijn dat, als ingevolge de Toeslagenwet niet 
tot uitbetaling wordt overgegaan omdat de partner studiefinanciering 
heeft, zo'n partner gedwongen wordt een vrij hoge lening af te sluiten en 
dus een aflossingsverplichting heeft. Als echter wel wordt overgegaan tot 
betaling in het kader van de Toeslagenwet en de studiefinanciering 
afhankelijk wordt gesteld van de hoogte van de uitkering, inclusief die van 
de Toeslagenwet, creëren wij natuurlijk wel een afhankelijkheid. Dat heeft 
ook bepaalde bezwaren. Ik kan mij voorstellen dat de relatie tussen de 
Toeslagenwet en de studiefinanciering op een andere wijze wordt 
behandeld dan de relatie tussen Toeslagenwet en particuliere verzekerin-
gen/aanvullende uitkeringen. Vanuit het oogpunt van de betrokkene is het 
gunstiger een uitkering ingevolge de Toeslagenwet te krijgen, want die 
hoef je tenminste niet na je studie terug te betalen. 

Nogmaals, ik heb de indruk dat de staatssecretaris voor een deel de 
problemen zelf over zich heeft afgeroepen. 
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Waren de uitkeringen hoger geweest, dan zouden daardoor veel minder 
mensen met deze toeslagen te maken gehad. Het aantal mensen dat 
hiermee te maken krijgt loopt op tot ongeveer 50% van de uitkeringsge-
rechtigden. Had de staatssecretaris vervolgens de Toeslagenwet gehand-
haafd als minimum-dagloongarantie in de sociale verzekeringspremies, 
dan zouden de sociale partners daarvoor een eigen oplossing hebben 
gekozen. De sociale partners hebben immers een toenemende verant-
woordelijkheid voor de werknemersverzekeringen, hetgeen ook past in de 
visie van C.D.A. en V.V.D. Wanneer wij bovendien zouden hebben vastge-
houden aan de oorspronkelijke bedoeling dat het sociaal minimum in de 
AAW altijd een sociaal minimum diende te zijn en dat er dus automatisch 
tot 100% moest worden uitgekeerd aan echtparen wanneer er geen 
inkomen uit directe arbeid was, dan hadden wij ook het probleem van de 
verrekening met de particuliere verzekeraars niet gehad. 

Ik vind dat de oplossing die de staatssecretaris kiest wat drastisch, wat 
heet: veel te drastisch. Voordat ik zeg dat wij hem op geen enkel punt 
kunnen volgen, zou ik toch eerst zijn reactie willen horen op een aantal 
vragen en opmerkingen van mijn collega's en mij. 

Staatssecretaris De Graaf: Mevrouw de Voorzitter! Mevrouw Ter Veld 
vroeg wat nu eigenlijk precies de aard is van de toeslagregeling die is 
vastgelegd in de Toeslagenwet, die een vervanging is van de huidige 
minimum-dagloongarantie in de huidige werknemersverzekeringen. De 
aard daarvan is, aan verzekerden die aan de loon-gerelateerde uitkering van 
70% niet voldoende hebben om in hun bestaan te voorzien een aanvulling 
te geven tot aan het bestaansminimum. De overheid neemt hiervoor de 
verantwoordelijkheid, door dit in de Toeslagenwet te garanderen en het te 
financieren uit de algemene middelen. Dit dient dus om te voorkomen dat 
men in enigerlei situatie onder het bestaansminimum terecht zou komen 
en op de Algemene Bijstandswet zou zijn aangewezen, en dat men 
daardoor met twee loketten tegelijk te maken zou krijgen. Dit is dus de 
hoofddoelstelling van de Toeslagenwet. 

De heer Linschoten (V.V.D): Ik heb wat problemen met deze definitie 
van de staatssecretaris. Bij de behandeling van de Toeslagenwet in de 
Kamer hebben wij heel uitdrukkelijk vastgesteld dat het karakter van de 
regeling afwijkt van dat van regelingen die uitdrukkelijk de bedoeling 
hadden, in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. 

Staatssecretaris De Graaf: Dat ben ik met u eens. Die opmerking had ik 
er ook nog aan willen toevoegen. U had niet het geduld, daar even op te 
wachten. Ik had nog willen zeggen dat bij de vormgeving en de normering 
van de Toeslagenwet weliswaar op hoofdlijnen wordt aangesloten bij de 
Algemene Bijstandswet, die in een bestaansminimum voorziet, maar niet 
in alle opzichten. Op een aantal punten wordt ervan afgeweken, met 
name doordat buiten beschouwing blijven vermogen, inkomsten uit 
vermogen en dergelijke. De doelstelling en de strekking van de Toesla-
genwet zijn dan ook niet geheel gelijk aan doelstelling en strekking van de 
Algemene Bijstandswet. In een aantal opzichten vertonen zij hiermee 
echter wel gelijkenis. In ieder geval wordt op deze manier voorkomen dat 
men alsnog een beroep op de bijstand zou moeten doen voor een 
aanvullende uitkering. 

De heer Weijers noemde het punt van de vakantiebonnen. Hiernaar is 
verwezen door de heer Linschoten en ook door mevrouw Ter Veld. Ik heb 
hierover inderdaad een brief ontvangen van de federatie van bedrijfsvere-
nigingen. De oordeelsvorming daarover is nog niet helemaal afgerond. Ik 
wil graag toezeggen, op verzoek van de heer Weijers, dat ik daarover 
nader overleg zal plegen met de federatie van bedrijfsverenigingen. Ik 
hoop dat wij op de een of andere manier uit die problematiek komen. Dit 
geldt dan niet alleen voor de vakantiebonnen, maar ook voor het andere 
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element dat mevrouw Ter Veld even in discussie heeft gebracht, namelijk 
de pensioenpremie. Dit maakt ook onderdeel uit van die correspondentie. 
Ik ben graag bereid om daarover verder overleg te plegen met de federatie, 
om te zien of wij op de een of andere manier uit deze problematiek kunnen 
komen. 

Vervolgens kom ik toe aan het punt van de studiefinanciering. De heer 
Weijers gaf te kennen dat hij zich nog niet voldoende te dien aanzien had 
kunnen oriënteren en dat hij nog in overleg was met zijn collega's die zich 
met die zaak bezighouden. Toch geloof ik dat het goed is, dat wij hier in 
ieder geval even vaststellen hoe het nu is in het kader van het inkomens-
besluit. Bij het inkomensbesluit zoals dit nu voorligt, houden wij inderdaad 
rekening met alle inkomsten die via de studiefinanciering worden gegeven. 
Dit geldt zowel voor de basisstudiebeurs, als voor de aanvullende 
studiebeurs en voor het rentedragende deel van de studiebeurs, alsmede 
voor de ouderbijdrage. Dit is een heel bewuste keus geweest, die wij hier 
hebben gemaakt. In de novelle die onlangs in de Kamer is bediscussieerd, 
hebben wij ter zake van de voorrangsregeling vastgelegd, dat de studiefi-
nanciering in die zin voorrang heeft en dat wij van daaruit de inkomens-
voorziening in het kader van de toeslagwetgeving benaderen. Ik denk 
dat dit een goede zaak is. Ik geloof ook dat deze zaak als het ware hier in 
de discussie thuishoort. Vandaar dat ik hier aangeef, hoe daaraan 
invulling is gegeven. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A): Misschien mag ik in dit verband de volgende 
informatieve vraag stellen. Nu het via de novelle in de wetgeving is 
geregeld, moet het dan nog voorkomen in het inkomensbesluit Toesla-
genwet? 

Staatssecretaris De Graaf: In de wetgeving is het beginsel van de 
voorrang aangegeven. Hier moeten wij aangeven uit welke elementen het 
bestaat. Het betreft hier het inkomensbesluit als zodanig. 

Voorzitter! Het voorgaande betreft de studiefinanciering. Ik kom nu bij 
het onderdeel inkomsten uit een particuliere verzekering. 

De heer Linschoten (V.V.D.): Mevrouw de Voorzitter! Voordat de staatsse-
cretaris naar het volgende punt overstapt, wil ik erop wijzen dat wij hier 
moeten bepalen welk onderdeel van de studiefinanciering wel of niet een 
rol speelt bij dit inkomensbesluit. Zou de staatssecretaris mij kunnen 
uitleggen, waarom geld dat bij mensen binnenkomt uit hoofde van een 
lening - bij voorbeeld in het kader van de studiefinanciering - , als 
inkomen zou moeten worden gezien en dus zou moeten worden verrekend 
met de Toeslagenwet? Het is toch ook niet zo dat als iemand in zijn 
loondervingsfase, waarin hij een beroep doet op de Toeslagenwet, een 
lening bij de bank opneemt, geconfronteerd wordt met een dergelijke 
verrekening? Kan de staatssecretaris mij uitleggen, waarom die keus is 
gemaakt? 

Staatssecretaris De Graaf: Dit komt doordat in beginsel gekozen is voor 
de systematiek, waarbij eerst gekeken wordt naar de inkomsten die 
mogelijk en denkbaar zijn in het kader van de studiefinanciering. Het gaat 
daarbij om verschillende elementen, Als men namelijk niet arbeidsonge-
schikt is of geen partner heeft - dan komt deze zaak vaak in discussie - , 
mag ervan worden uitgegaan dat men tijdens de studiefinanciering in zijn 
eigen bestaan kan voorzien, met alle elementen die daarbij thuishoren. 
Derhalve geldt er dan geen toeslag in het kader van de toeslagwetgeving. 

De heer Linschoten ( V V D ) : Voorzitter! Dit geldt dan toch ook voor 
iemand die in zijn loondervingsfase beneden het niveau van het voor hem 
of haar geldende sociale minimum zakt en naar de bank stapt om een 
lening op te nemen om een duurzame aanschaffing te doen? Dat is exact 
dezelfde situatie. 
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Staatssecretaris De Graaf: Dat klopt, maar zo zit de sociale verzekering 
niet in elkaar, maar de studiefinanciering wel. Daarin zijn die verschillende 
elementen opgenomen. Het is een keuzekwestie. 

De heer Linschoten (V.V.D.): Wij praten nu over de sociale verzekering 
en over de vraag, hoe in het kader van de Toeslagenwet inkomensbe-
standdelen of zaken die erop lijken, zouden moeten worden verrekend 
met de toeslag. 

Als we het hebben over die elementen, ben ik met de staatssecretaris 
van mening dat zonder enige twijfel in het kader van de studiefinanciering 
elementen zijn te vinden die zich lenen voor verekening, ook gebaseerd 
op het systeem in de sociale zekerheid. Maar als leningen worden 
opgenomen die later ook moeten worden terugbetaald en waarover 
eventueel rente moet worden betaald, hoe kan dan een onderscheid 
worden aangebracht tussen een lening in het kader van de studiefinancie~ 
ring en een lening bij een willekeurige bank? Dat begrijp ik echt niet. 

Staatssecretaris De Graaf: Omdat in het kader van de studiefinanciering 
is voorzien in al deze mogelijkheden: een lening, een rentedragende 
lening, een ouderlijke bijdrage etc. Het is een keuze. Is men van mening 
dat sommige elementen buiten beschouwing moeten blijven, dan is er 
ook sprake van een keuze. Ik heb geprobeerd aan te geven waarom wij 
deze keuze hebben gemaakt. Al die elementen in de studiefinanciering 
worden in acht genomen bij de hoogte en bij de vaststelling van de 
toeslag, in de eerste plaats vanwege het voorrangsprincipe en in de 
tweede plaats vanwege het feit dat het een inkomensbron is. 

De heer Weijers (C.D.A.): Is de logica niet andersom te beredeneren? Op 
het moment dat iemand die lening terugbetaalt, zou je andersom moeten 
redeneren en dat moeten afzonderen omdat het een extra last is en 
daarmee bij de vaststelling van de toeslag rekening houdt. 

De heer Linschoten (V.V.D.): Dat zou net zo krankzinnig zijn! 

Staatssecretaris De Graaf: Het hangt ervan af op welk moment die 
terugbetaling plaatsvindt. Dan kan de situatie natuurlijk een gans andere 
zijn. 

De heer Weijers ( C D A ) : Die redenering klopt niet; het gaat om het 
beginsel. De discussie gaat nu over de vraag of een lening mag worden 
betrokken bij de bepaling. De staatssecretaris vindt dat logisch als het 
een lening in het kader van de studiefinanciering is. Ik volg die logica niet 
helemaal, want andere leningen zijn geen punt. Maar als een lening in het 
kader van de studiefinanciering daarin wel past, moet je aan de andere 
kant die consequentie bij de terugbetaling ook betrekken. Dat wordt een 
ontzettend moeilijke toestand. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik kan die redenering best volgen. Bij de 
beoordeling van de vraag of dan niet toeslag moet plaatsvinden gaan wij 
uit van het beschikbare budget. Uit welke onderdelen dat budget bestaat, 
laten wij buiten beschouwing. 

Mevrouw Ter Veld: (P.v.d.A.): Inkomen uit vermogen is ook buiten 
beschouwing gebleven! 

Staatssecretaris De Graaf: Het budget dat beschikbaar is in het kader 
van de studiefinanciering. Dat is niet allemaal consequent; dat klopt ook 
wel... 
Ik weet best dat in die hele toeslagwetgeving een aantal elementen 

daarbij ook in acht moeten worden genomen, wil je consequent redeneren. 
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maar jeder Konsequenz führt zum Teufel en vandaar dat wij niet in alle 
opzichten consequent zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu het onderdeel particuliere verzekeringen 
en de inkomsten daaruit behandelen. Men weet dat in de toelichting op 
het ontwerp is gezegd, dat inkomsten uit een particuliere verzekering 
door de werknemer gesloten en gefinancierd uit zijn eigen, vrij besteedbare 
middelen, buiten beschouwing worden gelaten. De vraag van de heer 
Weijers, de heer Linschoten en mevrouw Ter Veld is, waarom dezelfde 
inkomsten niet evenzeer buiten beschouwing worden gelaten als het om 
inkomen uit een zelfstandig gesloten particuliere verzekering uit eigen 
middelen - bij voorbeeld uit winstinkomen - gaat. Dat is in beginsel niet 
gedaan, omdat die verzekering in onze ogen meer het karakter heeft 
- althans als zodanig kan worden gekwalificeerd - als een bovenwettelijke 
uitkering die gesloten wordt in het kader van collectieve contracten voor 
de werknemers. Om in die zin een gelijkstelling te hebben, hebben wij dit 
element niet buiten beschouwing willen laten. Ik begrijp best de redenering 
van de heer Linschoten, dat als je niet zo'n verzekering hebt gesloten 
maar het geld hebt gespaard, het wèl buiten beschouwing wordt gelaten. 
Dat is juist. 

Nogmaals, ik heb niet de pretentie dat het inkomensbesluit alle 
elementen bevat die in de beschouwing moeten worden betrokken. De 
achtergrond van het niet buiten beschouwing willen laten, is het verkrijgen 
van een zo goed mogelijke gelijkstelling met de inkomsten van bovenwet-
telijke voorzieningen op basis van collectieve contracten. Deze gelden 
meestal niet voor de zelfstandigen. Zij sluiten zelf overeenkomsten af, 
boven bij voorbeeld het basispensioen. Dat is de achtergrond. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): Voorzitter. Hoe kun je bepalen dat de 
uitkering van een zelfstandige vergelijkbaar is met een uitkering ingevolge 
de Ziektewet, de WAO en de AAW? Ik kan mij voorstellen dat er andere 
verzekeringstitels zijn met periodieke uitkeringen, die er niets mee te 
maken hebben. Hoe haal je dit uit elkaar? Hoe controleer je dat? Natuurlijk, 
er zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Maar 
waarom sluit een zelfstandige niet gewoon een verzekering af? Je kan per 
slot van rekening alles verzekeren! Hij kan bij voorbeeld vanaf zijn 
veertigste - omdat hij geen zin meer heeft om zo hard te werken - een 
extra inkomen garanderen van f300 in de maand. Vanaf zijn vijftigste 
krijgt hij vervolgens f500 extra in de maand. Hij realiseert op die manier 
voor zichzelf een flexibele uittreding. In de tussentijd wordt de zelfstandige 
echter arbeidsongeschikt. 

De verzekering is niet afgesloten voor het geval hij arbeidsongeschikt 
wordt. Ik begrijp dit niet. Je kunt in Nederland toch alles verzekeren? Een 
zelfstandige kan toch op iedere titel een verzekering afsluiten, die een 
periodieke uitkering inhoudt? Zo kan men een verzekering afsluiten 
waardoor een uitkering wordt geboden wanneer de kinderen 12, 1 6 of 18 
jaar worden. Op die manier behoeft er geen sprake te zijn van een 
studiefinancieringslening. Ik noem maar wat! 

Staatssecretaris De Graaf: Het gaat niet om alle willekeurige periodieke 
inkomsten uit een verzekering, maar om periodieke inkomsten uit een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): Als iemand op een andere titel een verzekering 
afsluit - bij voorbeeld omdat hij weet dat de kans om arbeidsongeschikt 
te worden bij vijftig jaar redelijk groot is - krijgt hij een periodieke 
uitkering. Dat is leuk meegenomen wanneer men niet arbeidsongeschikt 
is, maar ook wanneer men het wel is! Het heeft er als zodanig dus niets 
mee te maken? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb al gezegd dat dit geen arbeidsonge-
schiktheidsverzekering is. Het inkomen uit zo'n verzekering wordt in dit 
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kader niet meegenomen. Ik heb een verklaring gegeven voor de keuze die 
wij hebben gemaakt. Ik heb begrepen dat de leden van de commissie 
menen deze keuze in sommige opzichten te moeten bestrijden. 

De Voorzitter: En wat is uw reactie daarop? Daar gaat het om in dit 
overleg! 

Staatssecretaris De Graaf: Ik blijf de voorkeur geven aan mijn eigen 
keuze. Soms laat je de oordelen uiteindelijk over aan de Kamer. 

De heer Linschoten (V.V.D.): Voorzitter. Ik zit toch met een buitengewoon 
groot probleem. De staatssecretaris kan natuurlijk in het inkomensbesluit 
regelen wat hij wil. Mevrouw Ter Veld heeft zojuist een voorbeeld 
gegeven. Men zal zich in de praktijk in alle mogelijke kronkels wringen om 
constructies te bedenken die buiten deze elementen van het inkomensbe-
sluit vallen. Dat betekent in feite dat wij de praktijk opzadelen met de 
problematiek. Materieel verandert er niets. Waarom is gekozen voor die 
moeilijke weg? Waarom wordt niet gewoon dat onderdeel vrijgelaten? 
Materieel komt het uiteindelijk, uitgaande van de inventiviteit die men in 
de praktijk heeft, op hetzelfde neer. Waarom zo'n ingewikkelde regeling 
waarmee in feite niets wordt gerealiseerd? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb mijn voorkeur kenbaar gemaakt. Ik wil 
op de zaak zelf nog een andere reactie geven. Ik moet toch nog ingaan op 
de kwestie van de bovenwettelijke uitkeringen. Dat is een cruciaal punt in 
de discussie. In de concepten staat vermeld welke opvattingen bij ons 
leven. De heer Weijers heeft een suggestie ingebracht die een poging is 
- als ik het goed aanvoel - om een compromis te vinden op het punt van 
de bovenwettelijke verzekeringen en uitkeringen. 

Hij heeft dat met name geplaatst in het kader van de herstructurering. 
De heer Linschoten heeft zich daarbij aangesloten. De suggesties die hier 
zijn gedaan en de effecten daarvan kan ik nog niet ten volle beoordelen. Ik 
ben graag bereid mij daarover nog nader te oriënteren. Ik zal kijken of het 
inderdaad mogelijk is om, zoals de heer Weijers dat noemde, waterdichte 
schotten te maken, waardoor je precies bereikt wat de heer Weijers reeds 
formuleerde. Dat hangt in sterke mate af van het antwoord of de vraag 
op welke wijze de bovenwettelijke voorzieningen zijn of worden geregeld. 
Deze zijn vandaag de dag vaak geregeld in collectieve arbeidsovereen-
komsten op een manier die anders is dan de heer Weijers vermeldde als 
zijnde modellen die op dit moment in discussie zijn in het veld, waar men 
probeert een aantal regels te ontwerpen in het kader van bij voorbeeld 
herstructurering en afvloeiing, die een zekere oplossing bieden voor dit 
vraagstuk, door onderscheid te maken in het traject beneden het minimum 
loon en het traject boven het minimum loon. 

De heren Weijers en Linschoten hebben duidelijke suggesties gedaan. 
Cijfermatig zijn deze mijns inziens voldoende op te bouwen om een goed 
inzicht te krijgen in deze zaak. Hoe je het echter ook wendt of keert, in 
zo'n oplossing zal een zekere vrijstelling plaatsvinden van inkomsten uit 
bovenwettelijke voorzieningen, voor zover die gegeven worden in het 
traject tussen het minimum loon en het eigen loon. Daar zal op een 
gegeven moment een vrijstelling moeten worden gegeven voor de 
aftrekken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de consequenties nog niet in volle 
omvang kan overzien. Ik heb er behoefte aan, mij daarover nader te 
bezinnen. Het is namelijk toch wel heel erg belangrijk hoe dit kan worden 
gevormd tot iets wat waterdicht is. De heer Weijers zei dat als men de 
zaken laat zoals deze op dit moment in de contracten zijn opgenomen, 
daarvoor blijft gelden, het regime zoals dat in de voor ons liggende 
conceptbesluiten is opgenomen. 

Mevrouw de Voorzitter! Ik ben graag bereid de commissie toe te 
zeggen om op zo kort mogelijke termijn hierover mijn mind op te maken 
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en mijn oordeel over die zaak aan de commissie kenbaar te maken. Ik 
begrijp dat dit vrij snel dient te geschieden, omdat wij snel een duidelijk 
inzicht in deze materie moeten hebben, te meer omdat wij ook in de 
Eerste Kamer met de stelselherziening bezig zijn en hetzelfde onderwerp 
ook daar in de schriftelijke gedachtenwisseling aan de orde is gesteld. Ik 
kan op dit moment over dit meest cruciale punt van de discussie geen 
eindoordeel geven, maar ik wil dat graag zo snel mogelijk doen. 

De Voorzitter: Ik herinner de staatssecretaris eraan dat wij dit mondelinge 
overleg op een zodanig tijdstip hebben belegd dat het letterlijk door de 
stenografen gemaakte verslag een rol kan spelen bij zijn beoordeling van 
een en ander en zijn discussie in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer is dus 
ook op de hoogte van hetgeen hier vanmorgen gebeurt. Zij kan dat in 
haar beschouwingen betrekken. De staatssecretaris kan dus heel ver 
gaan in zijn voorstellen. Deze kunnen van invloed zijn op zijn standpunt-
bepaling die hij aan de overkant gaat verdedigen. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik ben het daarmee eens. Ik begrijp ook zeker 
het belang van het zo snel mogelijk geven van een oordeel hier. Uit de 
suggesties die hier tijdens deze discussie over de tafel zijn gerold en ook 
uit de gesprekken die ik gisteren heb gevoerd, heb ik begrepen dat er iets 
in deze geest zou komen. Een en ander is echter nogal vérstrekkend. Ik kan 
nu niet precies overzien welk politiek oordeel je daarover kunt geven. 

Ik wil het graag zo snel mogelijk doen. Je moet toch wel weten welke 
kant je opgaat in deze kwestie. Nogmaals, het gaat om een idee dat als 
het ware is ontleend aan kennelijk op dit moment in het veld ontworpen 
voorzieningen met betrekking tot enkele herstructureringen. Ik zou 
daarover toch graag iets meer willen weten voordat ik het uiteindelijke 
oordeel geef. Uiteraard heb ik ook behoefte aan enig politiek overleg 
daarover in het kabinet. 

Ik moet nog een aantal opmerkingen maken naar aanleiding van vragen 
en opmerkingen van de leden van de Kamer. De heer Linschoten constateert 
dat de door mij gedane keuze afwijkt van de opvattingen die geventileerd 
zijn in de adviezen van de Sociale Verzekeringsraad. Ik geef dat toe. Ik 
heb ook heel goed begrepen dat er vanuit verschillende geledingen van 
de Kamer opmerkingen zijn gemaakt van kritische aard betreffende de 
invulling van de toeslagwetgeving en het mede rekening houden met 
inkomen. De heer Nijhuis heeft daar terecht aan herinnerd. 

Het bovenwettelijk circuit heb ik net al meer dan voldoende besproken. 
Ik zal dan ook graag het oordeel daarover zo snel mogelijk geven. 

Mevrouw Groenman zegt dat door de wijze waarop wij de toeslagen-
wetgeving invullen een blokkade wordt opgeroepen voor het sociaal 
convenant. Ik zie dat niet zitten. Ik meen ook dat dit niet hoeft te leiden 
tot een andere wijze van invulling van bovenwettelijke uitkeringen. Die 
discussie zal echter opnieuw worden bekeken als ik een reactie geef op 
de verlangens die in de commissie leven met betrekking tot deze kwestie. 

Zij vroeg verder: waar ligt de grens, wii je er nog een voordeel bij 
hebben. Ik kan dat als volgt beantwoorden: f7500. De vrijlatingsgrenzen 
zijn aangegeven; daar heb ik niets aan toe te voegen. 

Mevrouw Groenman en ook mevrouw Ter Veld hebben gewezen op een 
belangrijk punt. Hoe zit het nu met de Derde richtlijn? De voorstellen die 
wij hebben gedaan in de toeslagwetgeving en de concept-inkomensbe-
sluiten zijn naar onze overtuiging niet strijdig met de Derde richtlijn, 
omdat de garanties worden gegeven tot het minimumloon. Het volgen van 
de suggestie van de heer Weijers en de heer Linschoten zou, als ik het 
voorlopig goed kan overzien, wel kunnen leiden tot toeslagen boven dat 
minimum. Daardoor kan de zaak iets anders komen te liggen. Ik zou in 
ieder geval op dit punt willen bezien in hoeverre de suggestie van de heer 
Weijers en de heer Linschoten invloed heeft op de Derde richtlijn. 
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De heer Nijhuis (V.V.D.): Bedoelt u niet de Tweede richtlijn? 

Staatssecretaris De Graaf: Neen, de Tweede richtlijn heeft betrekking op 
het loon. De voorstellen van de heer Weijers en de heer Linschoten 
komen erop neer dat de werkgever in het bovenwettelijk circuit bij 
afvloeiingsregelingen bij herstructurering geen onderscheid maakt naar 
burgerlijke staat in het geval van extra inkomsten. Dat betekent dat er dan 
geen strijdigheid is met de Tweede Europese richtlijn. Zou de werkgever 
in de bovenwettelijke contracten - sommigen veronderstellen dat dit een 
reactie van sociale partners zou zijn - wel onderscheid maken naar 
burgerlijke staat, waarbij men rekening zou houden met de toeslagen in 
de toeslagenwetgeving, dan zou dit soort bovenwettelijke contracten in 
het kader van collectieve arbeidsovereenkomsten wel eens in strijd 
kunnen zijn met de Tweede richtlijn. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): De eerste richtlijn! 

Staatssecretaris De Graaf: Welke richtlijn het dan ook is, het gaat om de 
primaire beloning. De vraag is welke reactie de sociale partners zullen 
geven bij het invullen van de bovenwettelijke uitkeringen. Als zij dan 
rekening gaan houden met het wel of niet verstrekken van een toeslag, 
dan zal de werkgever in het contract de vraag aan de orde moeten laten 
komen of er een toeslag is. Als dat zo is, dan zal hij minder geven. Houd 
mij ten goede, dit is niet zo in het voorstel van de heer Weijers en de heer 
Linschoten. Dat is het probleem niet. 

Er is gesteld dat men zou kunnen reageren op de toeslagwetgeving en 
de contracten zou kunnen aanpassen. Ik denk dat dit in die zin niet 
mogelijk is. De contracten zijn dan volgens mij in strijd met de richtlijn. Ik 
denk dat er dan ook een stuk privacy aan de orde komt. De werkgevers 
zullen dit moeten beoordelen in het kader van hun bovenwettelijke 
regime. Dit is evenwel niet zozeer een reactie op de voorstellen van de 
heren Linschoten en Weijers. 

De heer Weijers (C.D.A.): De contracten zijn vandaag dan toch ook al in 
strijd met de richtlijn, als ik uw redenering volg. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik ken er geen voorbeelden van dat er 
vandaag al strijdigheid bestaat in de toepassingspraktijk. Houdt men nu 
al rekening met de minimumdagloongaranties? Worden die afgetrokken? 
Ik hoor één van mijn ambtenaren zeggen dat dit mogelijk is. Als dat zo is, 
dan lijkt mij er ook enige strijdigheid te bestaan. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): Deze uitspraak dat er strijdigheid bestaat, 
betekent dat de mensen die de uitkering niet van hun werkgever hebben 
gekregen, nu naar de rechter moeten gaan. Je kunt gelijk loon ook met 
terugwerkende kracht terugvorderen, zelfs met een rente-opslag. Ik vind 
dit een nogal gevaarlijke uitspraak. Ik geloof echter dat de staatssecretaris 
gelijk heeft. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik heb niet gezegd wat men moet en behoort 
te doen. Ik heb geprobeerd een reactie te geven op met name de stelling 
dat men later eventueel de contracten zou kunnen veranderen vanwege 
het feit dat wij een toeslagwetgeving hebben. 

Mevrouw Groenman heeft de vraag gesteld waarom ik er niet één 
besluit van gemaakt heb, maar twee. Ik meen dat dit in de toelichting is 
gemotiveerd. In de toeslagwetgeving gaat het in een aantal opzichten om 
wat andere begrippen en situaties dan in de inkomensvoorziening voor de 
oudere werknemers. Om die reden hebben wij gemeend twee afzonderlijke 
besluiten te moeten maken. Ook al zijn de lijn en de strekking van beide 
besluiten hetzelfde, er is een aantal afwijkende elementen die in de IOAW 
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wel een rol spelen en in de toeslagwetgeving niet. Vanwege de duidelijkheid 
hebben wij daarom twee concepten gemaakt. Wij hebben er aanvankelijk 
ook serieus over gedacht om één besluit te maken. 

Mevrouw Groenman vroeg ook waarom wij rekening hebben gehouden 
met de AOW-inkomsten. Het gaat daarbij om de AOW-inkomsten van de 
partner. Bij het toetsen van het inkomen wordt rekening gehouden met de 
inkomsten, ook die van de partner. Het is dus logisch dat daarmee 
rekening wordt gehouden. 

Mevrouw Groenman (D66): Ik heb altijd begrepen dat het AOW-recht 
een individueel minimumrecht is. Dat tast u op deze manier aan. Of zie ik 
dat verkeerd? 

Staatssecretaris De Graaf: Er zijn twee dingen, namelijk het inkomen van 
degene die een toeslag vraagt en het inkomen van de partner. Met het 
inkomen van de partner in die zin wordt gewoon rekening gehouden, 
omdat dat een toetsingselement is. Dan maakt het geen onderscheid of 
dit nu AOW of een ander inkomen is. 

Mevrouw Groenman (D66): Dat begrijp ik niet. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik hoop dat dit later alsnog duidelijk wordt. 
De laatste vraag van mevrouw Groenman is mij niet meer helemaal 

duidelijk. Deze ging over de premievrijstelling en de premiereduktieregeling 
en opslagpremies in het kader van de volksverzekeringen. Ik kijk even 
naar mijn rechter geweten. Misschien mag hij even een toelichting geven. 

De heer Van der Spek, ambtenaar: Het is zo dat in het besluit, zoals het 
er nu ligt, rekening wordt gehouden met de verschuldigde opslagpremies, 
los van de vraag, of deze al dan niet betaald worden. Zij worden dus als het 
ware forfaitair meegenomen. Dat betekent dat dit erbij wordt betrokken, 
los van de vraag of met de premievrijstellings- en reductieregeling rekening 
wordt gehouden. Bedrijfsverenigingen zijn niet in staat om precies vast te 
stellen, welke verschillen er bestaan en dus wordt de uitkeringsgerechtigde 
het voordeel van al of niet betaling gegeven. 

Staatssecretaris De Graaf: U merkt dat wij ook in dat opzicht royaal zijn. 
Ik ben nog een antwoord schuldig op een aantal vragen van mevrouw 

Ter Veld, met name over de bedrijfsbeëindigingsregeling, waarbij 
gedurende twee jaar een aantal inkomsten buiten beschouwing wordt 
gelaten. Dat zijn te toetsen inkomenselementen die in acht moeten 
worden genomen bij het al of niet verlenen van een toeslag. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): Even voor alle duidelijkheid het volgende. 
Stel: een man valt onder de bedrijfsbeëindigingsregeling en zijn echtgenote 
heeft een inkomen, of omgekeerd, maar dat gebeurt haast nooit. Kunnen 
die twee zaken samen voorkomen? 

Staatssecretaris De Graaf: Dat denk ik wel. Daarbij komt de Toeslagenwet 
echter niet aan de orde, tenzij één van beiden inmiddels arbeidsongeschikt 
is. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A): Ja, degene die een inkomen had en niet 
onder de bedrijfsbeëindigingsregeling valt, wordt werkloos of arbeidson-
geschikt. 

Staatssecretaris De Graaf: Degene die onder de bedrijfsbeëindigingsre-
geling valt, krijgt uit die bron inkomen. De ander, bij voorbeeld de vrouw, 
had een baan en die wordt werkloos of arbeidsongeschikt. Dan wordt bij 
de beoordeling van de vraag, of aan die uitkering een toeslag dient te 
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worden gehecht, rekening gehouden met het inkomen uit de bedrijfsbe-
eindigingsregeling. 

Mevrouw Ter Veld ( P v d A . ) : De voordelen die daarin zijn geregeld op 
het punt van bepaalde vrijlatingen, vallen dus weer weg in een 
volgende regeling. 

Staatssecretaris De Graaf: Omdat die volgende regeling alleen dan een 
aanvulling geeft, als men niet over die middelen van bestaan beschikt. 
Ook een inkomen uit arbeid is in die zin een voordeel. Ik zie het probleem 
derhalve niet in. 

Eigenlijk houdt het betoog van mevrouw Ter Veld het volgende in - dat 
is meer een principieel verzet tegen ons voorstel - : als die toeslag nu 
maar was geregeld in de vorm van een garantie via het sociale verzeke-
ringscircuit, waren er geen problemen ontstaan. Ik denk dat die problemen 
evenzeer waren ontstaan als dit soort garanties in een verzekeringscircuit 
alleen onder bepaalde voorwaarden en condities waren gegeven, namelijk 
wanneer je ze nodig hebt. Ik denk daarom dat het probleem op zichzelf 
precies hetzelfde is, zodat het mij niet dubbelzinnig lijkt. 

Er is nog een opmerking gemaakt over lief en leed van de vakbeweging. 
Als de vakbeweging buiten de arbeidsverhoudingen om bepaalde 
voorzieningen treft voor haar leden, vallen deze niet onder de criteria van 
deze besluitvorming. Er bestaat op dit punt dus enige vrijheid. Dat geldt 
ook, nogmaals, voor de persoonlijk getroffen individueel verzekerden. 

De Voorzitter: Ik zie dat de commissieleden nog behoefte hebben aan 
een korte tweede ronde. Ik vraag u, de zaken zo kort mogelijk in te 
brengen. 

De heer Weijers (C.D.A.): Mevrouw de Voorzitter! Ik dank de staats-
secretaris voor zijn antwoord. 

Ik denk dat het verstandig is het, wat de studiefinanciering en de 
rentedragende lening, daarheen te leiden dat de rentedragende lening 
buiten beschouwing wordt gelaten. Dat lijkt mij logisch en consistent. 

De staatssecretaris laat het oordeel over de eigen verzekeringen aan de 
Kamer over. 

Staatssecretaris De Graaf: Mag ik nog even op de studiefinanciering 
terugkomen in verband met de duidelijkheid? U doet de aanbeveling om 
de rentedragende lening van het inkomensbegrip uit te sluiten en dan de 
ouderlijke bijdrage, zo begrijp ik. 

De heer Weijers (C.D.A.): De ouderlijke bijdrage is in die zin geen lening, 
maar een onderdeel van het inkomen op dat moment. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): Andere ouderbijdragen aan mensen die 
werkloos of arbeidsongeschikt zijn, worden toch ook niet in rekening 
gebracht. Stel dat iemand werkloos is en een uitkering krijgt en als 
eenoudergezin in aanmerking komt voor de Toeslagenwet en de ouders 
vinden het verschrikkelijk vervelend dat die meid met de kinderen en 90% 
van het minimumloon zit. Zij geven haar er daarom regelmatig 100 
gulden bij, omdat ze dat wel kunnen missen van de AOW en het kleine 
pensioen. Wordt dat dan in mindering gebracht op de Toeslagenwet? 

Staatssecretaris De Graaf: Dat wordt inderdaad niet in mindering 
gebracht. Wellicht is het verstandig dat ik ook op dit punt nog een 
schriftelijke reactie geef. Ik wil dan ook nog bekijken of hierbij überhaupt 
dat onderscheid gemaakt kan worden tussen rentedragende lening en 
ouderlijke bijdrage. De opvatting van de heer Weijers is dus dat dit 
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gewoon een inkomensbron is en geen rentedragende lening. Ik neem aan 
dat het ook niet meer wordt terugbetaald. 

De heer Weijers (C.D.A.): Ik kom toe aan de eigen verzekeringen. De 
staatssecretaris zei dat hij op dat punt het oordeel aan de Kamer overlaat. 
Mag ik dat zo uitleggen dat als de Kamer zo ongeveer unaniem vindt dat 
dit buiten beschouwing moet worden gelaten, dit ook de conclusie is die 
de staatssecretaris trekt? 

Staatssecretaris De Graaf: Ik zal daarover mededelingen doen. 

De heer Linschoten (V.V.D.): Voorzitter! Ik dank de staatssecretaris voor 
zijn antwoorden op onze vragen. De antwoorden waren op zichzelf 
bevredigender dan de discussie die wij eigenlijk hadden moeten voeren 
over de verschillen van opvatting tussen de staatssecretaris en de 
kamercommissie. 

Ik ga allereerst in op hetgeen de staatssecretaris heeft gezegd met 
betrekking tot het karakter van de Toeslagenwet. Ik denk dat met de 
aanvulling die de staatssecretaris heeft gegeven, hij inderdaad een 
belangrijke karakterisering aangegeven heeft. Ik blijf staande houden dat 
het karakter en de aard van de Toeslagenwet met name worden bepaald 
door de uitzonderingen die deze wet toch in een ander daglicht plaatsen 
dan de Algemene Bijstandswet en dat derhalve daarmee uitdrukkelijk 
rekening moet worden gehouden. 

Ik ben tevreden met het antwoord van de staatssecretaris over de 
problematiek van de vakantiebonnen en de pensioenpremie die door 
mevrouw Ter Veld aan de orde is gesteld. Het lijkt mij inderdaad nuttig 
dat daarover overleg met de federatie plaatsvindt. Ik kan mij niet voorstellen 
dat daaruit onverstandige conclusies worden getrokken. Het lijkt mij een 
problematiek die ook voor de staatssecretaris niet al te moeilijk op te 
lossen is. 

Staatssecretaris De Graaf: Conclusies die wij trekken, zijn altijd verstandig. 

De heer Linschoten (VVD.) : Daar zullen wij later wel ons oordeel over 
geven. 

De problematiek van de studiefinanciering. Ik begrijp dat de staatsse-
cretaris ook daarover nog even nadenkt. Ik vind het onlogisch om de 
onderdelen van de studiefinanciering die te maken hebben met leningen, 
al dan niet rentedragend, te betrekken bij dit geheel. Los van oe onlogica 
ervan, ook in verhouding tot andere leningen die worden aangegaan, 
snap ik ook niet waarom het zou moeten. Als wij kijken naar het basis-
beursgedeelte dat niet te maken heeft met een lening, zit er al meer 
ruimte in dan noodzakelijk is indien de staatssecretaris over de gehele 
linie toch het geld dat uit een dergeiijk inkomen beschikbaar komt, wil 
verrekenen met de Toeslagenwet. 

Los van de logica, is het ook als het de uitvoering betreft geen heel 
groot probleem. Daarom heb ik het in eerste termijn niet aan de orde 
gesteld. Het inkomensdeel, het niet-leningsdeel, kan namelijk een 
zodanige omvang hebben dat er een verrekening kan plaatsvinden. Ik 
meen echter dat het goed is als de staatssecretaris een aantal zaken op 
een rijtje gaat zetten met betrekking tot de consequenties en de logica 
van zijn voorstel. 

Ik ben niet helemaal gelukkig met het antwoord van de staatssecretaris 
op het punt van de particuliere verzekeringen. Ik heb in eerste termijn 
aangegeven dat de V.V.D.-fractie van mening is dat de individuele 
particuliere verzekeringen buiten beschouwing moeten blijven. De 
staatssecretaris heeft in zijn beantwoording nog eens aangegeven hoe hij 
daar zelf over denkt, maar de opvattingen van de staatssecretaris kennen 
wij uit het besluit en de memorie van toelichting. Het gaat er in dit 
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mondeling overleg natuurlijk om dat wij elkaar van een aantal argumenten 
voorzien, op grond waarvan wij tot een goede besluitvorming kunnen 
komen. Ik heb in het antwoord van de staatssecretaris geen onderdelen 
aangetroffen die de argumenten die ik naar voren heb gebracht bestrijden. 
Ik zal mijn standpunt dan ook niet herhalen, maar ik wil er wel de nadruk 
op leggen dat het voor de V.V.D.-fractie essentieel is dat de particuliere 
aanvullende verzekeringen buiten de verrekening blijven. Ze zullen 
derhalve in het kader van dit inkomensbesluit moeten worden gewijzigd. 

Ik meen dat het inderdaad verstandig is dat wij op dit moment niet tot 
een besluitvorming komen met betrekking tot de bovenwettelijke uitkerin-
gen. Ik ben blij dat de staatssecretaris bereid is om deze problematiek 
nader te bezien en ons daarover te berichten. Ik wil daar nog wel een 
opmerking over maken. Ik hoop dat de staatssecretaris bij het beoordelen 
van die situatie en van het voorstel dat wij in eerste termijn hebben 
gedaan, geen al te enge opvatting zal hebben. In zijn beantwoording 
spitste hij het toe op situaties van bedrijfsherstructurering en dergelijke. 
Ik heb dat in eerste termijn ook als voorbeeld genoemd, maar het is niet 
de bedoeling dat de vrijlating alleen op die situaties betrekking heeft. 

Mevrouw Groenman (D66): Mevrouw de Voorzitter! Ik ben ook benieuwd 
naar de notitie van de staatssecretaris over de voorstellen van de heer 
Weijers. Ik zou mij namelijk goed kunnen voorstellen dat een aantal van 
de problemen die ik heb aangegeven, daarin worden opgelost. Ik ben ook 
blij dat de staatssecretaris de verhouding met de Europese richtlijn goed 
in de gaten houdt. 

Ik heb in eerste termijn niet gesproken over de studiefinanciering, 
omdat wij daarover nog zullen spreken in het mondeling overleg over de 
studiefinanciering. Ik ben echter heel blij met de toezegging van de 
staatssecretaris dat de rentedragende leningen buiten beschouwing 
zullen blijven. 

Staatssecretaris De Graaf: Heb ik die toezegging gedaan? 

Mevrouw Groenman (D66): Ja, u heeft gezegd dat u het oordeel aan de 
Kamer overlaat. De Kamer is op dat punt unaniem, dus zou je kunnen 
zeggen dat wij daar nu een besluit over hebben genomen. Anders zou 
zich namelijk de situatie kunnen voordoen dat wij de studenten moeten 
gaan voorlichten over de nadelen van een rentedragende lening bij de 
dienst studiefinanciering en de voordelen van het nemen van een particu-
liere lening. Dat zou dan in het kader van de voorlichting moeten worden 
meegenomen. 

Staatssecretaris De Graaf: Kan men dat niet in een computer stoppen? 

Mevrouw Groenman (D66): Dat zou men inderdaad best in een computer 
kunnen stoppen. U lacht wel altijd over die computer van mij, maar er kan 
altijd erg veel in worden gestopt. 

Ik heb ook begrepen dat er nog vele mooie constructies denkbaar zijn 
over allerlei vormen van particuliere verzekeringen, als die maar anders 
worden genoemd dan in het inkomensbesluit staat. Ik denk dat verzeke-
ringen daar wel hun voordeel mee zullen doen. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): Mevrouw de Voorzitter! Ik wil nog een paar 
opmerkingen maken die aansluiten bij hetgeen de heer Linschoten heeft 
gezegd. Allereerst over de Toeslagenwet als minimumvoorziening. Ik heb 
nog geen duidelijk antwoord gehad op het punt van de inkomsten uit 
vermogen en winst uit onderneming, waarvoor men zelf geen arbeid voor 
heeft verricht. Ik neem echter aan dat het duidelijke antwoord in feite 
betekent dat de Toeslagenwet geen rekening houdt met die inkomens-
bronnen. De Toeslagenwet is dus in feite geen echte minimumvoorziening. 
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Dat kan een probleem opleveren, net zoals de AOW een probleem kan 
opleveren, met de Europese richtlijn, maar dat zal wel blijken uit de 
notitie. Ik weet niet of dat het meest doorslaggevende moet zijn, want het 
zou ook zeer wel zo kunnen zijn dat dan de hele Nederlandse wetgeving 
moet worden doorgelicht. Ik heb op dit moment weinig behoefte aan een 
nieuwe discussie over de stelselherziening, zolang de inkomens toch niet 
hoger kunnen worden. 

De Toeslagenwet lijkt mij ruimte te bieden om bij voorbeeld in het 
kader van de bovenwettelijke uitkeringen het voorstel van de inbouw van 
een franchise daarin op te nemen. Ik had eerst begrepen dat uitkeringen 
pas uitbetaald zouden worden boven een dagloon van 140, maar bij een 
franchise betekent dit inderdaad dat de werkgever aan iedereen hetzelfde 
bedrag uitkeert, ervan uitgaande dat iedereen een uitkering krijgt ter 
hoogte van 100% van het minimumloon. Bij een hoger dagloon stijgt de 
uitkering krachtens de Werkloosheidswet van 70% ook iets. Dat zou 
kunnen betekenen dat mensen veel dichter hun CAO-afspraken van de 
huidige situatie benaderen dan in de voorstellen van de staatssecretaris. 
Dit heeft een heel aantrekkelijke kant. 

Ik meen dat wij bij de studiefinanciering de rentedragende leningen 
erbuiten moeten houden. De voorlichting wordt anders veel te ingewikkeld. 
Er gaat veel in een computer, maar het is soms moeilijk het er weer uit te 
krijgen. 

Mevrouw Groenman heeft in eerste termijn over de samenloop en de 
AOW gesproken. Het kan toch niet zo zijn dat bij een bepaalde uitkering 
de AOW weer moet worden verhoogd. Ik neem aan, dat een uitkering van 
70% van het minimumloon net boven de inkomensvrijlatende beschikking 
van de AOW valt. Anders zou wat aan de ene kant wordt weggestreept, 
aan de andere kant weer tot een toeslag moeten leiden. Dat lijkt mij een 
merkwaardige constructie. Kan hiervan een rekenvoorbeeld bij de stukken 
worden gevoegd? 

Staatssecretaris De Graaf: Mevrouw de Voorzitter! Ik ben zeer ingenomen 
met de dank voor de beantwoording die aan mijn adres is uitgesproken. Ik 
begrijp best dat er hier en daar nog wel wat verschillen in benadering zijn. 
De meeste onderwerpen zijn naar mijn mening voldoende uitgediscus-
sieerd. 

Ik heb goed kennis genomen van de opvatting in de commissie over de 
rentedragende leningen. De heer Linschoten stelde dat ik argumenten 
voor de particuliere verzekeringen heb aangedragen. Dat is juist. Je kunt 
het bedrag van de particuliere verzekering ook op de bank zetten. De 
spaarvermogens blijven buiten beschouwing. Ik heb geprobeerd de 
argumenten - of ze overtuigend zijn, is vers twee - die tot mijn afwijkende 
opvatting leiden duidelijk te maken. Ik heb goede nota genomen van de 
opvattingen die op dit punt in de Kamer leven. Het is begrijpelijk dat ik 
hiermee in bijzondere mate rekening zal houden. 

De heer Nijhuis (VVD.) : Voorzitter! Dit heeft de staatssecretaris ook al 
op 29 april gezegd. Wij komen zo geen enkele stap verder. Wij moeten nu 
conclusies trekken. Ook toen heeft de staatssecretaris gezegd dat hij een 
duidelijke opvatting over de particuliere verzekeringen waarnam. Vervol-
gens zegt de staatssecretaris vandaag hetzelfde. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik zal die conclusie in mijn brief meedelen. 

De heer Nijhuis (V.V.D.): Wanneer? 

De Voorzitter: Dat kunnen wij bij de afronding bespreken. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik meen dat er voldoende over de bovenwet-
telijke uitkeringen is gesproken. De heer Linschoten heeft mij gevraagd 
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deze zaak niet te «eng» te beoordelen. Ik zal proberen om dit op een 
verantwoorde wijze te doen en niet te eng of te breed hierop te reageren. 

Mevrouw Ter Veld heeft geconstateerd dat de toeslagenwetgeving 
geen minimumvoorziening is. In absolute zin van het woord is dit juist. 
Het is geen voorziening a la de bijstandswet. Deze wetgeving wil wel 
dezelfde garantie bieden die in de oude werknemersverzekeringen was 
opgenomen. Daarmee werd beoogd te voorkomen dat men een beroep 
op de bijstandswet moest doen. De heer Linschoten heeft er terecht op 
gewezen dat er afwijkende elementen ten opzichte van de bijstandswet in 
zitten. De essentie is echter dat wij via deze wetgeving in het circuit van 
de sociale verzekering een zeker minimum willen garanderen. Vandaar 
dat wij voor deze grenzen hebben gekozen. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.): Ik meen te begrijpen dat het voorstel van 
de heer Weijers een werkwijze inhoudt die ook al in een aantal CAO's 
wordt gehanteerd. 

Staatssecretaris De Graaf: Ik ken ze zo nog niet. De invulling van de 
CAO's zoals die nu plaatsvindt wijkt daarvan nogal af. Ik heb van de heer 
Weijers begrepen dat men in het veld, tussen sociale partners, discussieert 
over een bepaalde invulling. Daarop wil ik graag een reactie geven. 

Vervolgens wil ik iets zeggen over de samenloop met AOW en het 
tegen elkaar wegstrepen. Ik denk dat het op dit moment geen enkel 
probleem is. Het zou opnieuw aan de orde moeten komen op het moment, 
dat in de AOW - in 1988 - het element van de inkomensafhankelijkheid 
komt. Wij kennen nu nog een ongetoetste situatie. Voor 1 april 1988 
moeten wij voorstellen doen. Wij zullen dan het punt aan de orde krijgen 
dat hier is aangesneden. 

De Voorzitter: Wanneer denkt de staatssecretaris de brief gereed te 
hebben? Over anderhalve week gaat hij discussiëren met de Eerste 
Kamer. Wij hebben dit mondeling overleg speciaal voor dat tijdstip 
gepland, opdat eventuele opvattingen over en weer bij dat debat al 
duidelijk kunnen zijn. Ik neem aan dat de staatssecretaris in de Eerste 
Kamer met dezelfde zaken wordt geconfronteerd als hier is gebeurd, 
zodat hij op betrekkelijk korte termijn een standpunt zal moeten innemen. 
Kan hij ons enig inzicht gegeven in het tijdstip waarop wij die brief 
kunnen verwachten? 

Staatssecretaris De Graaf: Als het enigszins kan moeten wij die sturen 
voor het debat in de Eerste Kamer begint. De tijd is daarvoor erg kort. Wij 
kunnen snel werken en wij zullen het ook proberen op dit punt. Meer kan 
ik niet toezeggen. Ik moet hierover ook buiten het departement overleg 
voeren. 

De Voorzitter: Ik denk dat het voor de commissie heel bevredigend is, 
dat wij op zeer korte termijn zwart op wit een officiële reactie krijgen op 
de standpunten die hier vanochtend zijn verwoord. Ik neem aan, dat het 
volgende week of het begin van de week daarop zal zijn. De commissie 
kan daarna zelf besluiten wat zij verder wenst te doen met het verslag van 
het mondeling overleg. Het mondeling overleg wordt stenografisch 
verslagen. Het is prettig dat het verslag compleet is en dat wij het op 
korte termijn beschikbaar hebben. Bij het verslag zullen wij de twee 
concept-besluiten voegen, zodat het een officieel pakketje wordt, wat 
prettig is voor de Eerste Kamer en voor degenen in den lande die in de 
materie zijn geïnteresseerd. De commissie moet dan maar beslissen of zij 
in een MO op de zaak wil terugkomen dan wel haar op de agenda van de 
Kamer wil zetten. Dat is van later zorg. 

Ik dank de staatssecretaris en zijn medewerkers voor hun bijdrage aan 
dit gemeen overleg in het mondeling overleg. 

Sluiting 12.10 uur. 
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BIJLAGE Besluit van tot vaststelling van regels 
als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de 
Toeslagenwet (Inkomensbesluit Toeslagenwet) 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van , Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, 
Directie Soc. Verz., Hoofdafdeling VV, nr. SVV/86/ 

Gelet op artikel 6, tweede lid, van de Toeslagenwet (Stb. ). 
De Raad van State gehoord (advies van 
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid van , Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, 
Directie Soc. Verz., Hoofdafdeling VV, nr. SVV/86/ . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

§ 1. Algemeen 

Artikel 1 

In dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Toeslagenwet. 

§ 2. Inkomensbestanddelen 

§2.1. Inkomen uit arbeid 

Artikel 2 

Voor de toepassing van artikel 6, eerste lid, van de wet wordt onder 
inkomen uit arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven verstaan: 

a. opbrengst van arbeid; 
b. winst uit bedrijf en zelfstandig uitgeoefend beroep. 

Artikel 3 

1. Onder opbrengst van arbeid, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, 
wordt, voor zover bedoelde arbeid in dienstbetrekking als bedoeld in 
artikel 3a, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 
1966, 64) wordt verricht, verstaan het loon in de zin van die wet. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt niet als opbrengst 
van arbeid beschouwd: 

a. een aanspraak om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een 
of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen, voor zover deze niet 
wordt gedekt door stortingen van de werknemer; 

b. een uitkering uit hoofde van de verplichte verzekering op grond van 
de Ziektewet (Stb. 1967, 473), alsmede een aanvulling op een uitkering 
op grond van de Ziektewet; 

c. een toeslag op grond van de wet, verleend op een uitkering uit 
hoofde van de verplichte verzekering op grond van de Ziektewet, alsmede 
op een aanvulling op een uitkering op grond van de Ziektewet; 

d. een uitkering uit hoofde van de verplichte verzekering en hoofdstuk 
IV van de Werkloosheidswet (1986, Stb. ) en een daarop verleende 
toeslag op grond van de wet; 

e. een aanvulling op een uitkering op grond van de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977, 492), de Algemene Arbeidson-
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geschiktheidswet (Stb. 1980, 28) of de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet tezamen; 

f. vakantie-uitkering. 
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid, onderdelen 

b en d, worden uitkeringen uit hoofde van de verplichte verzekering op 
grond van de Ziektewet en de Werkloosheidswet, voor zolang de dienst-
betrekking voortduurt, alsmede aanvullingen op die uitkeringen als 
opbrengst van arbeid beschouwd, indien deze betrekking hebben op 
inkomen uit arbeid waarvan op grond van artikel 7, eerste lid, van de wet 
een gedeelte is vrijgelaten. 

4. Onder opbrengst van arbeid wordt mede verstaan: een uitkering uit 
hoofde van de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet en een 
uitkering op grond van een particuliere verzekering wegens derving van 
inkomen uit de uitoefening van een zelfstandig bedrijf of beroep, die naar 
aard en strekking daarmede overeenkomt, indien deze betrekking hebben 
op inkomen uit arbeid waarvan op grond van artikel 7, eerste lid, van de 
wet een gedeelte is vrijgelaten. 

Artikel 4 

1. Onder opbrengst van arbeid, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, 
worden voor zover bedoelde arbeid in dienstbetrekking wordt verricht 
doch niet in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering verstaan 
de gelden en alle andere voordelen welke als beloning voor die arbeid 
wordt genoten. 

2. Ten aanzien van de gelden en alle andere voordelen uit de dienstbe-
trekking, bedoeld in het eerste lid, is het bepaalde bij of krachtens de 
artikelen 5 tot en met 8 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering van 
overeenkomstige toepassing. 

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt niet als 
opbrengst van arbeid beschouwd: 

a. een aanvulling op een uitkering op grond van de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet; 

b. vakantie-uitkering. 

Artikel 5 

1. Onder opbrengst van arbeid, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, 
worden, voor zover bedoelde arbeid niet in dienstbetrekking wordt 
verricht, verstaan de gelden en alle andere voordelen uit hoofde van die 
arbeid genoten verminderd met de daarop betrekking hebbende kosten 
van verwerving. Bij de bepaling van de opbrengst van arbeid worden de 
premies ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1), de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655) en de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet, welke over het bedoelde inkomen verschul-
digd zijn, in mindering gebracht. 

2. Het bepaalde bij of krachtens artikel 8 van de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering is met betrekking tot het bepaalde in het eerste lid 
van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6 

1. Onder winst, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt verstaan 
hetgeen ingevolge het bepaalde bij of krachtens Hoofdstuk II, Afdeling 2, 
van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964 (Stb. 1964, 519) als winst 
wordt beschouwd, met dien verstande dat de bestanddelen van de winst 
als bedoeld in artikel 57, eerste lid, onderdelen a, b en c, van die wet niet 
geacht worden te behoren tot die winst. 

2. Artikel 5, eerste lid, laatste volzin, is voor het inkomen, bedoeld in 
dit artikel, van overeenkomstige toepassing. 
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§ 2.2. Inkomen in verband met arbeid 

Artikel 7 

1. Voor de toepassing van artikel 6, eerste lid, van de wet wordt onder 
inkomen in verband met arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven verstaan: 

a. een loondervingsuitkering in de zin van de wet alsmede een uitkering 
die naar aard en strekking daarmede overeenkomt, met uitzondering van 
de uitkeringen die op grond van artikel 3, derde lid, als opbrengst van 
arbeid worden beschouwd; 

b. een uitkering op grond van een pensioenregeling, voorzover niet 
begrepen onder a; 

c. een uitkering op grond van een buitenlandse wettelijke sociale 
verzekeringsregeling, voorzover niet begrepen onder a, met uitzondering 
van een uitkering, die naar aard en strekking overeenkomt met een 
uitkering op grond van de Algemene Kinderbijslagwet of een verstrekking 
op grond van de Ziekenfondswet (Stb. 1964, 392), of de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten; 

d. een uitkering op grond van een regeling voor vervroegde uittreding 
of een regeling, die naar aard en strekking daarmede overeenkomt; 

e. een uitkering op grond van een regeling voor functioneel leeftijds 
ontslag; 

f. loon dat uit vroegere dienstbetrekking wordt genoten, voorzover niet 
begrepen onder a, b, c, d, of e; 

g. een toeslag op grond van de wet; 
h. een uitkering op grond van de Algemene Weduwen- en Wezenwet 

(Stb. 1965,429); 
i. een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1985, 

181); 
j . een uitkering uit hoofde van de vrijwillige verzekering op grond van 

de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de 
Werkloosheidswet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet alsmede 
een periodieke uitkering op grond van een particuliere verzekering 
wegens derving van inkomen uit de uitoefening van zelfstandig bedrijf of 
beroep, die naar aard en strekking daarmede overeenkomt, met uitzonde-
ring van de uitkeringen die op grond van artikel 3, vierde lid, als opbrengst 
van arbeid worden beschouwd; 

k. een pensioen op grond van de Wet buitengewoon pensioen 1940-
1945 (Stb. 1977,493); 

I. een uitkering op grond van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 
1940-1945 (Stb. 1986, 386); 

m. een pensioen op grond van de Wet buitengewoon pensioen 
zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1977, 495); 

n. een uitkering op grond van de Wet uitkeringen burger-oorlogs-
slachtoffers 1940-1945 (Stb. 1984, 94); 

o. een pensioen op grond van de Wet buitengewoon pensioen Indisch 
Verzet (Stb. 1986,360); 

p. het bedrag van het op grond van Hoofdstuk II van de Wet op de 
studiefinanciering (Stb. 1986, 252) toepasselijk budget; 

q. een bedrijfsbeëindigingsvergoeding van de door Onze Minister van 
Economische Zaken opgerichte Stichting ontwikkeling en sanering 
midden- en kleinbedrijf; en 

r. een maandelijkse vergoeding van de door Onze Minister van 
Landbouw en Visserij opgerichte Stichting ontwikkelings- en sanerings-
fonds voor de landbouw. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, wordt niet als 
inkomen in verband met arbeid beschouwd: 

a. het bedrag waarmede een loondervingsuitkering op grond van de 
artikelen 24 en 48 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid 
(Stb. 1986, ) wordt verhoogd; 
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b. vakantie-uitkering, over de in dat lid genoemde inkomensbestand-
delen. 

3. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, wordt onder 
pensioenregeling verstaan: 

a. een regeling, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft 
de verzorging van werknemers en gewezen werknemers bij invaliditeit en 
ouderdom en de verzorging van hun echtgenoten en van hun minderjarige 
kinderen en pleegkinderen door middel van pensioen; 

b. een door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
ingevolge het bepaalde in artikel 6, derde lid, van de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering aangewezen regeling. 

§ 3. Bepaling van het inkomen 

Artikel 8 

1. Het inkomen uit of in verband met arbeid wordt vastgesteld op het 
tot een bedrag per dag herleide inkomen, bedoeld in de artikelen 3 tot en 
met 7, dat degene, die aanspraak maakt op een toeslag, en zijn echtgenoot 
redelijkerwijs geacht kunnen worden te zullen verwerven, met ingang van 
de dag, waarop aanspraak op toeslag wordt gemaakt, in het betalingstijd-
vak, waarover de loondervingsuitkering wordt uitbetaald. Voor de 
toepassing van de vorige volzin wordt de week gesteld op 5 dagen en de 
maand op 21,75 dagen. 

2. Onder betalingstijdvak, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan, de 
periode, die door de bedrijfsvereniging wordt gehanteerd, bij de uitbetaling 
van de loondervingsuitkering. 

3. Indien aannemelijk is, dat een inkomensbestanddeel geen juiste 
maatstaf biedt voor de bepaling van het in het eerste lid bedoelde 
inkomen, dat met ingang van de dag, waarop aanspraak op toeslag wordt 
gemaakt, wordt verworven, wordt dat inkomensbestanddeel per dag 
vastgesteld op 1/65,25 onderscheidenlijk 1/261 van het bedrag, dat over 
3 maanden onderscheidenlijk een jaar als dat inkomensbestanddeel is 
verworven. 

4. Indien met ingang van de dag dat aanspraak wordt gemaakt op de 
toeslag, winst als bedoeld in artikel 6 wordt genoten, wordt het daaruit 
voortvloeiende inkomensbestanddeel per dag vastgesteld op 1/261 van 
de over het kalenderjaar of het niet met het kalenderjaar samenvallend 
boekjaar onmiddellijk aan die dag voorafgaande genoten winst. 

5. Indien de toepassing van de leden 1 tot en met 4, gelet op het 
tijdstip van verwerving van een inkomensbestanddeel, tot een kennelijk 
onredelijk resultaat leidt, bepaalt de bedrijfsvereniging op welke periode 
dat inkomensbestanddeel geacht moet worden betrekking te hebben en 
hoe dit bestanddeel geacht moet worden over deze periode te zijn 
verdeeld. 

§4. Slotbepalingen 

Artikel 9 

Indien het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1985 ingediende 
voorstel van wet tot verlening van toeslagen tot het relevante minimum 
aan uitkeringsgerechtigden op grond van de Werkloosheidswet, de 
Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Toeslagenwet) tot wet 
wordt verheven en in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde 
tijdstip in werking. 
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Artikel 10 

Dit besluit kan worden aangehaald als Inkomensbesluit Toeslagenwet. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene 
Rekenkamer. 

NOTA VAN TOELICHTING 

De Toeslagenwet heeft tot doel om toeslagen te verlenen aan personen, 
die een loondervingsuitkering ontvangen wegens werkloosheid, ziekte of 
arbeidsongeschiktheid, en die een inkomen op grond van die loonder-
vingsuitkering ontvangen dat lager is dan het relevante sociale minimum. 
Het sociaal minimum wordt geacht voor ongehuwden 70% van het 
minimumloon, voor één-oudergezinnen 90% van het minimumloon en 
voor overige gezinnen 100% van het minimumloon te bedragen. Recht op 
toeslag bestaat slechts indien en voorzover de eigen middelen van de 
uitkeringsgerechtigde en zijn eventuele echtgenoot tekort schieten. 

Onder eigen middelen dienen in dit verband verstaan te worden alle 
vormen van inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en 
beroepsleven van betrokkene en eventuele echtgenoot. Een en ander is 
vastgelegd in artikel 6 van de wet. Daarbij is bepaald, dat bij algemene 
maatregel van bestuur (a.m.v.b.) nadere en zonodig afwijkende regels 
worden gesteld met betrekking tot het inkomen. 

Bij strikte toepassing van de uitgangspunt welke aan de Toeslagen-
wet ten grondslag liggen, past er geen enkele vrijlatingsregeling, indien 
degene, die aanspraak maakt op een toeslag, of zijn eventuele echtgenoot 
eigen inkomen geniet of gaat verwerven. Dit zou echter tot gevolg 
hebben dat de bereidheid om aan het arbeidsproces deel te nemen in een 
aantal gevallen te zeer wordt ontmoedigd. Daarom is in artikel 7 van de 
Toeslagenwet bepaald, dat gedurende ten hoogste twee jaren van het 
inkomen uit arbeid een bedrag van 5% van het minimumloon en 30% van 
het meerdere tot een maximum van 1 5% van het minimumloon niet als 
inkomen wordt aangemerkt. Bij de vaststelling van de periode van twee 
jaar wordt een periode waarover een uitkering op grond van de Ziektewet 
is ontvangen buiten beschouwing gelaten. 

Dit besluit strekt ertoe nader aan te duiden wat onder inkomen uit of in 
verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven moet worden 
verstaan en op welke wijze met het inkomen rekening moet worden 
gehouden voor het bepalen van de toeslag. 

De systematiek van dit besluit is als volgt. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen inkomen uit arbeid en inkomen in verband met arbeid. 
Het onderscheid tussen inkomen uit arbeid en inkomen in verband met 
arbeid is nodig voor de toepassing van de vrijlatingsregeling van artikel 7 
van de wet. Inkomen uit arbeid komt voor gedeeltelijke vrijlating in 
aanmerking, inkomen in verband met arbeid niet. 

In de artikelen 2 tot en met 6 wordt aangegeven welke inkomensbe-
standdelen als inkomen uit arbeid moeten worden beschouwd. 

In artikel 7 wordt aangegeven wat als inkomen in verband met arbeid 
moet worden beschouwd. Artikel 8 geeft aan op welke wijze het inkomen 
voor het bepalen van de toeslag moet worden herleid tot een inkomen 
per dag. 

Aan de uitwerking van het begrip inkomen uit of in verband met arbeid 
ligt de volgende conceptie ten grondslag. 

Voor personen die in dienstbetrekking werkzaam zijn, dient al hetgeen 
uit die dienstbetrekking genoten wordt als opbrengst van arbeid te 
worden aangemerkt. 
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Als inkomen in verband met arbeid dient te worden aangemerkt al het 
inkomen dat wordt genoten uit die dienstbetrekking, nadat de dienstbe-
trekking is geëindigd. 

Te denken valt hierbij aan loondervingsuitkeringen op grond van de 
wettelijke verplichte werknemersverzekeringen, VUT-uitkeringen, pensioe-
nen, aanvullingen op loondervingsuitkeringen etc. Dit is in het besluit 
nader uitgewerkt door bovengenoemde uitkeringen met name te noemen 
en daar als laatste inkomensbestanddeel aan toe te voegen loon uit 
vroegere dienstbetrekking voorzover niet begrepen onder de hiervoor 
genoemde inkomensbestanddelen. Voor personen die werkzaam zijn in 
het kader van bedrijf of zelfstandig uitgeoefend beroep, dient als inkomen 
uit arbeid te worden aangemerkt de winst. 

Als inkomen in verband met arbeid dient bij zelfstandigen te worden 
aangemerkt de inkomensdervingsuitkeringen in geval van ziekte, arbeids-
ongeschiktheid etc. Op grond daarvan worden uitkeringen op grond van 
de vrijwillige verzekering van de ZW en de WAO en uitkeringen op grond 
van een particuliere verzekering, die naar aard en strekking daarmee 
overeenkomen, met het recht op toeslag verrekend. 

Op deze wijze wordt de Toeslagenwet aanvullend op bovenwettelijke 
uitkeringen en al hetgeen werkgever en werknemers in het kader van de 
arbeidsvoorwaarden overeenkomen en aanvullend op datgene wat 
zelfstandigen op individuele basis bijverzekeren in het kader van de 
inkomensderving. De verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven gaat voor 
de verantwoordelijkheid van de overheid in het kader van de minimumbe-
scherming. 

Daarnaast worden als inkomen in verband met arbeid aangemerkt: 
- Een toeslag op grond van de wet; dit is technisch noodzakelijk om 

het recht op toeslag in geval van samenloop goed te regelen. 
- Een AWW- en een AOW-uitkering omdat er sprake is van veronder-

stelde inkomensderving. 
- Uitkeringen ten behoeve van oorlogsslachtoffers; voorzover aan deze 

uitkeringen een inkomensdervingskarakter verbonden is. 
- Een beurs en een rentedragende lening op grond van de wet op de 

studiefinanciering; laatstgenoemde inkomensbestanddeel is niet als 
inkomen in verband met arbeid te beschouwen; er dient echter een 
voorrang tussen enerzijds het recht op toeslag en anderzijds het recht op 
studiefinanciering te worden bepaald. Het kan daarbij gaan om twee 
situaties, te weten een studerende heeft naast studiefinanciering nog 
recht op een loondervingsuitkering of een studerende woont samen met 
een partner die een loondervingsuitkering heeft. 

Het ligt in deze situaties in de reden om het zelfstandig recht op 
studiefinanciering voor te laten gaan op een eventueel recht op toeslag. 

- Overige uitkeringen op grond van een wettelijke vrijwillige verzekering 
ZW, WAO, WW en AAW; het gaat hier om een sociale verzekeringsvorm 
waarbij aan ex-werknemers en in dienstbetrekking werkzame personen, 
die niet verplicht verzekerd zijn, de gelegenheid wordt gegeven om zich 
vrijwillig te verzekeren; ook hier is sprake van een inkomensdervingsuitke-
ring, welke rechtstreeks verband houdt met het voorheen verdiende 
inkomen; daarom ligt verrekening met het recht op toeslag in de rede. 

- Periodieke uitkeringen aan ex-zelfstandigen in verband met bedrijfs-
beëindiging. 

De regeling, welke in dit besluit is vastgelegd, zal worden uitgevoerd 
door uitvoeringsorganen, die belast zijn met de uitvoering van de loonder-
vingsuitkeringen in de zin van de wet. De regeling komt in de plaats van 
de betreffende bepalingen in het inkomensbesluit-AAW, en de minimum-
dagloonbesluiten op grond van de Werkloosheidswet en de Ziektewet. Er 
is derhalve sprake van een harmonisatie van de regelgeving. Waar 
mogelijk zijn de bepalingen en de daarbij behorende toelichting in dit 
inkomensbesluit en in het gelijktijdig te treffen inkomensbesluit op grond 
van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge-
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schikte werkloze werknemers op gelijke wijze geredigeerd. Overwogen is 
of het mogelijk is om één besluit te maken, dat voor beide wetten zou 
gelden. Hiervan is afgezien omdat het karakter van beide wetten verschil-
lend is en omdat daardoor op bepaalde onderdelen een verschillende 
benadering noodzakelijk is. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 2 

Dit artikel geeft een globale aanduiding van al hetgeen onder inkomen 
uit arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven moet worden verstaan. 
Inkomen uit arbeid kan op grond van artikel 7 van de wet in de vrijlating 
worden betrokken. 

Artikel 3, eerste lid 

In het eerste lid, wordt bepaald wat de opbrengst van arbeids is voor 
personen werkzaam in dienstbetrekking in de zin van artikel 3a, eerste lid 
van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV). Aansluiting is gezocht 
bij het loonbegrip in de CSV. 

Tweede lid 

Algemeen 

In het tweede lid worden bepaalde inkomensbestanddelen, welke als 
loon in de zin van de CSV worden beschouwd, uitgezonderd. Daarbij 
wordt uitgegaan van de CSV, zoals deze luidt nadat de Invoeringswet 
stelselherziening sociale zekerheid van kracht is geworden. 

Onderdeel a 

Een aanspraak om na verloop van tijd of onder een voorwaarde één of 
meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen wordt niet als loon 
beschouwd. Indien een dergelijke aanspraak tot het loon zou worden 
gerekend, zou de toeslag onvoldoende zijn om het relevante sociale 
minimum te garanderen. 

Onderdeel b en derde en vierde lid 

Een ziektewetuitkering en een werkloosheidsuitkering, alsmede de 
daarop verleende aanvullingen, worden in beginsel als inkomen in 
verband met arbeid beschouwd. Een uitzondering wordt gevormd door 
een ziektewetuitkering en een werkloosheidsuitkering alsmede de daarop 
verleende aanvulling, die betrekking hebben op inkomen uit arbeid, 
waarvan een gedeelte op grond van artikel 7, eerste lid, van de wet werd 
vrijgelaten voor zolang de dienstbetrekking voortduurt. Laatstgenoemde 
inkomensbestanddelen worden als opbrengst van arbeid beschouwd. Dit 
is geregeld in het derde lid. De vrijlating is bedoeld om deelname aan of 
herintreding in het arbeidsproces te stimuleren. Het ligt in de rede om 
uitkeringen bij ziekteverzuim in verband met een dienstbetrekking, 
waarvan de verkregen inkomsten worden vrijgelaten, eveneens onder de 
vrijlating te brengen zolang die dienstbetrekking voortduurt. Hetzelfde 
geldt voor een werkloosheidsuitkering voor zolang de dienstbetrekking 
voortduurt; te denken valt hierbij aan werkloosheid in geval van buitenge-
wone natuurlijke omstandigheden. 

Het volgende voorbeeld moge dit verduidelijken. 
Stel A verdient een inkomen uit arbeid ter hoogte van het minimumloon 

(stel 100). A wordt werkloos en ontvangt een loondervingsuitkering van 
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70. B, echtgenoot van A, heeft geen inkomen. A heeft recht op een 
toeslag van 30. Vervolgens gaat B een inkomen verwerven van 35. 

Op grond van artikel 7 van de Wet wordt 5 en 30% van 30 vrijgelaten. 
In totaal derhalve 14. De resterende toeslag voor A bedraagt dus 9. Het 
totale gezinsinkomen komt op 114. B wordt ziek en ontvangt 24,5 aan 
ZW-uitkering. 5 en 30% van 19,5 wordt vrijgelaten (totaal 10,85). Zijn 
toeslag nu bedraagt 16,35. Het totale gezinsinkomen bedraagt dan 
110,85. Zou de ZW-uitkering volledig verrekend worden, dan zou het 
gezinsinkomen onmiddellijk terugvallen tot 100. 

Op grond van dezelfde overwegingen wordt in het vierde lid bepaald, 
dat de uitkeringen op grond van de vrijwillige ziektewetverzekering 
alsmede particuliere verzekeringsuitkeringen, toegekend aan zelfstandigen, 
die naar aard en strekking daarmee overeenkomen, in een dergelijke 
situatie eveneens als opbrengst van arbeid beschouwd worden. 

Onderdeel c 

De toeslag, verstrekt op de in onderdeel b genoemde uitkering en 
aanvulling, kan nimmer als opbrengst van arbeid worden beschouwd. 

Onderdeel d en e 

De genoemde uitkeringen, de aanvullingen, alsmede de daarop 
verleende toeslagen, welke op grond van artikel 6, eerste lid, Coördinatie-
wet Sociale Verzekering, onderdelen e en f, als loon worden beschouwd, 
worden voor de toepassing van de wet niet als opbrengst van arbeid maar 
als inkomen in verband met arbeid beschouwd. Een uitzondering hierop 
vormt een werkloosheidsuitkering, waarbij de dienstbetrekking voortduurt, 
welke, zoals hierboven bij onderdeel b en derde en vierde lid is toegelicht, 
als opbrengst van arbeid wordt beschouwd. 

Onderdeel f 

De Toeslagenwet voorziet in een aanvulling op de loondervingsuitkering 
per dag. Voor de bepaling van de toeslag wordt op grond van artikel 8, 
vijfde lid, van de wet, de in het dagloon begrepen vakantie-uitkering niet 
in aanmerking genomen. Voor de bepaling van het recht op toeslag per 
dag dient een eventuele aanspraak op vakantie-uitkering buiten beschou-
wing te blijven. Indien de vakantie-uitkering als opbrengst van arbeid zou 
worden beschouwd, zou de toeslag onvoldoende zijn om het relevante 
sociale minimum te garanderen. 

Artikel 4 

Dit artikel bepaalt wat de opbrengst van arbeid is van degene die wel in 
dienstbetrekking werkzaam is, doch niet in dienstbetrekking bedoeld in 
artikel 3a, eerste lid, van de CSV. Dit zijn derhalve de ambtenaren, de 
militairen en het huispersoneel. 

Teneinde te bereiken dat de gelden en alle andere voordelen welke uit 
die dienstbetrekking zijn genoten, op dezelfde wijze worden gewaardeerd 
als de voordelen genoten uit een dienstbetrekking bedoeld in artikel 3a, 
eerste lid, van de CSV wordt in het tweede lid het bepaalde bij of krachtens 
de artikelen 5 tot en met 8 van die wet van overeenkomstige toepassing 
verklaard. 

In het derde lid is op grond van dezelfde overwegingen als bij artikel 3, 
tweede lid, onderdelen e en f, bepaald dat een aanvulling op een AAW-
uitkering en een vakantieuitkering niet als opbrengst van arbeid wordt 
beschouwd. 

De inkomensbestanddelen in artikel 3, tweede lid onderdelen a tot en 
met d behoeven niet opnieuw te worden uitgezonderd, aangezien artikel 
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4, tweede lid, van de SCV niet van overeenkomstige toepassing is 
verklaard, en aangezien bedoelde personen niet verzekerd zijn voor de 
ZW, WW en WAO en dus ook geen uitkering op grond van deze wetten 
uit die dienstbetrekking kunnen ontvangen. 

Artikel 5 

Dit artikel bepaalt het inkomen uit arbeid van degenen, die niet in 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking werkzaam zijn, 
doch een met een dienstbetrekking te vergelijken arbeidsverhouding in de 
zin van de sociale verzekeringswetten hebben, zoals het geval kan zijn bij 
de thuiswerkers, artiesten, musici etc. voor zover zij niet verplicht 
verzekerd zijn. Deze personen verrichten arbeid in het economisch 
verkeer, waarmee het behalen van enig voordeel wordt beoogd, zonder 
dat er sprake is van een dienstbetrekking of onderneming. 

De verschuldigde opslagpremies AKW, AWBZ en AAW moeten in 
mindering worden gebracht. De Toeslagenwet is op bruto-basis gekoppeld 
aan het minimumloon. Dat betekent dat op de toeslag AOW/AWW-premie 
wordt ingehouden, terwijl de opslagpremies voor rekening van het 
Toeslagenfonds komen. Indien iemand zelf de opslagpremies verschuldigd 
is, dienen deze voor het berekenen van de toeslag in mindering te worden 
gebracht. Zou dit niet gebeuren, dan zou de toeslag onvoivoende zijn om 
het relevante sociale minimum te garanderen. Met de gekozen formulering 
wordt bereikt, dat de verschuldigde opslagpremies worden berekend 
zonder toepassing van de premievrijstellings- en reductieregeling. De 
berekening van de premie met inachtneming van deze regeling zou voor 
het uitvoeringsorgaan niet mogelijk zijn, omdat deze mede afhankelijk is 
van de belastingvrije som van degene, die aanspraak maakt op een 
toeslag en van zijn eventuele echtgenoot. Deze belastingvrije sommen 
kunnen eerst na afloop van het kalenderjaar definitief worden berekend. 

Artikel 6 

In dit artikel wordt, evenals in het inkomensbesluit AAW en de bestaande 
minimumdagloonregelingen, aangesloten op de in de Wet op de inkom-
stenbelasting vastgelegde systematiek. Een inkomstenbron die reeds als 
opbrengst van arbeid bedoeld in de artikelen 3 tot en met 5 van dit 
besluit, of als inkomen in verband met arbeid, bedoeld in artikel 7, is 
aangemerkt, kan niet nogmaals onder het winstbegrip begrepen worden. 

Eerste lid 

In het eerstye lid is bepaald wat onder winst uit bedrijf en zelfstandig 
uitgeoefend beroep dient te worden verstaan. Dit winstbegrip is overge-
nomen uit de Wet op de inkomstenbelasting 1 964, komt overeen met het 
in die wet gehanteerde begrip winst uit ondernemingen en dient dan ook 
overeenkomstig te worden uitgelegd. 

In de Wet op de inkomstenbelasting wordt eerst aangegeven waaruit, 
gedurende het bestaan van een onderneming, de winst bestaat (het zgn. 
«totale-winstbegrip» van artikel 7) en vervolgens hoe de winst moet 
worden toegerekend aan de respectieve kalenderjaren (het zgn. «jaarwinst-
begrip» van de artikelen 9 e.v.). 

De «totale winst» is een ruim begrip «het bedrag van de gezamenlijke 
voordelen, die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen 
uit onderneming». Hieronder vallen ook min of meer incidentele voordelen 
die uit de onderneming voortvloeien, zoals de winst, behaald bij de 
verkoop van een bedrijfsauto. De winst wordt «nominalistisch» berekend, 
volgens het zgn. gulden-is-gulden-stelsel, d.w.z. er wordt geen rekening 
gehouden met de waardeverandering die de munteenheid kan hebben 
ondergaan. 
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De «jaarwinst» wordt bepaald volgens «goed koopmansgebruik», met 
inachtneming van een bestendige gedragslijn die onafhankelijk is van de 
vermoedelijke uitkomst en die slechts gewijzigd kan worden als goed 
koopmansgebruik dit rechtvaardigt. Dit biedt de ondernemer de mogelijk-
heid zelf binnen zekere grenzen een bepaald systeem van jaarlijkse 
winstberekening te kiezen. 

Een systeem dat in overeenstemming is met de bedrijfseconomische 
theorie is in het algemeen in overeenstemming met goed koopmansgebruik, 
tenzij het niet strookt met de belastingwet, de algemene opzet van de 
belastingwet casu quo een beginsel van de belastingwet. Op dit gebied is 
een zeer uitgebreide jurisprudentie ontwikkeld. 

De bestendige gedragslijn houdt in, dat een eenmaal gekozen systeem 
dat in overeenstemming is met goed koopmansgebruik niet zonder meer 
mag worden vervangen door een ander, een en ander ten einde te 
voorkomen dat willekeur of uitsluitend fiscale motieven een rol zouden 
kunnen spelen. Teneinde uit de jaarlijkse winsten uiteindelijk de totale 
winst te kunnen berekenen, dient gedurende het bestaan van de onderne-
ming de eindbalans van ieder jaar gelijk te zijn aan de beginbalans van 
het volgend jaar. Dit wordt het beginsel van de balanscontinuïteit 
genoemd. 

De winst behaald met of bij het staken van een onderneming dan wel 
met of bij overdracht of liquidatie van een gedeelte van de onderneming, 
winst genoten ter vervanging van door een onteigening gederfde of te 
derven voordelen uit onderneming en voorts voordelen uit onderneming 
welke niet reeds op de voet van de artikelen 9 tot en met 15 van de Wet 
op de inkomstenbelasting in aanmerking zijn genomen als bedoeld in 
artikel 16 van die wet vallen niet onder het winstbegrip voor de toepassing 
van de Toeslagenwet. 

Artikel 7, eerste lid 

Algemeen 

In het eerste lid worden de inkomensbestanddelen aangewezen welke 
als inkomen in verband met arbeid moeten worden aangemerkt. Het gaat 
hier om een limitatieve opsomming van inkomensbestanddelen, welke 
volledig met de toeslag worden verrekend. 

Onderdeel a 

In dit onderdeel wordt bepaald dat een loondervingsuitkering in de zin 
van de wet als inkomen in verband met arbeid moet worden beschouwd. 
De toevoeging «die naar aard en strekking daarmede overeenkomt» ziet 
op: uitkeringen op grond van de «oude» Werkloosheidswet (Stb. 1967, 
421), WWV-uitkeringen, vergelijkbare uitkeringen voor overheidsperso-
neel, uitkeringen op grond van de invaliditeitswetten en de ongevallen-
wetten, vergelijkbare buitenlandse sociale verzekeringsuitkeringen en 
aanvullingen op loondervingsuitkeringen. 

Zoals hierboven in de artikelsgewijze toelichting bij artikel 3, tweede lid, 
onderdeel b, en derde en vierde lid, reeds is uiteengezet, worden een 
ziektewetuitkering en een werkloosheidsuitkering, zolang de dienstbetrek-
king voortduurt, alsmede aanvullingen op die uitkeringen, als opbrengst 
van arbeid beschouwd, indien deze betrekking hebben op inkomen uit 
arbeid, waarvan op grond van artikel 7 van de wet een gedeelte is 
vrijgelaten. 

Onderdeel d 

Met de gekozen formulering wordt bereikt, dat uitkeringen zowel op 
grond van vrijwillige als op grond van verplichte regelingen voor vervroegde 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 17 475, nr. 11 40 



uittreding als inkomen in verband met arbeid worden beschouwd, 
alsmede uitkeringen, die daarmee naar aard en strekking overeenkomen. 
Te denken valt hierbij aan de zgn. overbruggingsuitkering van het PGGM. 

Onderdeel f 

Onder loon uit vroegere dienstbetrekking wordt verstaan alle voordelen 
welke een werknemer uit vroegere dienstbetrekking geniet. Te denken 
valt hierbij aan periodieke uitkeringen die voortvloeien uit een stamrecht 
dat als schadeloosstelling voor gederfd inkomen is toegekend. Een en 
ander voor zover deze inkomensbestanddelen niet reeds op grond van de 
onderdelen a, b, c, d en e als inkomen in verband met arbeid worden 
beschouwd. 

Onderdeel q 

Een toeslag moet bij de bepaling van de «resterende toeslag» in 
aanmerking worden genomen, teneinde overcompensatie te voorkomen. 

Onderdeel j 

Uitkeringen op grond van de vrijwillige verzekeringen ZW, WAO, WW 
en AAW zijn qua karakter zo zeer vergelijkbaar met loondervingsuitkeringen, 
dat deze voor de bepaling van de toeslag op dezelfde wijze behandeld 
dienen te worden. Uitkeringen op grond van particuliere verzekerings-
overeenkomsten, gesloten door zelfstandigen, worden eveneens in 
aanmerking genomen. 

Ten aanzien van particuliere verzekeringsuitkeringen valt derhalve het 
volgende onderscheid te maken. 

Enerzijds kunnen particuliere verzekeringen tegen loonderving worden 
gesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereen-
komst tussen werkgevers en werknemers. De uitkeringen, die daar uit 
voortvloeien zijn te beschouwen als aanvullingen op het loon dan wel als 
loon uit vroegere dienstbetrekking en worden derhalve als inkomen in 
verband met arbeid aangeduid. 

Anderzijds kan er sprake zijn van een uitkering op grond van een 
verzekering gesloten door een zelfstandige in het kader van derving van 
inkomen genoten uit de uitoefening van een zelfstandig bedrijf of beroep. 
Het gaat hier om een substituut voor een wettelijke loondervingsuitkering. 
De uitkeringen op grond van dergelijke verzekeringen worden via dit 
onderdeel, conform de uiteenzetting over het inkomen in het algemeen 
gedeelte van deze nota van toelichting, eveneens als inkomen in verband 
met arbeid beschouwd. 

Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat door individuele personen 
particuliere verzekeringen tegen inkomensderving worden gesloten naast 
datgene wat in de wettelijke sfeer is geregeld en naast datgene wat in de 
sfeer van de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. 

Het betreft hier een zuiver particuliere verzekeringsovereenkomst 
waarbij er sprake is van een eigen bestedingskeuze van de betrokkene. 

Uitkeringen ontstaan op grond van een dergelijke verzekeringsovereen-
komst staan derhalve los van hetgeen werkgevers en werknemers 
overeenkomen. In deze situatie is derhalve geen sprake meer van 
inkomen in verband met arbeid uit het bedrijfs- of beroepsleven. 

Uitkeringen uit hoofde van een vrijwillige verzekering op grond van de 
Ziektewet en uitkeringen op grond van een particuliere verzekering, die 
naar aard en strekking daarmede overeenkomen, worden als opbrengst 
van arbeid beschouwd, indien zij betrekking hebben op inkomen uit 
arbeid dat op grond van artikel 7 van de wet gedeeltelijk wordt vrijgelaten. 
Dit is hierboven toegelicht bij artikel 3, tweede lid, onderdeel b, en derde 
en vierde lid. 
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Onderdeel p 

In het algemeen gedeelte van deze nota van toelichting is aangegeven, 
dat het recht op studiefinanciering voorgaat op het recht op toeslag. In de 
bestaanskosten van een voltijds studerende wordt volledig voorzien door 
de Wet op de studiefinanciering. Door de gekozen formulering wordt 
bereikt dat de Toeslagenwet het gezamenlijke inkomen van de toeslagge~ 
rechtigde met een studerende partner aanvult tot het niveau van het 
minimumloon. 

Onderdeel q en r 

Een bedrijfsbeëindigingsvergoeding van de Stichting ontwikkeling en 
sanering midden- en kleinbedrijf en een maandelijkse vergoeding van de 
Stichting ontwikkelings- en saneringsfonds voor de landbouw worden 
eveneens als inkomen in verband met arbeid beschouwd. Deze vergoe-
dingen hebben het karakter van inkomensdervingsuitkeringen. 

Tweede lid, onderdeel a 

Op grond van de artikelen 24 en 48 van de Invoeringswet stelselherzie-
ning sociale zekerheid wordt, binnen bepaalde grenzen, aan personen, die 
voor de Toeslagenwet niet als gehuwd worden aangemerkt, tussen de 21 
en 27 jaar een verhoging op de loondervingsuitkering gegeven, teneinde 
het voor hen geldende relevante sociale minimum te garanderen. Indien 
deze verhoging met een eventuele toeslag zou worden verrekend, zou het 
effekt van de verhoging teniet worden gedaan en zou een totale bruto 
uitkering van 70% van het bruto-minimumloon resulteren, hetgeen voor 
deze groep nu juist onvoldoende is om het netto relevante sociale 
minimum te garanderen. 

Onderdeel b 

Op grond van de overwegingen genoemd in de toelichting op artikel 3, 
tweede lid, onderdeel f, dienen ook vakantie-uitkeringen, over inkomens-
bestanddelen, die als inkomen in verband met arbeid beschouwd worden, 
niet in aanmerking te worden genomen. 

Artikel 8, eerste lid 

In dit artikel wordt bepaald, wat als inkomen uit of in verband met 
arbeid beschouwd moet worden op de dag, dat aanspraak op toeslag 
wordt gemaakt. Uitgangspunt is daarbij het tot een dag herleide inkomen 
gedurende het betalingstijdvak van de loondervingsuitkering, dat de 
persoon, die aanspraak maakt op toeslag, en zijn eventuele echtgenoot, 
op de dag, dat recht op toeslag ontstaat, redelijkerwijs geacht worden te 
zullen verwerven. Gedurende het betalingstijdvak behoeft, in afwijking 
van het bepaalde in artikel 2 van de wet, geen nieuwe toetsing op het 
inkomen plaats te vinden, omdat het recht op toeslag gelijk blijft, tenzij er 
sprake is van een inkomensmutatie van zodanige aard of omvang, dat op 
grond van het besluit op grond van artikel 9 van de wet onmiddellijk 
aanpassing moet plaatsvinden. 

Tweede lid 

Hier wordt een definitie van het betalingstijdvak gegeven. 

Derde en vierde lid 

Aangezien bij wisselende inkomsten en bij inkomsten uit een zelfstandig 
uitgeoefend beroep of bedrijf een beoordeling gericht op de toekomst 
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niet goed mogelijk is, zijn in het derde en vierde lid bepalingen opgenomen 
om in die gevallen een aanknopingspunt te hebben naar het verleden. 

Het derde lid ziet op situaties waarin inkomenselementen niet regelmatig 
worden verworven, maar, omdat het om looninkomen of bijverdiensten 
gaat, zonder veel moeite zijn te traceren. 

Het vierde lid ziet op de situatie, dat degene die aanspraak maakt op 
een toeslag of zijn echtgenoot een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent. 
In die gevallen zal dit inkomensbestanddeel mede aan de hand van het 
bepaalde in artikel 6 worden vastgesteld, waarbij in het algemeen 
- omdat is aangesloten bij het winstbegrip uit de Wet op de inkomsten-
belasting - zal moeten worden uitgegaan van het bedrag, dat bij de 
aangifte inkomstenbelasting als winst uit onderneming is opgegeven. 

Vijfde lid 

Het vijfde lid bevat de mogelijkheid voor de bedrijfsvereniging tot een 
andere inkomensvaststelling te komen, indien toepassing van het eerste 
tot en met het vierde lid tot een kennelijk onredelijk resultaat leidt. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
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Besluit van houdende regels met 
betrekking tot het inkomen als bedoeld in artikel 
7, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers (Inkomensbesluit IOAW) 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 1986, Directoraat-Generaal Sociale 
Zekerheid, Directie Bijstandszaken, FBB/UB nr. U ; 

Gelet op artikel 7, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 1986, ); 

De Raad van State gehoord (advies van 1986, nr. ); 
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid van 1986, Directoraat-Generaal Sociale 
Zekerheid, Directie Bijstandszaken, FBB/UB nr. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

§ 1. Algemeen 

Artikel 1 

In dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. 

§ 2. Inkomensbestanddelen 

§2.1. Inkomen uit arbeid 

Artikel 2 

Voor de toepassing van de wet wordt onder inkomen uit arbeid in het 
bedrijfs- en beroepsleven verstaan: 

a. opbrengst van arbeid; 
b. winst uit bedrijf en zelfstandig uitgeoefend beroep. 

Artikel 3 

1. Onder opbrengst van arbeid, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, 
wordt, voor zover bedoelde arbeid in dienstbetrekking als bedoeld in 
artikel 3a, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 
1966, 64) wordt verricht, verstaan het loon in de zin van die wet. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt niet als opbrengst 
van arbeid beschouwd: 

a. een aanspraak om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een 
of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen, voor zover deze niet 
wordt gedekt door stortingen van de werknemer; 

b. een uitkering uit hoofde van de verplichte verzekering op grond van 
de Ziektewet (Stb. 1967, 473), alsmede een aanvulling op een uitkering 
op grond van de Ziektewet; 

c. een toeslag op grond van de Toeslagenwet (Stb. 1986, ), verleend 
op een uitkering uit hoofde van de verplichte verzekering op grond van de 
Ziektewet, alsmede op een aanvulling op een uitkering op grond van de 
Ziektewet; 
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d. een uitkering uit hoofde van de verplichte verzekering en hoofdstuk 
IV van de Werkloosheidswet (Stb. 1986, ) en een daarop verleende 
toeslag op grond van de Toeslagenwet; 

e. een aanvulling op een uitkering op grond van de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977, 492), de Algemene Arbeidson-
geschiktheidswet (Stb. 1980, 28) of de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet tezamen. 

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid, onderdelen 
b en d, worden uitkeringen uit hoofde van de verplichte verzekering op 
grond van de Ziektewet en de Werkloosheidswet voor zolang de dienst-
betrekking voortduurt, alsmede aanvullingen op die uitkeringen als 
opbrengst van arbeid beschouwd, indien deze betrekking hebben op 
inkomen uit arbeid, waarvan op grond van artikel 8, eerste lid, van de wet 
een gedeelte is vrijgelaten. 

4. Onder opbrengst van arbeid wordt mede verstaan: een uitkering uit 
hoofde van de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet en een 
uitkering op grond van een particuliere verzekering wegens derving van 
inkomen uit de uitoefening van zelfstandig bedrijf of beroep, die naar 
aard en strekking daarmede overeenkomt, indien deze betrekking hebben 
op inkomen uit arbeid waarvan op grond van artikel 8, eerste lid, van de 
wet een gedeelte is vrijgelaten. 

Artikel 4 

1. Onder opbrengst van arbeid, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, 
worden, voor zover bedoelde arbeid wordt verricht in dienstbetrekking 
doch niet in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, verstaan 
de gelden en alle andere voordelen welke als beloning voor die arbeid 
worden genoten. 

2. Ten aanzien van de gelden en alle andere voordelen uit de dienstbe-
trekking, bedoeld in het eerste lid, is het bepaalde bij of krachtens de 
artikelen 5 tot en met 8 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering van 
overeenkomstige toepassing. 

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt niet als 
opbrengst van arbeid beschouwd een aanvulling op een uitkering op 
grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. 

Artikel 5 

1. Onder opbrengst van arbeid, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, 
worden, voor zover bedoelde arbeid niet in dienstbetrekking wordt 
verricht, verstaan de gelden en alle andere voordelen uit hoofde van die 
arbeid genoten verminderd met de daarop betrekking hebbende kosten 
van verwerving. 

Bij de bepaling van de opbrengst van arbeid worden de premies 
ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980,1), de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655) en de Algemene Arbeids-
ongeschiktheidswet, welke over het bedoelde inkomen verschuldigd zijn, 
in mindering gebracht. 

2. Het bepaalde bij of krachtens artikel 8 van de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering is met betrekking tot het bepaalde in het eerste lid 
van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6 

1. Onder winst, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt verstaan 
hetgeen ingevolge het bepaalde bij of krachtens Hoofdstuk II, Afdeling 2, 
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 1964, 519) als winst 
wordt beschouwd, met dien verstande dat de bestanddelen van de winst 
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als bedoeld in artikel 57, eerste lid, onderdelen a, b en c, van die wet niet 
geacht worden te behoren tot die winst. 

2. Artikel 5, eerste lid, laatste volzin, is voor het inkomen, bedoeld in 
dit artikel, van overeenkomstige toepassing. 

§2.2. Inkomen in verband met arbeid 

Artikel 7 

1. Voor de toepassing van de wet wordt onder inkomen in verband 
met arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven verstaan: 

a. een uitkering uit hoofde van de verplichte verzekering op grond van 
de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en aanvul-
lende uitkeringen op grond van Hoofdstuk III, Afdeling III, van de lnvoe-
ringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1986, ), alsmede 
uitkeringen die naar aard en strekking daarmede overeenkomen, met 
uitzondering van de uitkeringen die op grond van artikel 3, derde lid, als 
opbrengst van arbeid worden beschouwd; 

b. een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzie-
ning militairen; 

c. een uitkering op grond van een pensioenregeling, voor zover niet 
begrepen onder a; 

d. een uitkering op grond van een buitenlandse wettelijke sociale 
verzekeringsregeling, voor zover niet begrepen onder a, met uitzonde-
ring van een uitkering, die naar aard en strekking overeenkomt met een 
uitkering op grond van de Algemene Kinderbijslagwet of een verstrekking 
op grond van de Ziekenfondswet (Stb. 1964, 392) of de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten; 

e. een uitkering op grond van een regeling voor vervroegde uittreding 
of een regeling, die naar aard en strekking daarmee overeenkomt; 

f. een uitkering op grond van een regeling voor functioneel leeftijds-
ontslag; 

g. loon dat uit vroegere dienstbetrekking wordt genoten, voor zover 
niet begrepen onder a, b, c, d, e of f; 

h. een toeslag op grond van de Toeslagenwet; 
i. een uitkering op grond van de Algemene Weduwen- en Wezenwet 

(Stb. 1965,429); 
j . een uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1985, 

181); 
k. een uitkering uit hoofde van de vrijwillige verzekering op grond van 

de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de 
Werkloosheidswet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet alsmede 
een periodieke uitkering op grond van een particuliere verzekering 
wegens derving van inkomen uit de uitoefening van zelfstandig bedrijf of 
beroep, die naar aard en strekking daarmee overeenkomt, met uitzondering 
van de uitkeringen die op grond van artikel 3, vierde lid, als opbrengst van 
arbeid worden beschouwd; 

1. een pensioen op grond van de Wet buitengewoon pensioen 1940-
1945 (Stb. 1977,493) 

m. een uitkering op grond van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtof-
fers 1940-1945 (Stb. 1986, 386); 

n. een pensioen op grond van de Wet buitengewoon pensioen zeelie-
den-oorlogsslachtoffers (Stb. 1977, 495); 

o. een uitkering op grond van de Wet uitkeringen burgeroorlogs-
slachtoffers 1940-1945 (Stb. 1984, 94); 

p. een pensioen op grond van de Wet buitengewoon pensioen Indisch 
verzet (Stb. 1986, 360); 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 17 475, nr. 11 46 



q. het bedrag van het op grond van Hoofdstuk II van de Wet op de 
studiefinanciering (Stb. 1986, 252) toepasselijke budget; 

r. een bedrijfsbeëindigingsvergoeding van de door Onze Minister van 
Economische Zaken opgerichte Stichting ontwikkeling en sanering 
midden- en kleinbedrijf en 

s. een maandelijkse vergoeding van de door Onze Minister van 
Landbouw en Visserij opgerichte Stichting ontwikkelings- en sanerings-
fonds voor de landbouw. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel c, wordt onder 
pensioenregeling verstaan: 

a. een regeling, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft 
de verzorging van werknemers en gewezen werknemers bij invaliditeit en 
ouderdom en de verzorging van hun echtgenoten en van hun minderjarige 
kinderen en pleegkinderen door middel van pensioen; 

b. een door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
ingevolge het bepaalde in artikel 6, derde lid, van de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering aangewezen regeling. 

§ 3. Bepaling van het inkomen 

Artikel 8 

1. Het inkomen uit of in verband met arbeid wordt in de maand 
waarover aanspraak op uitkering wordt gemaakt vastgesteld op het 
bedrag dat de werkloze werknemer en de echtgenoot over die maand 
verwerven of redelijkerwijs geacht kunnen worden te verwerven. 

2. Indien op grond van artikel 20, tweede lid, van de wet de uitkering 
over een kortere periode dan een maand wordt uitbetaald worden het 
inkomen en de uitkering eerst per maand vastgesteld, waarna de uitkering 
over een kortere periode naar evenredigheid wordt vastgesteld. 

3. Indien aannemelijk is, dat een inkomensbestanddeel geen juiste 
maatstaf biedt voor de bepaling van het in het eerste lid bedoelde 
inkomen, wordt dat bestanddeel per maand vastgesteld op 1/3 onderschei-
denlijk ' / « van het bedrag, dat over drie maanden onderscheidenlijk een 
jaar voorafgaande aan de uitkeringsmaand is verworven. 

4. Indien winst als bedoeld in artikel 6 wordt genoten, wordt het 
daaruit voortvloeiende inkomensbestanddeel per maand vastgesteld op 
' / u van de winst, genoten over het kalenderjaar of het niet met het 
kalenderjaar samenvallend boekjaar, voorafgaand aan de maand waarover 
aanspraak op uitkering wordt gemaakt. 

5. Indien de toepassing van de leden 1 tot en met 4, gelet op het 
tijdstip van de verwerving van een inkomensbestanddeel, tot een kennelijk 
onredelijk resultaat leidt, bepalen burgemeester en wethouders op welke 
periode dat inkomensbestanddeel geacht moet worden betrekking te 
hebben en hoe dit geacht moet worden over deze periode te zijn verdeeld. 

§4. Slotbepalingen 

Artikel 9 

Indien het bij koninklijke boodschap van 17 oktober 1985 ingediende 
voorstel van wet tot het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere 
werkloze werknemers van wie het recht op een uitkering op grond van de 
Werkloosheidswet is geëindigd (Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers) tot wet wordt 
verheven en in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in 
werking. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 17 475, nr. 1 1 47 



Artikel 10 

Dit besluit kan worden aangehaald als: Inkomensbesluit IOAW. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene 
Rekenkamer. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

NOTA VAN TOELICHTING 

1. Algemeen 

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers (IOAW) voorziet in een inkomen tot het relevante 
sociaal minimum voor werkloze werknemers, die 

a. na de 50- doch voor de 57V2-jarige leeftijd werkloos zijn geworden 
en nadien de volledige uitkeringsduur een loondervingsuitkering, verlengde 
uitkering en vervolguitkering op grond van de Werkloosheidswet hebben 
ontvangen; 

b. na de 57VHarige leeftijd werkloos zijn geworden, nadien een 
loondervingsuitkering op grond van de Werkloosheidswet hebben 
ontvangen, maar geen recht hebben op de verlengde en de vervolguitkering 
van die wet; 

c. gedeeltelijk (minder dan 80%) arbeidsongeschikt zijn, voor de 
50-jarige leeftijd werkloos zijn geworden en nadien een loondervingsuit-
kering, verlengde uitkering en vervolguitkering op grond van de Werkloos-
heidswet hebben ontvangen, alsmede 

d. vroeg-gehandicapten met een arbeidsongeschiktheid van minder 
dan 80%, die werkloos zijn. 

Recht op uitkering bestaat indien het eigen inkomen van de betrokkenen 
lager is dan het bedrag van het toepasselijke sociaal minimum. Onder 
eigen inkomen worden in de IOAW verstaan: alle vormen van inkomen uit 
of in verband met arbeid in het bedrijfs~ en beroepsleven van de werkloze 
werknemer en de echtgenoot tezamen. Dit is vastgelegd in artikel 7, 
eerste lid van de wet. Artikel 7, tweede lid, van de wet biedt de mogelijkheid 
bij algemene maatregel van bestuur nadere en zo nodig afwijkende regels 
te stellen met betrekking tot het inkomen. Voorts is in artikel 8 van de wet 
bepaald, dat indien aanspraak op uitkering bestaat gedurende ten 
hoogste twee jaar 30% van het inkomen uit arbeid wordt vrijgelaten. 

Daarbij geldt 15% van de gehuwden-grondslag als maximum voor de 
werkloze werknemer en de echtgenoot, alsmede voor de alleenstaande 
werkloze werknemer met een of meer kinderen en 1 5% van de toepasselijke 
uitkeringsgrondslag als maximum voor de overige categorieën. 

In verband met het vorenstaande is het noodzakelijk duidelijk te 
onderscheiden wat onder inkomen uit arbeid in het bedrijfs- of beroepsle-
ven en wat onder inkomen in verband met arbeid in het bedrijfsleven of 
beroepsleven dient te worden verstaan. Op inkomen uit arbeid is immers 
de vrijlating van toepassing en op inkomen in verband met arbeid niet. 

Dit besluit voorziet daarin. 
In de artikelen 2 tot en met 6 wordt bepaald welke inkomensbestanddelen 

als inkomen uit arbeid worden beschouwd. Artikel 7 geeft een limitatieve 
opsomming van de inkomensbestanddelen die als inkomen in verband 
met arbeid worden beschouwd. Artikel 8 geeft aan op welke wijze het 
inkomen dat niet regelmatig in een maand doch in een daarvan afwijkende 
periode wordt genoten moet worden herleid tot een inkomen per maand. 
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Aan de uitwerking van het begrip inkomen uit of in verband met arbeid 
ligt de volgende conceptie ten grondslag. 

Voor personen die in dienstbetrekking werkzaam zijn, dient al hetgeen 
uit die dienstbetrekking genoten wordt als opbrengst van arbeid te 
worden aangemerkt. 

Als inkomen in verband met arbeid dient te worden aangemerkt al het 
inkomen dat wordt genoten uit die dienstbetrekking, nadat die dienstbe-
trekking is geëindigd. Te denken valt hierbij aan loondervingsuitkeringen 
op grond van de wettelijk verplichte werknemersverzekeringen, VUT-uit-
keringen, pensioenen, aanvullingen op loondervingsuitkeringen enzovoorts. 
Dit is in het besluit nader uitgewerkt door bovengenoemde uitkeringen 
met name te noemen en daar als laatste inkomensbestanddeel aan toe te 
voegen loon uit vroegere dienstbetrekking voor zover niet begrepen onder 
de hiervoor genoemde inkomensbestanddelen. Voor personen die 
werkzaam zijn in het kader van bedrijf of zelfstandig uitgeoefend beroep, 
dient de winst als inkomen uit arbeid te worden aangemerkt. 

Als inkomen in verband met arbeid dient bij zelfstandigen te worden 
aangemerkt de inkomensdervingsuitkeringen in geval van ziekte, arbeids-
ongeschiktheid etc. Op grond daarvan worden uitkeringen op grond van 
de vrijwillige verzekering van de ZW en de WAO en uitkeringen op grond 
van een particuliere verzekering, die naar aard en strekking daarmee 
overeenkomen, met het recht op toeslag verrekend. Op deze wijze wordt 
de IOAW aanvullend op bovenwettelijke uitkeringen en al hetgeen 
werkgever en werknemers collectief en zelfstandigen op individuele basis 
bijverzekeren in het kader van de inkomensderving. De verantwoordelijk-
heid van het bedrijfsleven gaat voor de verantwoordelijkheid van de 
overheid in het kader van de minimumbescherming. 

Daarnaast worden als inkomen in verband met arbeid aangemerkt: 
- een toeslag op grond van de Toeslagenwet; hierdoor wordt bereikt 

dat de toeslag vóórgaat op een lOAW-uitkering; 
- een AAW- en een AOW-uitkering omdat er sprake is van veronder-

stelde inkomensderving; 
- uitkeringen ten behoeve van oorlogsslachtoffers voor zover aan deze 

uitkeringen een inkomensdervingskarakter verbonden is; 
- het bedrag van het toepasselijke budget op grond van Hoofdstuk II 

van de Wet op de studiefinanciering; 
laatstgenoemd inkomensbestanddeel is niet als inkomen in verband 

met arbeid te beschouwen; er dient echter een voorrang tussen enerzijds 
het recht op lOAW-uitkering en anderzijds het recht op studiefinanciering 
te worden bepaald. 

Het kan daarbij gaan om de situatie, dat een studerende een gezamenlijke 
huishouding voert met een partner die recht heeft op een loondervingsuit-
kering. 

Het ligt in deze situatie in de rede om het zelfstandig recht op studiefi-
nanciering voor te laten gaan op een eventueel recht op lOAW-uitkering. 

- overige uitkeringen op grond van een wettelijke vrijwillige verzekering 
Zw, WAO, WW en AAW. Het gaat hierbij om een sociale verzekeringsnorm 
waarbij aan ex-werknemers en in dienstbetrekking werkzame personen, 
die niet verplicht verzekerd zijn, de gelegenheid is gegeven om zich 
vrijwillig te verzekeren. Ook hier is sprake van een inkomensdervingsuit-
kering, welke rechtstreeks verband houdt met het voorheen verdiende 
inkomen. Daarom ligt verrekening met de lOAW-uitkering in de rede. 

- periodieke uitkeringen aan ex-zelfstandigen in verband met bedrijfs-
beëindiging. 

De gemeenten zijn belast met de uitvoering van de IOAW en derhalve 
ook van dit besluit. 
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Het komt op hoofdlijnen overeen met het minimumdagloonbesluit W W 
en WWV dat in het kader van laatstgenoemde wet reeds door de gemeenten 
wordt toegepast. 

Waar mogelijk zijn de bepalingen en de daarbij behorende toelichting in 
dit inkomensbesluit en in het gelijktijdig te treffen Inkomensbesluit 
Toeslagenwet op gelijke wijze geredigeerd. Overwogen is de mogelijkheid 
om één besluit te maken. Hiervan is afgezien omdat, ondanks een grote 
mate van overeenstemming tussen beide besluiten, het verschillende 
karakter van beide wetten op onderdelen een verschillende benadering 
vergt. 

2. Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 2 

Dit artikel geeft een globale aanduiding van al hetgeen onder inkomen 
uit arbeid in het bedrijfsleven en beroepsleven moet worden verstaan. 

Inkomen uit arbeid kan op grond van artikel 8 van de wet in de vrijlating 
worden betrokken. 

Artikel 3, eerste lid 

In het eerste lid wordt bepaald wat de opbrengst van arbeid is voor 
personen werkzaam in dienstbetrekking in de zin van artikel 3a, eerste lid, 
van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV). Aansluiting is gezocht 
bij het loonbegrip in de CSV. 

Tweede lid 

In het tweede lid worden bepaalde inkomensbestanddelen, welke als 
loon in de zin van de CSV worden beschouwd voor de toepassing van dit 
besluit niet als opbrengst van arbeid beschouwd. Daarbij wordt uitgegaan 
van de CSV, zoals deze luidt, nadat de Invoeringswet stelselherziening 
sociale zekerheid van kracht is geworden. 

Onderdeel a 

Een aanspraak om na verloop van tijd of onder een voorwaarde één of 
meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen wordt niet als loon 
beschouwd. 

Indien een dergelijke aanspraak tot het loon zou worden gerekend, zou 
de uitkering onvoldoende zijn om het relevante sociale minimum te 
garanderen. 

Onderdeel b en derde en vierde lid 

De in dit onderdeel genoemde uitkeringen worden niet als opbrengst 
van arbeid, maar als inkomen in verband met arbeid beschouwd (zie 
artikel 7). 

Een uitzondering hierop is een Ziektewetuitkering en de daarop 
verleende aanvulling, waarbij de dienstbetrekking voortduurt, die betrek-
king hebben op inkomen uit arbeid waarvan tijdens de uitkeringsduur op 
grond van artikel 8 van de wet een gedeelte is vrijgelaten. Hetzelfde geldt 
voor een werkloosheidsuitkering voor zolang de dienstbetrekking voort-
duurt. Te denken valt hierbij aan werkloosheid in geval van buitengewone 
natuurlijke omstandigheden. 

Onderdelen d en e 

De genoemde uitkeringen, de aanvullingen alsmede de daarop verleende 
toeslagen, welke op grond van artikel 6, eerste lid, Coördinatiewet 
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Sociale Verzekering, onderdelen e en f, als loon worden beschouwd, 
worden voor de toepassing van de wet niet als opbrengst van arbeid, 
maar als inkomen in verband met arbeid beschouwd. Een uitzondering 
hierop vormt een werkloosheidsuitkering, waarbij de dienstbetrekking 
voortduurt, indien deze betrekking heeft op inkomen uit arbeid waarvan 
tijdens de uitkeringsduur een gedeelte is vrijgelaten. 

Artikel 4 

Dit artikel bepaalt wat de opbrengst van arbeid is van degene die wel in 
dienstbetrekking werkzaam is, doch niet in een dienstbetrekking bedoeld 
in artikel 3a, eerste lid, van de CSV. Dit zijn derhalve de ambtenaren, de 
militairen en het huispersoneel. 

Teneinde te bereiken dat de gelden en alle andere voordelen welke uit 
die dienstbetrekking worden genoten op dezelfde wijze worden gewaar-
deerd als de voordelen genoten uit een dienstbetrekking in de zin van de 
CSV wordt in het tweede lid het bepaalde bij of krachtens de artikelen 5 
tot en met 8 van die wet van overeenkomstige toepassing verklaard. 
Analoog aan artikel 3, tweede lid, onderdeel e, van dit besluit wordt een 
aanvulling op een AAW-uitkering niet als opbrengst van arbeid beschouwd. 

De in artikel 3, tweede lid, onderdelen a tot en met d, genoemde 
inkomensbestanddelen behoeven in dit artikel niet te worden uitgezonderd, 
aangezien artikel 4, tweede lid, van de CSV niet van overeenkomstige 
toepassing is verklaard, en aangezien bedoelde personen niet verzekerd 
zijn voor de ZW, WW en WAO en dus ook geen uitkering op grond van 
deze wetten uit die dienstbetrekking kunnen ontvangen. 

Artikel 5 

Dit artikel bepaalt het inkomen uit arbeid van degenen, die niet in 
privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking werkzaam zijn, 
doch een met een dienstbetrekking te vergelijken arbeidsverhouding in de 
zin van de sociale verzekeringswetten hebben, zoals het geval kan zijn bij 
de thuiswerkers, artiesten, musici enz. voor zover zij niet verplicht 
verzekerd zijn. Deze personen verrichten arbeid in het economisch 
verkeer, waarmee het behalen van voordeel wordt beoogd, zonder dat er 
sprake is van een dienstbetrekking of onderneming. 

De verschuldigde opslagpremies AKW, AWBZ en AAW moeten in 
mindering worden gebracht. De uitkeringsgrondslagen van de IOAW zijn 
op bruto-basis gekoppeld aan het minimumloon. Dat betekent dat op de 
uitkering AOW/AWW-premie wordt ingehouden, terwijl de opslagpremies 
voor rekening van de gemeente komen. Indien iemand zelf de opslagpre-
mies verschuldigd is, dienen deze voor het berekenen van de uitkering in 
mindering te worden gebracht. Anders zou de uitkering beneden het 
relevante sociale minimum kunnen blijven. De formulering is zo gekozen 
dat de verschuldigde opslagpremies worden berekend zonder toepassing 
van de premievrijstellings- en reductieregeling. De berekening van de 
premie met inachtneming van deze regeling zou voor de gemeente niet 
mogelijk zijn, omdat deze mede afhankelijk is van de belastingvrije som 
van degene, die aanspraak maakt op uitkering en van de echtgenoot. 
Deze belastingvrije sommen kunnen eerst na afloop van het kalenderjaar 
definitief worden berekend. 

Ten aanzien van verstrekkingen in natura is artikel 8 van de Coördina-
tiewet van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6 

In dit artikel wordt, evenals in het Inkomensbesluit AAW en de bestaande 
minimumdagloonregelingen, aangesloten op de in de Wet op de inkom-
stenbelasting vastgelegde systematiek. Een inkomstenbron die reeds als 
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opbrengst van arbeid bedoeld in de artikelen 3 tot en met 5, of als 
inkomen in verband met arbeid, bedoeld in artikel 7, is aangemerkt, kan 
niet nogmaals onder het winstbegrip begrepen worden. 

In het eerste lid is bepaald wat onder winst uit bedrijf en zelfstandig 
uitgeoefend beroep dient te worden verstaan. Dit winstbegrip is overge-
nomen uit de Wet op de Inkomstenbelasting 1964, komt overeen met het 
in die wet gehanteerde begrip winst uit onderneming en dient dan ook 
overeenkomstig te worden uitgelegd. 

In de Wet op de inkomstenbelasting wordt eerst aangegeven waarin, 
gedurende het bestaan van een onderneming, de winst bestaat (het zgn. 
«totale-winstbegrip» van artikel 7) en vervolgens hoe de winst moet 
worden toegerekend aan de respectieve kalenderjaren (het zgn. «jaarwinst-
begrip» van de artikelen 9 e.v). De «totale winst» is een ruim begrip: «het 
bedrag van de gezamenlijke voordelen, die, onder welke naam en in 
welke vorm ook, worden verkregen uit onderneming». Hieronder vallen 
ook min of meer incidentele voordelen die uit de onderneming voort-
vloeien, zoals de winst, behaald bij de verkoop van een bedrijfsauto. De 
winst wordt «nominalistisch» berekend, volgens het zgn. gulden-is-gulden-
stelsel, dat wil zeggen er wordt geen rekening gehouden met de waarde-
verandering die de munteenheid kan hebben ondergaan. De «jaarwinst» 
wordt bepaald volgens «goed koopmansgebruik», met inachtneming van 
een bestendige gedragslijn die onafhankelijk is van de vermoedelijke 
uitkomst en die slechts gewijzigd kan worden als goed koopmansgebruik 
dit rechtvaardigt. Dit biedt de ondernemer de mogelijkheid zelf binnen 
zekere grenzen een bepaald systeem van jaarlijkse winstberekening te 
kiezen. 

Een systeem dat in overeenstemming is met de bedrijfseconomische 
theorie is in het algemeen in overeenstemming met goed koopmansgebruik, 
tenzij het niet strookt met de belastingwet, de algemene opzet van de 
belastingwet, casu quo een beginsel van de belastingwet. Op dit gebied 
is een zeer uitgebreide jurisprudentie ontwikkeld. 

De bestendige gedragslijn houdt in, dat een eenmaal gekozen systeem 
dat in overeenstemming is met goed koopmansgebruik niet zonder meer 
mag worden vervangen door een ander, een en ander teneinde te 
voorkomen dat willekeur of uitsluitend fiscale motieven een rol zouden 
kunnen spelen. 

Teneinde uit de jaarlijkse winsten uiteindelijk de totale winst te kunnen 
berekenen, dient gedurende het bestaan van de onderneming deeindbalans 
van ieder jaar gelijk te zijn aan de beginbalans van het volgend jaar. 

Dit wordt het beginsel van de balanscontinuïteit genoemd. 
De winst behaald met of bij het staken van een onderneming dan wel 

met of bij overdracht of liquidatie van een gedeelte van de onderneming, 
winst genoten ter vervanging van door een onteigening gederfde of te 
derven voordelen uit onderneming en voorts voordelen uit onderneming 
welke niet reeds op de voet van de artikelen 9 tot en met 15 van de Wet 
op de inkomstenbelasting in aanmerking zijn genomen als bedoeld in 
artikel 16 van die wet vallen niet onder het winstbegrip en blijven buiten 
beschouwing. 

Artikel 7, eerste lid 

In het eerste lid worden de inkomensbestanddelen aangewezen welke 
als inkomen in verband met arbeid moeten worden aangemerkt. Het gaat 
hier om een limitatieve opsomming van inkomensbestanddelen, waarmee 
bij de vaststelling van de uitkering volledig rekening wordt gehouden. 

Onderdeel a 

In dit onderdeel wordt bepaald dat loondervingsuitkeringen als inkomen 
in verband met arbeid moeten worden beschouwd. De toevoeging «die 
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naar aard en strekking daarmede overeenkomen» ziet op uitkeringen op 
grond van de «oude» Werkloosheidswet (Stb. 1967, 421), WWV-uitkerin-
gen, vergelijkbare uitkeringen voor overheidspersoneel, uitkeringen op 
grond van de invaliditeitswetten en de ongevallenwetten, vergelijkbare 
buitenlandse sociale verzekeringsuitkeringen en aanvullingen op loonder-
vingsuitkeringen. 

Zoals hierboven in de artikelsgewijze toelichting bij artikel 3, tweede lid, 
onderdeel b, reeds is uiteengezet, worden een Ziektewetuitkering en een 
werkloosheidsuitkering, zolang de dienstbetrekking voortduurt, alsmede 
aanvullingen op die uitkeringen als opbrengst van arbeid beschouwd 
indien deze betrekking hebben op inkomen uit arbeid, waarvan op grond 
van artikel 8 van de wet een gedeelte is vrijgelaten. 

Onderdeel e 

Met de gekozen formulering wordt bereikt, dat uitkeringen zowel op 
grond van vrijwillige als op grond van verplichte regelingen voor vervroegde 
uittreding als inkomen in verband met arbeid worden beschouwd alsmede 
uitkeringen, die daarmee naar aard en strekking overeenkomen. Te 
denken valt hierbij aan de zgn. overbruggingsuitkering van het PGGM. 

Onderdeel g 

Onder loon uit vroegere dienstbetrekking wordt verstaan alle voordelen 
welke een werknemer uit vroegere dienstbetrekking geniet. Te denken 
valt hierbij aan periodieke uitkeringen, die voortvloeien uit een stamrecht 
dat als schadeloosstelling voor gederfd inkomen is toegekend. Verder kan 
gedacht worden aan uitkeringen op grond van particuliere verzekeringen, 
welke deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. 

Een en ander voor zover deze inkomensbestanddelen niet reeds op 
grond van de onderdelen a, b, c, d en e als inkomen in verband met 
arbeid worden beschouwd. 

Onderdeel h 

Door een toeslag op grond van de Toeslagenwet als inkomen in 
verband met arbeid te beschouwen wordt bereikt, dat deze uitkering 
vóórgaat op een eventuele aanspraak op grond van de IOAW. 

Onderdeel k 

Uitkeringen op grond van de vrijwillige verzekeringen ZW, WAO, WW 
en AAW zijn qua karakterzozeervergelijkbaarmet loondervingsuitkeringen, 
dat deze voor de bepaling van de lOAW-uitkering op dezelfde wijze 
behandeld dienen te worden. Uitkeringen op grond van particuliere 
verzekeringsovereenkomsten, gesloten door zelfstandigen, worden 
eveneens in aanmerking genomen. 

Ten aanzien van particuliere verzekeringsuitkeringen valt derhalve het 
volgende onderscheid te maken. Enerzijds kunnen particuliere verzekerin-
gen tegen loonderving worden gesloten in het kader van een individuele 
of collectieve arbeidsovereenkomst tussen werkgevers en werknemers. 
De uitkeringen, die daaruit voortvloeien zijn te beschouwen als aanvullingen 
op het loon dan wel als loon uit vroegere dienstbetrekking en worden 
derhalve als inkomen in verband met arbeid aangeduid. 

Anderzijds kan er sprake zijn van een uitkering op grond van een 
verzekering gesloten door een zelfstandige in het kader van derving van 
inkomen genoten uit de uitoefening van een zelfstandig bedrijf of beroep. 
Het gaat hier om een substituut voor een wettelijke loondervingsuitkering. 
De uitkeringen op grond van dergelijke verzekeringen worden via dit 
onderdeel, conform de uiteenzetting over het inkomen in het algemeen 
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gedeelte van deze nota van toelichting, eveneens als inkomen in verband 
met arbeid beschouwd. 

Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat door individuele personen 
particuliere verzekeringen tegen inkomensderving worden gesloten naast 
datgene wat in de wettelijke sfeer is geregeld en naast datgene wat in de 
sfeer van de arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Het betreft hier 
een zuiver particuliere verzekeringsovereenkomst waarbij er sprake is van 
een eigen bestedingskeuze van de betrokkene. 

Uitkeringen ontstaan op grond van een dergelijke verzekeringsovereen-
komst staan derhalve los van hetgeen werkgevers en werknemers 
overeenkomen. In deze situatie is derhalve geen sprake meer van 
inkomen in verband met arbeid uit het bedrijfs- en beroepsleven. 

Uitkeringen uit hoofde van een vrijwillige verzekering op grond van de 
Ziektewet en uitkeringen op grond van een particuliere verzekering, die 
naar aard en strekking daarmee overeenkomen, worden als opbrengst 
van arbeid beschouwd, indien zij betrekking hebben op inkomen uit 
arbeid dat op grond van artikel 8 van de wet gedeeltelijk wordt vrijgelaten. 
Dit is hierboven toegelicht bij artikel 3, tweede lid, onderdeel b, en derde 
en vierde lid. 

Onderdeel q 

In het algemeen gedeelte van deze nota van toelichting is aangegeven, 
dat het recht op studiefinanciering voorgaat op het recht op IOAW. In de 
bestaanskosten van een voltijds studerende wordt volledig voorzien door 
de Wet op de studiefinanciering. Door de gekozen formulering wordt 
bereikt dat de IOAW het gezamenlijke inkomen van de lOAW-gerechtigde 
met een studerende partner aanvult tot het niveau van het minimumloon. 

Onderdelen r en s 

Een bedrijfsbeëindigingsvergoeding van de Stichting ontwikkeling en 
sanering midden- en kleinbedrijf en een maandelijkse vergoeding van de 
Stichting ontwikkelings- en saneringsfonds voor de landbouw worden 
eveneens als inkomen in verband met arbeid beschouwd. Deze vergoe-
dingen hebben het karakter van inkomensdervingsuitkeringen. 

Artikel 8, eerste lid 

In dit artikellid wordt bepaald dat als inkomen uit of in verband met 
arbeid wordt beschouwd het inkomen dat wordt genoten gedurende 
dezelfde periode als die waarop de uitkering betrekking heeft. 

Tweede lid 

Om te voorkomen dat een van de in artikel 20, eerste lid van de wet 
geregelde maandbetaling en een op grond van het tweede lid van dat 
artikel afwijkende betalingsperiode tot verschillende uitkomsten leiden 
behoort eerst een herleiding naar maandbedragen te worden gemaakt en 
vervolgens een uitkering naar evenredigheid te worden vastgesteld. 

Derde en vierde lid 

Aangezien bij wisselende inkomsten en bij inkomsten uit een zelfstandig 
uitgeoefend beroep of bedrijf een beoordeling gericht op de toekomst 
niet goed mogelijk is, zijn in het derde en vierde lid bepalingen opgenomen 
om in die gevallen een aanknopingspunt te hebben naar het verleden. 

Het derde lid ziet op situaties waarin inkomenselementen niet regelmatig 
worden verworven, maar omdat het om looninkomens of bijverdiensten 
gaat, zonder veel moeite zijn te traceren. 
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Het vierde lid ziet op de situatie, dat degene die aanspraak maakt op 
een uitkering of zijn echtgenoot een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent. 
In die gevallen zal dit inkomensbestanddeel mede aan de hand van het 
bepaalde in artikel 6 worden vastgesteld, waarbij in het algemeen 
- omdat is aangesloten bij het winstbegrip uit de Wet op de inkomsten-
belasting - zal moeten worden uitgegaan van het bedrag, dat bij de 
aangifte inkomstenbelasting als winst uit onderneming is opgegeven. 

Vijfde lid 

Het vijfde lid bevat de mogelijkheid voor burgemeester en wethouders 
tot een andere inkomensvaststelling te komen, indien toepassing van het 
eerste tot en met het vierde lid tot een kennelijk onredelijk resultaat leidt. 

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