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1. ALGEMENE INLEIDING 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de reacties van de 
leden van de verschillende fracties op het pakket maatregelen stelselher-
ziening. Wij zijn deze leden zeer erkentelijk voor de voortvarendheid 
waarmee zij de behandeling van dit pakket maatregelen ter hand hebben 
genomen ten einde zo spoedig mogelijk tot een volledig parlementaire 
afronding van de zeven wetsvoorstellen te kunnen komen. Uit de beschou-
wingen van de leden van de C.D.A. fractie hebben wij opgemaakt, dat 
ook deze leden daar aan hechten. Naar onze mening dient niet alleen voor 
de uitkeringsgerechtigden, maar ook voor alle bij de sociale zekerheid 
betrokken organen thans op de kortst mogelijke termijn volledige duide-
lijkheid geboden te worden omtrent invoering van dit pakket van maatre-
gelen. Bovendien kan zo worden verzekerd dat voldoende tijd resteert om 
ruime bekendheid te geven aan de gevolgen voor betrokkenen. 

Voorts willen wij uitdrukkelijk onze waardering uitspreken voor de wijze 
waarop de leden van de verschillende fracties de onderscheiden maatre-
gelen hebben beoordeeld; dit geldt te meer wanneer de omvang en de 
complexiteit van het pakket in ogenschouw wordt genomen. 

De opmerkingen en vragen van de leden van de verschillende fracties 
in de voorlopige verslagen bij de zeven wetsvoorstellen zijn te verdelen in 
twee categorieën: enerzijds stellen zij meer algemene aspecten verband 
houdende met het totale pakket van maatregelen aan de orde, anderzijds 
stellen zij meer specifiek op één of meer wetten gerichte zaken aan de 
orde. 

Op de meer algemene aspecten, die door de leden van één of meer 
fracties in de verschillende voorlopige verslagen naar voren zijn gebracht 
zal in deze algemene inleiding worden ingegaan. Ook de vragen en 
opmerkingen van de leden van de verschillende fracties met betrekking 
tot de algemene financiële effecten zullen in deze algemene inleiding 
behandeld worden. De meer wetsspecifieke opmerkingen en vragen 
zullen in de memories van antwoord bij de onderscheiden wetsvoorstellen 
behandeld worden. 

* De vorige stukken zijn verschenen onder 
de nrs 199, 199a en 199b van vergaderjaar 
1985-1986. 
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In deze algemene inleiding komen zo de volgende onderwerpen aan de 
orde: 

- rechtsgrond, systeem en beweegredenen; 
- periode na de stelselherziening; 
- ondoorzichtigheid en gecompliceerdheid van de wetgeving mede in 

relatie tot fraudegevoeligheid; 
- werkdruk justitieel apparaat en rechtsbescherming; 
- stand van zaken met betrekking tot de door de Tweede Kamer 

aanvaarde moties; 
- invoeringsdatum; 
- personele en financiële gevolgen voor de uitvoeringsorganen; 
- (onderzoek) schuldenpositie; 
- voorlichting; 
- financiële effecten stelselherziening. 

In de hoofdstukken 2 tot en met 8 komen de verschillende vragen over 
wetsvoorstel 19.261 aan de orde. Een aantal vragen ovet dat wetsvoorstel 
houdt nauw verband met vragen en opmerkingen naar aanleiding van een 
of meer andere wetsvoorstellen. 

In dergelijke gevallen hebben wij gemeend deze beter te zamen met 
antwoorden op soortgelijke vragen te kunnen beantwoorden. Dit heeft tot 
gevolg dat in een aantal gevallen de antwoorden op de vragen in de 
memorie van antwoord bij een ander wetsvoorstel zijn geplaatst. Indien 
vragen uit andere verslagen in deze hoofdstukken worden beantwoord, is 
bij de vraagstelling daarnaar verwezen. 

Voor zover vragen en opmerkingen ook bij de behandeling in de 
Tweede Kamer aan de orde zijn geweest, wordt een samenvatting 
gegeven van het daar opgemerkte, onder vermelding van het kamerstuk, 
waarin op deze kwestie is ingegaan. 

In de hoofdstukken 2 tot en met 8 is tot slot de volgorde van de nieuwe 
Werkloosheidswet (nWW) en de schriftelijke stukken bij de behandeling 
van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer aangehouden. Dit betekent dat 
achtereenvolgens aandacht wordt besteed aan vragen die verband 
houden met de personenkring, de voorwaarden voor het recht op 
uitkering, de uitsluitingsgronden, de betaling, de hoogte en de duur van 
de uitkering en de voorzieningen. 

1.1. Rechtsgrond, systeem en beweegredenen 

Leden van verschillende fracties hebben vragen gesteld met betrekking 
tot de rechtgronden voor, de uitgangspunten en de structuur van en de 
beweegredenen voor het nieuwe stelsel. 

Afzonderlijke beantwoording van de hier genoemde aspecten die in het 
proces van de stelselherziening aan de orde zijn geweest, is niet goed 
mogelijk omdat zij vaak met elkaar verband houden. Antwoorden met 
betrekking tot het ene aspect zullen niet goed te begrijpen zijn zonder 
hierbij een of meer van de andere zojuist gestelde aspecten te betrekken. 
Ook uit de vraagstelling van de leden bleek die onderlinge verwevenheid 
al. 

Rechtsgrond 

De leden van de V.V.D. fractie stellen een principiële benadering van 
rechtsgrond te hebben gemist in de toelichting bij het pakket maatregelen 
stelselherziening. 

De leden van de C.P.N, fractie vragen verder of de nu voorliggende 
voorstellen aan de vooraf geformuleerde uitgangspunten voldoen en het 
lid van de RPF-fractie wil tot slot weten welke normen bij deze verandering 
voor ogen hebben gestaan en of deze zijn geconcretiseerd in wetgeving. 
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Naar aanleiding van deze vragen over de rechtsgrond en de uitgangspunten 
die aan dit pakket van maatregelen ten grondslag liggen, merken wij het 
volgende op. 

De in de gespreksnotitie over de herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid (Kamerstukken II, 1981-1982, 17 475, nummers 1 en 2) 
opgenomen beschouwingen en overwegingen liggen ten grondslag aan 
de gemaakte keuzes in de adviesaanvragen van 25 mei 1983 aan Sociaal-
Economische Raad (SER) en Emancipatieraad (ER). Aan het slot van 
deze paragraaf komen wij hier nog op terug. 

Zoals in de gespreksnotitie staat beschreven zal niet altijd eensluidend 
worden gedacht over de rechtsgronden, die aan een stelsel van sociale 
zekerheid ten grondslag liggen. De in het verleden ter zake gevoerde 
discussie betreft met name de vraag of (en zo ja waarom) de overheid in 
het vrije spel van maatschappelijke krachten zou moeten ingrijpen door bij 
wet verplichte sociale verzekeringen in het leven te roepen. De vraag of 
wettelijke regelen op het terrein van de sociale zekerheid heden ten dage 
nodig zijn staat evenwel thans niet ter discussie. Wel blijft actueel de 
vraag op welke wijze aan een stelsel van sociale zekerheid het beste 
gestalte kan worden gegeven. 

De wijze waarop een stelsel van sociale zekerheid gestalte krijgt is 
afhankelijk van de gekozen uitgangspunten, welke uitgangspunten 
overigens ook in belangrijke mate het systeem van het nieuwe stelsel 
bepalen. Wij zullen daarom vrij uitvoerig stilstaan bij die uitgangspunten, 
dearbij ingaande op de terzake door de leden van verschillende fracties 
gestelde vragen. 

Uitgangspunten 

De uitgangspunten voor de keuze van het voorliggende stelsel worden 
in genoemde adviesaanvrage van 25 mei 1983 uitgebreid besproken. 

Die uitgangspunten kunnen in een viertal begrippenparen worden 
samengevat. Drie daarvan betreffen de interne samenhang van de sociale 
zekerheid. Deze drie begrippenparen hangen nauw met elkaar samen en 
in de uitwerking ervan bepalen zij in belangrijke mate het systeem van het 
stelsel van sociale zekerheid; zij geven richting aan de verdeling van de 
primaire verantwoordelijkheden binnen de sociale zekerheid en de 
uitgangspunten zoals deze hun neerslag hebben gevonden in de inko-
mensvervangende regelingen. 

Het gaat hier om de verhouding tussen de loondervingsfunctie en de 
minimumbehoeftefunctie, de keuzen tussen het equivalentie- en het 
solidariteitsbeginsel en de keuze tussen individualisering en rekening 
houden met behoefte en draagkracht. 

Waar de loondervingsfunctie werkt is in het algemeen sprake van 
equivalentie en individualisering en waar de minimumbehoeftefunctie 
werkt zijn de leidende beginselen solidariteit en rekening houden met 
draagkracht. Deze tweedeling kan worden verklaard door de verschillende 
verantwoordelijkheden die aan de loondervingsfunctie en de minimumbe-
hoeftefunctie ten grondslag liggen. 

De loondervingsfunctie is volledig gekoppeld aan arbeid, arbeidsinkomen 
en arbeidsvoorwaarden. Zij maakt onderdeel uit van de rechtspositie van 
de werknemer. De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt dus bij 
sociale partners. In lijn daarmee ligt de verzekeringsgedachte - en als 
consequentie daarvan het equivalentiebeginsel en individuele aanspraken -
als vormgevend beginsel voor de hand. Een en ander laat uiteraard 
onverlet dat in iedere verzekering ook het element van solidariteit tussen 
de verzekerden ligt besloten. 

Bij de minimumbehoeftefunctie gaat het primair om de verantwoorde-
lijkheid van de overheid om er zorg voor te dragen dat iedere burger in de 
noodzakelijke bestaanskosten kan voorzien, voor zover betrokkene daarin 
zelf niet kan voorzien. Solidariteit is daarom bij de minimumbehoeftefunctie 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 261, nr. 25 3 



een logisch uitgangspunt; de noodzaak tot vrijwaring tegen gebrek leidt 
ertoe dat rekening moet worden gehouden met behoefte- en draagkracht-
verschillen. 

Het vierde begrippenpaar tot slot betreft de verhouding tussen de 
collectieve en de private sector. Het gaat daarbij om de vraag wat in het 
kader van de sociale zekerheid geregeld dient te worden en wat daarbuiten 
blijft. 

Naar de mening van het kabinet heeft de overheid zowel een taak en 
verantwoordelijkheid voor de loondervingsfunctie als de minimumbehoef-
tefunctie. Voor de minimumbehoeftefunctie geldt de zorgplicht van de 
overheid om een ieder te vrijwaren tegen gebrek, mits hij zelf het redelijke 
doet zichzelf de noodzakelijke middelen verschaffen. Wat de loondervings-
functie betreft heeft de overheid tot taak ook voor werknemers in zwakkere 
sectoren van het bedrijfsleven een aanvaardbaar niveau van sociale 
zekerheid te waarborgen en om te voorkomen dat de sociale zekerheid 
als gevolg van concurrentie in gevaar komt. Het in de wetgeving verankerde 
deel geeft ter zake een vaste, verplichte basis voor werknemers. (In 
paragraaf 1.2. wordt hierop nog nader ingegaan naar aanleiding van de 
vragen van leden van verschillende fracties over de in het regeerakkoord 
opgenomen passage over de overdracht van (een deel van) de werkne-
mersverzekeringen). 

De hiervoor geschetste uitgangspunten zijn vervolgens uitgewerkt in 
het voorliggende pakket van maatregelen op basis van het systeem van 
loondervingsregelingen met vangnet. In dit systeem worden de loonder-
vingsfunctie en de minimumbehoeftefunctie het best gescheiden en komt 
het principe van de gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en 
sociale partners het duidelijkst tot uitdrukking. Het thans in de wetgeving 
neergelegde systeem voldoet naar onze mening dan ook aan de vooraf 
geformuleerde uitgangspunten, zoals de leden van de fractie van de 
C.P.N, vragen. 

Bij de uitwerking van deze uitgangspunten is uiteraard rekening gehouden 
met de beschikbare financiële ruimte; voorwaarde was een zodanige 
uitwerking dat in de toekomst voldoende financieel perspectief wordt 
geboden om de sociale zekerheid te kunnen waarborgen. 

Gelet op het vorenstaande delen wij niet de mening van de leden van 
de P.PR. fractie dat het thans voorgestelde systeem een doorbreking van 
het historisch gegroeide evenwicht tussen de beginselen van equivalentie 
en solidariteit enerzijds en de criteria van loonderving en minimumbehoefte 
anderzijds betekent. Evenmin onderschrijven wij de opvatting van deze 
leden dat de afschaffing van de verdiscontering van de werkloosheids-
component in de WAO feitelijk een afbraak van de maatschappelijke 
solidariteit met arbeidsongeschikten betekent. De verschillende functies 
van de sociale zekerheid en de daarvoor geldende uitgangspunten 
worden in het voorgestelde systeem duidelijker onderscheiden. Ten 
onrechte gaan deze leden er voorts vanuit dat het huidige systeem van 
loondervingswetten een meestal geïndividualiseerde minimumbescher-
ming biedt. Immers de in de huidige Werkloosheidswet (WW), Wet 
Werkloosheidsvoorziening (WWV) en Ziektewet (ZW) opgenomen 
minimumdagloonregelen en de grondslagensystematiek van de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), die tot doel hebben het relevante 
sociaal minimum te waarborgen van gehuwden en één-oudergezinnen, 
houden rekening met ander inkomen uit arbeid binnen het gezin. De in 
deze wetten geregelde minimumbescherming impliceerde derhalve reeds 
een doorbreking van het equivalentiebeginsel. Overigens zou een geïndi-
vidualiseerde minimumbescherming, waar deze leden op doelen, evenzeer 
een doorbreking van het equivalentiebeginsel inhouden. Op minimumni-
veau zou dan immers - bij eenzelfde premiepercentage voor alle inko-
mensniveaus - een relatief grotere bescherming bij het intreden van het 
verzekerde risico worden geboden dan voor hogere inkomens. 
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Wat de door deze leden alsmede door de leden van de S.G.P.-fractie 
en het lid van de R.P.F, fractie geconstateerde spanning tussen de strikte 
doorvoering van het equivalentiebeginsel en de maatschappelijke trend in 
de richting van verzelfstandiging betreft, merken wij het volgende op. 

De noodzaak van verlening van toeslagen of bijstand vloeit in geval van 
echtgenoten of ongehuwde partners voort uit een situatie waarin tussen 
beide belanghebbenden geen volledige zelfstandigheid bestaat of kan 
worden voortgezet, bijvoorbeeld in geval van een alleenverdiener of 
werkloosheid van één of beide partners. Binnen het nieuwe stelsel met 
een geïndividualiseerde loondervings- en vervolguitkering bij ingetreden 
en voortdurende werkloosheid wordt gedurende een zekere periode 
voortgebouwd op de voordien bestaande situatie. Voor zover echter met 
die uitkering niet in de minimumbehoefte wordt voorzien zal een toeslag 
of op den duur een IOAW- of bijstandsuitkering moeten worden verleend. 

De functie van een minimum-behoefteregeling kan echter niet verder 
gaan dan te voorzien in de middelen tot aan het minimum-behoefteniveau, 
rekening houdend met de leefsituatie. Wanneer de maatschappelijke 
trend in de richting van verzelfstandiging zich voortzet in een toenemende 
deelname van beide partners van een leefeenheid in het arbeidsproces 
zal de functie van de verlening van toeslagen en bijstand daardoor 
kunnen verminderen. 

Systeem: de bijstand als vangnet 

Zoals hiervoor is aangegeven zijn de verschillende uitgangspunten 
uitgewerkt in het systeem van loondervingsregelingen met vangnet. Met 
name de leden van de V.V.D. fractie stellen een aantal vragen over dit 
systeem. Zij vragen om een nadere beschouwing over het uitgangspunt 
van de minimum-behoeftefunctie tegen de achtergrond van de voorlig-
gende wetsvoorstellen en meer concreet naar het argument voor de 
functie van de Algemene Bijstandswet (ABW) als vangnet in het nieuwe 
stelsel. 

Het stelstel van sociale zekerheid bestaat en zal bestaan uit een aantal 
verzekeringen en voorzieningen, waarmee de bestaanszekerheid van zeer 
uiteenlopende en omvangrijke categorieën personen wordt vastgelegd. In 
die gevallen waarin met regelingen gericht op specifieke categorieën of 
specifieke risico's niet (meer) wordt voorzien heeft de ABW de functie als 
sluitstuk van de sociale zekerheid. Bovendien vervult de bijstandsverlening 
die functie ten aanzien van voorzieningen, of juist als gevolg van het 
gebrek aan voorzieningen, op uiteenlopende terreinen buiten de grenzen 
van de sociale zekerheid. 

Ook na doorvoering van het herziene stelsel van sociale zekerheid zal 
de ABW die complementaire functie blijven vervullen ten behoeve van 
diegenen die geen aanspraak (meer) kunnen maken op een uitkering op 
grond van de nieuwe of herziene wetten, of van diegenen die een 
zodanige aanspraak hebben dat zij daarmee niet in de minimaal noodza-
kelijke bestaanskosten kunnen voorzien. 

Reeds in de adviesaanvrage van 25 mei 1983 aan de SER werd 
gekozen voor een loondervingsuitkering aan werkloze werknemers van 
een beperkte (in de adviesaanvrage aan de leeftijd gekoppelde) duur. 
Daarop zou zo nodig een toeslag kunnen worden gegeven als aanvullende 
garantie om in de minimumbehoefte te kunnen voorzien. Daarbij werd 
reeds toen de voorkeur gegeven aan een afzonderlijke regeling (de nu 
voorgestelde Toeslagenwet) boven het alternatief van een aanvulling op 
grond van de ABW. Met zo'n aparte regeling werd uitsluitend een toeslag 
beoogd tot aan het minimumniveau in situaties van loonderving, echter 
zonder de volledige middelentoets van de ABW. De gekozen invulling 
door middel van een aparte Toeslagenwet sluit overigens aan bij één der 
opties die door de toenmalige Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid werden genoemd in het mondeling overleg van 1 juli 1982 met 
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de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de 
Tweede Kamer over de eerder genoemde gespreksnotitie (Kamerstukken 
II, 1981-1982, 17475, nr. 4, blz. 29). 

In de eerder genoemde adviesaanvrage werden reeds de problemen 
omschreven in relatie met een op de loondervingstase volgende «tussen-
fase» tot aan het 65ste jaar, namelijk financiële beperkingen en de 
mogelijke negatieve effecten voor de werkloosheid. 

Deze problemen, zo werd gesteld, gelden minder bij een «tussenfase» 
met een (in ieder geval voorlopig) beperkte duur. Daarom is de duur van 
de tussenfase (nu vervolguitkering genoemd) in de voorgestelde nieuwe 
Werkloosheidswet (nWW) vooralsnog op één jaar gesteld. 

Gedurende die beperkte periode kan zonodig met een toeslag op grond 
van de voorgestelde Toeslagenwet een aanvulling tot aan het toepasselijk 
sociaal minimumniveau worden verkregen. Een beroep op bijstandverlening 
in de algemeen noodzakelijke bestaanskosten is gedurende die periode 
dan ook in principe niet nodig. Daarna kan de noodzaak tot bijstandsver-
lening wel ontstaan. Alleen voor de oudere werkloze werknemers en de 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten is door de IOAW een aparte voorziening 
gerealiseerd tot aan hun 65ste jaar, waardoor deze groepen in principe 
geen beroep behoeven te doen op de ABW. 

Uitgaande van de hiervoor aangegeven beperkingen van de uitkerings-
duur in de voorliggende wetsvoorstellen, blijft de ABW als sluitstukvoor-
ziening derhalve onvermijdelijk. Bovendien blijft die functie noodzakelijk in 
geval het aan het loon gerelateerde uitkeringsniveau (al dan niet tezamen 
met een aanvullende toeslag), bijvoorbeeld in geval van werkloosheid uit 
een deeltijdbaan, niet in de noodzakelijke kosten van het bestaan voorziet. 

Voorts is het recht op een nWW- en lOAW-uitkering afhankelijk van het 
arbeidsverleden. Voor werkloze werknemers zonder voldoende of recent 
arbeidsverleden blijft derhalve de noodzaak van bijstandsverlening als 
rechtsplicht voor de overheid eveneens aanwezig. 

Ten aanzien van de door de leden van de V.V.D.-fractie aangegeven 
mogelijkheid om de individuele verantwoordelijkheid voor het eigen 
bestaan te benadrukken, door een uit premies gefinancierde basisvoor-
ziening te creëren, zij opgemerkt dat niet iedereen in staat zal blijken zijn 
of haar individuele verantwoordelijkheid waar te maken. De financiering 
van een basisvoorziening uit premies veronderstelt een opbouw gedurende 
een periode van arbeid. 

Een dergelijke opbouw zal niet of in slechts zeer beperkte mate kunnen 
plaatsvinden door personen zonder arbeidsverleden of zonder recent 
arbeidsverleden: bijvoorbeeld werkloze schoolverlaters of herintredende 
vrouwen. Het lijkt ons dat voor dergelijke categorieën van werklozen een 
zorgplicht van de overheid niet is weg te denken. 

Wij zijn niet van mening dat het overleg met de Tweede Kamer sterk 
afbreuk heeft gedaan aan de betekenis van de minimumbehoeftefunctie 
in de voorliggende wetsvoorstellen. Zowel uit de genoemde adviesaanvrage 
aan de SER als de oorspronkelijk bij de Tweede Kamer ingediende 
wetsvoorstellen blijkt het voornemen de volledige middelentoets, derhalve 
met inbegrip van de vermogenstoets, pas van toepassing te doen zijn in 
de fase waarin aanspraak op bijstand zou moeten worden gemaakt. De 
vermogenstoets is en blijft nergens anders van toepassing dan in de 
bijstandsverlening. 

De bovengeschetste rol van de ABW als minimum-behoefteregeling, 
complementair aan voorliggende voorzieningen als de sociale verzekerin-
gen is geheel in overeenstemming met de bedoelingen en de uitgangs-
punten van die wet. Deze plaatsbepaling van de bijstand is ook aan de 
orde gesteld in de nota «Ontwikkelingen betreffende plaats, functie en 
inhoud van de Algemene Bijstandswet», die op 13 december 1984 
(Kamerstukken II, 1984-1985, 1 8 942) is aangeboden aan de voorzitter 
van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 261, nr. 25 6 



Tweede Kamer en die op 29 april en 6 mei 1985 met die commissie is 
besproken. 

Wij hebben met het vorenstaande willen benadrukken dat het beleid 
ten aanzien van de plaats van de ABW ten opzichte van het nieuwe stelsel 
een consistente lijn toont en uitdrukkelijk past in het gekozen systeem van 
loondervingsregelingen met vangnet. 

Beweegredenen 

Door de leden van verschillende fracties worden ook de beweegredenen 
voor de herziening van het stelsel van sociale zekerheid ter sprake 
gebracht. 

Met genoegen hebben wij geconstateerd dat de leden van de C.D.A.-
fractie de algemene beweegredenen die tot deze voorstellen hebben 
geleid, in het bijzonder de maatschappelijke en de financieel-economische, 
onderschrijven. Met deze leden kan worden ingestemd dat voor een 
aantal categorieën de financiële offers niet gering zullen zijn en dat deze 
onvermijdelijk zijn. 

De leden van de V.V.D.-fractie wensen nader geïnformeerd te worden 
waarom het opheffen van de verbrokkeling en ondoorzichtigheid van en 
de versterking van de onderlinge samenhang binnen het stelsel van 
sociale zekerheid als beweegreden niet meer voorkomt in de adviesaan-
vrage van 25 mei 1983 aan de SER en de ER en in de inleidende opmer-
kingen van de eerste ondergetekende tijdens de plenaire behandeling van 
deze voorstellen aan de overzijde, terwijl deze grond wel is opgenomen in 
de gespreksnotitie over de herziening van het stelsel van sociale zekerheid 
van 29 mei 1982. Deze leden vragen of dit een toevalligheid is of dat 
deze beweegreden bewust is weggelaten. 

Naar aanleiding van deze vraag en een vraag van het lid van de 
R.P.F, fractie naar het normen met betrekking tot de herziening van het 
stelsel merken wij het volgende op. 

Dat in de toelichting bij de verschillende wetsvoorstellen zoals deze in 
oktober 1985 zijn ingediend niet meer expliciet wordt gesproken over de 
verbrokkeling en ondoorzichtigheid van het stelsel betekent niet dat deze 
grond daarmee is vervallen. 

Het feit dat het huidige stelsel van sociale zekerheid in onvoldoende 
mate is afgestemd op gewijzigde en maatschappelijke opvattingen en 
economische omstandigheden vindt voor een belangrijk deel juist zijn 
oorzaak in de broksgewijze totstandkoming van het huidige stelsel. De in 
de adviesaanvrage genoemde en tijdens de plenaire behandeling naar 
voren gebrachte redengeving impliceert derhalve de noodzaak te komen 
tot een opheffing van de verbrokkeling en de ondoorzichtige samenhang 
om tot een duidelijker systeem van het stelsel van sociale zekerheid te 
komen. De thans voorliggende wetsvoorstellen voldoen daar naar onze 
opvatting aan. In het vorenstaande is dat al uiteengezet. Het is derhalve 
geen toevalligheid of bewuste opzet dat dit aspect van de stelselherziening 
niet expliciet meer bij de beweegredenen naar voren is gekomen. Voor 
het overige mogen wij deze leden verwijzen naar paragraaf 1.3., waarin in 
relatie met de uitvoerbaarheid van het stelsel van sociale zekerheid aan 
deze kwestie nader aandacht wordt geschonken. 

Met het vorenstaande menen wij tevens de vraag van de leden van de 
P.P.R.-fractie naar de kwaliteit van het stelsel van sociale zekerheid te 
hebben beantwoord. De thans gekozen structuur en de daaraan gegeven 
uitwerking zijn naar onze mening een waarborg dat een ieder kan rekenen 
op de sociale zekerheid die hem toekomt, waarbij vanuit de zorgplicht van 
de overheid aan iedereen het bestaansminimum wordt gegarandeerd. 
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1.2. Periode na de invoering van de stelselherziening 

De leden van de C.D.A. fractie hebben in hun bijdrage aan het voorlopig 
verslag een, ook in de ogen van het kabinet, belangrijk punt naar voren 
gebracht. Deze leden achten het van belang dat de jarenlange onzekerheid 
met betrekking tot de sociale zekerheid wordt weggenomen. Zij betreuren 
het dat vele belanghebbenden daar - ook na de voorgenomen, door hen 
veelal niet gewenste, herziening - aan twijfelen. Een garantie van het 
kabinet waardoor die twijfel kan worden weggenomen, zouden zij zeer op 
prijs stellen, in het belang van de gewenste rust, maar vooral voor de 
zekerheid met betrekking tot de toekomstige uitkeringen. 

Het kabinet onderschrijft deze opvattingen van de C D A . fractie 
volledig (zie regeerakkoord, paragraaf 6.1. en het debat over de rege-
ringsverklaring). Wij hebben het als onontkoombaar moeten aanvaarden 
dat de door ons noodzakelijk geachte herziening van de sociale zekerheid, 
in combinatie met de aanpassingen op dit terrein in het recente verleden 
grond zouden kunnen geven aan gevoelens van onzekerheid bij belang-
hebbenden. 

Het kabinet hecht er dan ook aan, na de ingrijpende maatregelen van 
de laatste jaren, de rust te doen wederkeren en belanghebbenden de 
zekerheid te bieden waarop zij recht hebben. Het kabinet ziet de stelsel-
herziening dan ook als een afsluiting in een reeks van noodzakelijke 
maatregelen. Daarbij moet overigens wel worden bedacht dat het in het 
kader van de stelselherziening, met uitzondering van de aanpassingen in 
de sfeer van de AAW/WAO, vooral gaat om een herschikking van de 
beschikbare middelen. 

In de komende jaren zullen wij dan ook onverkort vasthouden aan ons 
voornemen op dit punt. Het streven is een koopkrachtontwikkeling voor 
uitkeringsgerechtigden te realiseren zoals deze als doelstelling in het 
regeeraccoord is aangegeven. 

In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de fractie 
van de V.V.D. kan worden opgemerkt dat ook het huidige kabinet geen 
voornemens heeft te komen tot de in de adviesaanvrage van 1983 
geopperde gedachte van één loondervingsverzekering in de plaats van 
verschillende werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 
Wel zullen wij ons positief opstellen ten opzichte van een verschuiving 
van bevoegdheden van de overheid naar de sociale partners, waar het 
gaat om de invulling en uitvoering van de werknemersverzekeringen. In 
het volgende wordt hier nog op ingegaan. Wij zullen er daarbij echter 
terdege voor waken dat de materiële rechten van de uitkeringsgerechtigden 
gewaarborgd blijven. 

Deze voornemens met betrekking tot de «rust» op het terrein van de 
sociale zekerheid nemen echter niet weg dat aanpassingen uit hoofde van 
reeds getroffen maatregelen, onvermijdelijk zijn. Hierbij kan worden 
gedacht aan de laatste fase van de afbouw van de minimumdagloonbe-
scherming in de WAO voor uitkeringsgerechtigden zonder gezinslasten 
per 1 januari 1987. 

Overigens willen wij er, mede naar aanleiding van de betreffende op-
merkingen van de leden van de PSP. f ract ie volledigheidshalve op wijzen 
dat een aantal elementen uit de thans aan de orde zijnde wetsvoorstellen 
een zeker tijdelijk karakter hebben zodat aanpassingen in de toekomst 
voorzienbaar zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de 
voorgestelde wijziging van de Algemene ouderdomswet (AOW) die op 1 
april 1988 vervalt. Voorts kan hierbij onder andere worden gewezen op 
de opmerkingen van de leden van de P.v.d.A. fractie ten aanzien van 
artikel 3, lid 2 Toeslagenwet (op grond waarvan alleenstaanden ook in 
aanmerking kunnen komen voor een toeslag) in combinatie met artikel 3 
(de tijdelijkheid van de Toeslagenwet vanaf 1990). In de memorie van 
antwoord bij de Toeslagenwet wordt hier nader op ingegaan. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 261, nr. 25 8 



Tenslotte kan worden gewezen op nadere keuzes die moeten worden 
gemaakt in het kader van bijvoorbeeld de voorstellen van de Commissie-
Oort en de franchiseproblematiek alsmede op de ook reeds eerder in de 
schriftelijke stukken aangekondigde herstructurering van de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet (AWW). Ten aanzien van de hiermee samen-
hangende vraag van de leden van de P.S.P-fractie over het recente 
SER-advies inzake de differentiatie van de sociale uitkeringen op mini-
mumniveau kan worden opgemerkt dat thans een kabinetsstandpunt met 
betrekking tot dit advies wordt voorbereid. Hierop willen wij thans niet 
vooruitlopen. 

Verschillende fracties hebben, mede naar aanleiding van de afspraken 
hierover in het regeerakkoord, in hun bijdrage aan het voorlopig verslag 
de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de 
overheid en de sociale partners ter sprake gebracht. 

Zo vragen de leden van de V.V.D.fractie naar de voornemens van het 
kabinet met betrekking tot de overdracht van (een deel van) de werkne-
mersverzekeringen aan de sociale partners. Terecht wijzen deze leden er 
op dat de voorbereiding van de herziening van de Organisatiewet sociale 
verzekering daarmee samenhangt. 

Het R.P.F.-fractielid merkt op dat de optische scheiding die is aange-
bracht tussen de loondervingsfunctie en de minimumbehoeftefunctie niet 
heeft geleid tot een verschuiving van beleidsverantwoordelijkheid van de 
overheid naar de sociale partners. Dit fractielid koppelt daaraan de vraag 
of dat in de toekomst gaat veranderen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A plaatsen in hun bijdrage de 
kanttekening dat een hoogwaardig wettelijk stelsel van sociale zekerheid 
in vrijwel alle opzichten superieur moet worden geacht aan welke 
privatiseringsvariant dan ook, zowel aan de semi-collectieve bij cao als 
- in versterkte mate - aan particuliere bijverzekering. Naar wij menen te 
begrijpen wordt hierbij impliciet verwezen naar een mogelijke overdracht 
van de werknemersverzekeringen aan de sociale partners. 

Het standpunt van het kabinet met betrekking tot de hier aan de orde 
zijnde vragen en opvattingen is naar ons oordeel genuanceerd weergegeven 
in de regeringsverklaring. Daarin is gezegd dat gestreefd wordt naar een 
principe-overeenkomst met de sociale partners inzake een andere 
verdeling van taken en daarbij behorende bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden over enerzijds de overheid en anderzijds de sociale partners 
met betrekking tot de invulling en toepassing van de werknemersverzeke-
ringen. Het vertrekpunt van het kabinet in het daartoe te voeren overleg 
met de sociale partners zal zijn dat de overheid niet geheel en al zal 
kunnen afzien van haar eigen verantwoordelijkheid. 

Deze verantwoordelijkheid geldt bijvoorbeeld het zeker stellen van een 
minimumuitkering aan alle verzekerden en de samenhang met de overige 
regelingen van de sociale zekerheid. In dit verband verwijzen wij ook naar 
hetgeen wij daarover hebben opgemerkt in de Nota naar aanleiding van 
het eindverslag bij de nWW (Kamerstukken II, 1985 -1986 , 19261, nr. 15, 
pagina 5 en 6). 

Overigens is het onmiskenbaar dat aan het treffen van een principe-
overeenkomst als bedoeld in de regeringsverklaring nog talloze, nader 
met de sociale partners te bespreken vraagstukken vastzitten en realiseren 
wij ons dat wij, niet in het minst in het belang van de verzekerden, zeer 
behoedzaam zullen moeten opereren. De leden van de fracties van de 
V.V.D. en de P.v.d.A. hebben daarover in hun inbreng onder meer in 
relatie tot de Toeslagenwet al het een en ander gezegd. Het komt ons niet 
wenselijk voor nu reeds nadere uitspraken te doen over de vele facetten 
die nog besproken moeten worden. Het kabinet geeft er de voorkeur aan 
hierover allereerst de gedachtenvorming van de sociale partners in de 
Stichting van de Arbeid te bezien en met hen daarover vervolgens van 
gedachten te wisselen. 
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1.3. Ondoorzichtigheden en gecompliceerdheid van de wetgeving 
mede in relatie tot fraudegevoeligheid 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., de V.V.D. en het G.P.V. 
hebben vragen gesteld over de ondoorzichtigheid en gecompliceerdheid 
van de wetgeving. In dat verband is ook gevraagd naar de fraudegevoe-
ligheid van de wet- en regelgeving. Naar aanleiding van deze vragen 
merken wij het volgende op. 

De sociale zekerheid is een belangrijke en waardevolle zaak in de 
Nederlandse samenleving. Als uitgangspunt daarbij geldt dat de diverse 
regelingen op dit terrein moeten aansluiten op de verschillende aspecten 
van de maatschappij en dienen bij te dragen tot de bestaanszekerheid en 
de handhaving van het welvaartsniveau van de burger. In dit kader dient 
recht te worden gedaan aan de specifieke situaties waarin degenen die 
op een sociale zekerheidsuitkering zijn aangewezen zich bevinden. Dit 
leidt veelal tot vergaande verfijningen. Zo stelt de voorzitter van de SVr, 
dr. E. P. de Jong in het juridisch studentenblad Ars Aequi van september 
1986, dat de complexiteit van het nieuwe stelsel van sociale zekerheid 
vooral te verklaren is door het rijk geschakeerde en omvangrijke programma 
van eisen, waaraan een sociaal zekerheidsstelsel naar het oordeel van 
onze samenleving moet voldoen. 

Voornoemde voorwaarden en beperkingen sluiten de mogelijkheden uit 
om te komen tot zodanig eenvoudige wet- en regelgeving dat het 
misbruikrisico te verwaarlozen is. Daardoor zijn keuzes en daarop 
gebaseerde te toetsen nadere criteria onontkoombaar. 

Ondanks alle beperkingen zijn er naar onze mening toch duidelijke 
vereenvoudigingen tot stand gebracht. Dit geldt vooral de systematiek in 
de verschillende voorstellen en het werken met zoveel mogelijk gelijke 
criteria. 

Ook zijn in de voorliggende wetsvoorstellen niet of moeilijk controleer-
bare criteria (en daardoor uitvoeringstechnisch ingewikkelde zaken) 
zoveel mogelijk vermeden. Daar waar dit niet kon en een zeker misbruikri-
sico moest worden aanvaard, is hiervoor de nodige aandacht van onder 
andere de uitvoeringsorganen gevraagd. In dit verband wijzen wij op de 
inspanningen om de verzekerdenadministratie bij de bedrijfsverenigingen 
op korte termijn te realiseren. Verder is in dit verband van belang de 
adviesaanvrage aan de SVr met betrekking tot het sofi-nummer en de 
geheimhoudingsbepalingen, die nog dit najaar zal worden verzonden. 
Ook moeten hier worden vermeld de adviezen die medio 1986 aan de 
SVr, de VNG en Divosa over controle-verbetering zijn gevraagd. Voorts is 
aandacht besteed aan de mogelijkheden om adequate administratieve 
sancties op te leggen. Medio 1986 zijn de Svr en het College ABW 
gevraagd terzake van advies te dienen. 

Ten slotte zal ter stimulering van de aanstelling van sociaal rechercheurs 
nog dit jaar een werkgroep in het leven worden geroepen. Uit de rapportage 
in het kader van de vijfde ronde heroverweging van de werkgroep 
«Diensten en Opsporingsbevoegdheid» is gebleken dat aanstelling van 
dergelijke functionarissen een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de 
bestrijding van fraude. 

Wij achten het niet uitgesloten, dat bij voorbeeld tijdens de evaluatie 
van het nieuwe stelsel sociale zekerheid blijkt dat op onderdelen een 
vereenvoudiging wenselijk is. Wel zal dat dan wellicht betekenen dat een 
aantal wenselijk geachte verfijningen zal moeten verdwijnen. Of de wijze 
waarop de commissie-Oort dat in de fiscale sfeer heeft gedaan ook de 
meest aangewezen weg is voor de sociale zekerheid, zoals de leden van 
de V.V.D. fractie vragen, dient dan eventueel te worden bezien. Naar 
onze mening bestaat er op dit moment geen aanleiding voor de bezorgdheid 
die de leden van de P.v.d.A.-fractie hebben over het voorgestelde tempo 
van invoering van de wetsvoorstellen stelselherziening. 
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Met de organen en instellingen die bij de uitvoering zijn betrokken heeft 
uitgebreid overleg plaatsgevonden over de uitvoeringstechnische kanten 
van de wetsvoorstellen. Mogelijke knelpunten die bij de uitvoering 
ontstaan zijn besproken en hebben in meer gevallen geleid tot aanpassingen 
in de wetsvoorstellen. 

Bij een inwerkingtreding van de wetsvoorstellen op 1 januari 1987 is de 
periode van voorbereiding zodanig geweest dat er naar onze mening 
geen sprake is van overhaaste regelgeving die mogelijkerwijs ten koste 
zou gaan van degelijkheid en zorgvuldigheid. Mochten zich onverhoopt na 
inwerkingtreding nog problemen voordoen voor de uitvoering dan zullen 
deze naar onze stellige mening kunnen worden opgelost. Hiermee is 
tevens ingegaan op de opmerkingen van de leden van de P.S.P. fractie en 
de G.P. V-fractie omtrent de moeilijker uitvoerbaarheid van de regelgeving. 

De vrees van de leden van de R.P.F.-fractie met betrekking tot rechts-
onzekerheid delen wij dan ook niet. Wij beseffen dat het voorgestelde 
wetgevingspakket niet in alle opzichten voor een ieder eenvoudig te 
doorgronden is. Dit betekent echter geenszins dat de voorgestelde 
wetgeving niet voldoet aan de eisen die daaraan maatschappelijk gezien 
mogen worden gesteld. Vanuit deze eisen is getracht de criteria zo 
duidelijk mogelijk aan te geven. Daar waar door de veelheid van mogelijk 
voorkomende situaties het niet mogelijk bleek criteria in de wetgeving 
zelf te formuleren is gekozen voor nadere regelgeving. Aangezien de 
strekking en de grenzen van deze nadere regelgeving zoveel mogelijk in 
de wetgeving zijn omlijnd, is er naar onze mening geen sprake van te 
ruime delegatiebepalingen. 

1.4. Werkdruk justitieel apparaat en rechtsbescherming 

De leden van de fracties van de P.S.P., de R.P.F, en het G.P.V. stellen 
vragen met betrekking tot de werkdruk van het justitieel apparaat en de 
rechtsbescherming. 

De leden van de P.S.P. fractie vragen hoe de effecten van het nieuwe 
stelsel op de omvang van het aantal beroepen en de duur van de be-
roepsgang kunnen worden geschat. 

Het lid van de G.P.V.-fractie gaat in zijn vraagstelling impliciet uit van 
een toename van het aantal beroepen. 

Op de vragen van de leden van deze fracties met betrekking tot de 
consequenties van de herziening van het sociale zekerheidsstelsel voor 
de werklast van de raden van beroep en de Centrale Raad van Beroep, 
kan het volgende worden geantwoord. 

Op de effecten van het nieuwe stelsel op de omvang van de aantallen 
beroepen is ingegaan in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 
betreffende de Werkloosheidswet (paragraaf 4.6). Daarbij is aangenomen 
dat vooral tengevolge van de Toeslagenwet en de afschaffing van de 
verdiscontering van de werkloosheidscomponent in de arbeisongeschikt-
heidsuitkeringen het aantal beroepen op de raden van beroep en de 
Centrale Raad van Beroep zal toenemen. Ook de nWW zal vooral in de 
beginfase wellicht extra beroepen opleveren. 

De bij amendement geïntroduceerde termijn van 3 maanden waarbinnen 
bedrijfsverenigingen en gemeenten dienen te beslissen over de uitkerings-
aanvraag, zal niet tot succesvolle beroepen kunnen leiden, aangezien geen 
rechtsgevolg is verbonden aan het overschrijden van de termijn. 

De leden van de fractie van de P.S.P. vragen voorts of wij het niet 
noodzakelijk achten om mogelijke langdurige onzekerheid bij de uitke-
ringsgerechtigden en overbelasting van het personeel bij de raden van 
beroep te minimaliseren en of het niet gewenst zou zijn om de raden van 
beroep van meer menskracht te voorzien. 
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Om de toename van de werklast op te vangen is in de begroting van 
het Ministerie van Justitie voor 1987 voorzien in een uitbreiding van de 
personele bezetting van de gerechtelijke diensten met 72,5 formatieplaat-
sen. Vooralsnog gaat de Minister van Justitie er van uit dat dit voldoende 
zal zijn om verdere achterstanden te voorkomen. 

De leden van de fractie van de P.S.P. constateren voorts dat in het 
kader van de stelselherziening sociale zekerheid de rechtsbescherming 
minder aandacht heeft gekregen. Zoals onder andere in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag bij de nWW is opgemerkt is het de wens 
van het kabinet te streven naar een optimalisering van de rechtsbescher-
ming in het sociaal zekerheidsrecht. Onder andere vanwege de gecompli-
ceerdheid van de problematiek dienen voorstellen dienaangaande in een 
breder kader dan de wetsvoorstellen tot herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid te worden geplaatst. Ook de SVr is deze mening 
toegedaan. 

Reeds vanaf 1980 heeft op onderdelen de verbetering van de rechtsbe-
scherming onze aandacht en zijn daartoe adviezen gevraagd aan onder 
andere de SVr. De in voorbereiding zijnde maatregelen hebben betrekking 
op de diverse door de leden van P.S.P., R.P.F, en G.P.V. fracties belichte 
aspecten. Het gaat daarbij met name om de volgende zaken: voorstellen 
tot opvulling van leemten in de rechtsbescherming, het bieden van 
rechtsbescherming bij uitblijven van beslissingen alsmede de mogelijkhe-
den tot opnemen van termijnen waarbinnen uitvoeringsorganen moeten 
beslissen en het verbeteren van de voorprocedure. Sommige van deze 
maatregelen zouden kunnen leiden tot vermeerdering van het aantal 
beroepszaken. Een onderdeel van de in voorbereiding zijnde voorstellen 
(bijvoorbeeld verbeteren van de voorprocedure) is duidelijk mede gericht 
op vermindering van de werkdruk bij de beroepsrechter. Mede op basis 
van de inmiddels verkregen adviezen worden momenteel definitieve 
voorstellen voorbereid, die naar verwachting volgend jaar aan het 
parlement voorgelegd kunnen worden. 

1.5. Stand van zaken met betrekking tot de door de Tweede 
Kamer aanvaarde moties 

In antwoord op de vraag van de leden van de P.S.P. fractie inzake de 
stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van de door de Tweede 
Kamer bij de behandeling van de wetsvoorstellen inzake de stelselherzie-
ning aanvaarde moties zij het volgende medegedeeld. 

a. Motie Kraayeveld c.s. (Kamerstukken II, 1985-1986, 19257, nr. 26) 
De verhouding tussen de verschillende normen op minimumniveau is 

thans nog onderwerp van studie. Het kabinet wil een verbinding leggen 
tussen deze motie en zijn reactie op het recente SER-advies met betrekking 
tot de differentiatie van de normen in de sociale minima. 

b. Motie Gerritse-Bosman (Kamerstukken II, 1985-1986, 19260, nr. 
28) 

Een ontwerp van een wetsvoorstel inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is op 4 
augustus 1986 ter advisering aan de Raad van State voorgelegd. Het 
advies is één dezer dagen te verwachten. De indiening van het wetsvoorstel 
bij de Tweede Kamer zal zo spoedig mogelijk daarna plaatsvinden. 

c. Motie Kraaijeveld c.s. (Kamerstukken II, 1985-1986, 19261, nr. 46) 
Bij de behandeling van deze motie heeft het kabinet principiële bezwaren 

aangevoerd tegen uitbreiding van het verzorgingsforfait in de nWW. Ook 
een nadere studie hieromtrent zou daarom naar de mening van het 
kabinet weinig zinvol zijn. Met behoud van deze ernstige bezwaren is 
tijdens de mondelinge behandeling de in de motie bedoelde studie 
toegezegd. Voorts is er tijdens die behandeling op gewezen dat een 
studie bij gebrek aan menskracht zeker niet op korte termijn zal kunnen 
plaatsvinden. 
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Tot op heden is er dan ook nog geen gelegenheid geweest om deze 
studie te starten. 

d. Motie Bosman/Nijhuis (Kamerstukken II, 1985-1986, 19261, nr. 71) 
In de memorie van toelichting op de begroting van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 1987 aangegeven hoe wij de verdere voortgang van de 
reorganisatie van de uitvoeringsorganisatie aan de voet zien. In paragraaf 
5 «Voortgang grote operaties» staat daarover vermeld dat deze reorgani-
satie gefaseerd ter hand zal worden genomen na afronding van de 
herziening van de Organisatiewet sociale verzekering. Wij willen er echter 
geen misverstanden over laten bestaan dat het overleg dat het kabinet 
voornemens is te voeren met de sociale partners over een herziene 
verdeling van bevoegdheden tussen de overheid en de sociale partners in 
tweeërlei opzicht van invloed kan zijn op de beoogde reorganisatie. 

De uitkomsten van dat overleg kunnen ook medebepalend zijn voor de 
wijze waarop de uitvoeringsorganisatie opnieuw moet worden ingericht. 
Wij achten het derhalve raadzaam die uitkomsten af te wachten alvorens 
met voorstellen te komen. Daarnaast moet niet worden uitgesloten dat 
het overleg met de sociale partners tot zodanige uitkomsten leidt dat het 
verwerken daarvan in de materiële wetgeving en in de Organisatiewet een 
aanzienlijke ambtelijke inspanning over een langere tijd zal vergen. Wij 
denken hierbij in termen van enige jaren. 

e. Motie ter Veld (Kamerstukken II, 1985-1986, 19261 nr. 95) 
Deze motie inzake de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 

betreft primair het ambtsterrein van de Minister van Binnenlandse Zaken. 
In verband daarmede heeft de eerste ondergetekende die Minister 

geïnformeerd over de aanvaarding van deze motie. De Minister van 
Binnenlandse Zaken heeft de voorbereiding van een wetsvoorstel tot 
wijziging van de Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers ter hand 
doen nemen. 

1.6. Invoeringsdatum 

Door de leden van verschillende fracties zijn vragen gesteld over de 
datum van invoering van de nu aan de orde zijnde wetsvoorstellen. Zoals 
bekend streeft het Kabinet naar een invoering per 1 januari as. Gezien de 
huidige stand van zaken met betrekking tot de parlementaire behandeling 
en de verschillende te treffen uitvoeringsmaatregelen is deze datum naar 
ons oordeel alleszins haalbaar. Ook is het haalbaar het recentelijk bij de 
Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel premieheffing alsmede de 
verschillende uitvoeringsmaatregelen tijdig af te ronden; daarop komen 
wij hierna nog afzonderlijk terug. 

Hierbij moet worden bedacht dat de wetsvoorstellen stelselherziening 
reeds begin mei jl. door de Tweede Kamer zijn aanvaard. Daarmee lag de 
voorgenomen wetgeving naar formele en materiële inhoud vast. Dit 
betekent dat thans aan de orde is óf de wetsvoorstellen ook door de 
Eerste Kamer worden aanvaard en uiteindelijke wet worden. Het feit dat 
op dit moment in de Tweede Kamer nog een wetsvoorstel (Kamerstukken 
II, 1985-1986, 19606) met een aantal wijzigingen in behandeling is, doet 
hier niets aan af. Immers, het gaat in dat wetsvoorstel slechts om een 
aantal meer technische wijzigingen, die begon onevenwichtigheden door 
de aanvaarding van een aantal amendementen weg te nemen, dan wel 
beogen de uitvoering te vereenvoudigen. De uitvoeringsorganen hebben 
zich dus reeds vanaf begin mei - uiteraard onder voorbehoud van 
aanvaarding door de Eerste Kamer - kunnen voorbereiden op de invoering 
van het nieuwe stelsel. 

In antwoord op de concrete vraag van de leden van de D'66-fractie 
waarvan de invoeringsdatum afhangt kan dan ook worden meegedeeld 
dat deze hoofdzakelijk afhangt van de uitkomst van de behandeling in de 
Eerste Kamer. 
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Naar aanleiding van de desbetreffende vraag van de leden van de 
D'66-fractie kan nog worden opgemerkt dat vooral de financiële conse-
quenties van een verder uitstel aanzienlijk zijn. 

In de eerste plaats kost uitstel van de stelselherziening gemiddeld 20 a 
25 miljoen gulden per maand. De voor geheel 1987 geraamde besparing 
van 55 min. zal dan naarmate het uitstel langer duurt, omslaan in een 
toename van de lasten. Dit is dan het gevolg van de doorwerking van de 
interimmaatregelen uit 1985. Voorts is van belang dat de voor 1987 
voorziene ontlasting van de rijksbegroting van ruim 1,5 mld. geheel of 
gedeeltelijk achterwege blijft hetgeen een extra druk met zich zou 
brengen voor het financieringstekort. Een en ander voornamelijk als 
gevolg van het niet of later tot stand komen van de overheveling van 
WWV-lasten naar de nWW. Overigens is er, zoals uit het onderstaande 
blijkt, geen aanleiding te veronderstellen dat verder uitstel noodzakelijk is. 

Wetsvoorstel premieheffing 

Mede in verband met de datum van invoering wordt door de leden van 
de V.V.D.-fractie gevraagd wanneer het wetsvoorstel premieheffing over 
uitkeringen wordt ingediend en of over dit wetsvoorstel eerst nog het 
advies van de SER dient te worden gevraagd. 

Verder vragen zowel de leden van de V.V.D.fractie als de leden van de 
P.v.d.A.-fractie of dit wetsvoorstel gelijktijdig ingevoerd kan worden met 
de wetsvoorstellen stelselherziening sociale zekerheid. Naar aanleiding 
hiervan delen wij mee, dat het wetsvoorstel op 29 september 1986 bij de 
Tweede Kamer is ingediend. Bedacht moet worden dat het hierbij gaat 
om een in hoge mate technisch wetsvoorstel, waarover door de Sociale 
Verzekeringsraad (SVr) en de Ziekenfondsraad (Zfr) positief is geadviseerd. 
Van een advies door de SER is, dit in antwoord op de vraag van de leden 
van de V.V.D.-fractie, geen sprake. Wij zien dan ook thans geen aanleiding 
te twijfelen aan het gelijktijdig van kracht kunnen worden van genoemd 
wetsvoorstel met de wetsvoorstellen stelselherziening. 

Ter beantwoording van de vraag van de leden van de fracties van de 
V.V.D. en de P.v.d.A. welke de gevolgen zijn van het niet gelijktijdig van 
kracht worden van de wetsvoorstellen, kan worden opgemerkt dat in dat 
geval aanpassingen in de wetsvoorstellen stelselherziening nodig zouden 
zijn. Echter ook zonder deze aanpassingen zou, zoals deze V.V.D.-leden 
vragen, de stelselherziening sociale zekerheid doorgang kunnen vinden. 

Een aanvaardbare uitvoering zonder die wijzigingen per 1 januari 
1987 is mogelijk, zij het dat het enigszins een verzwaring van de uitvoe-
ringspraktijk zou betekenen en het systeem van inhoudingen op uitkeringen 
een ander netto bedrag aan uitkering op kan leveren dan het geval is na 
invoering van het wetsvoorstel premieheffing over uitkeringen. 

Bedacht moet worden dat het wetsvoorstel voornamelijk de wijze van 
inhoudingen op uitkeringen wijzigt. Bij het niet tijdig van kracht worden 
van het wetsvoorstel blijft de systematiek gehandhaafd die deels reeds nu 
bestaat en deels is voorgesteld in de onderhavige wetsvoorstellen. Het 
kabinet hecht echter sterk aan invoering van het wetsvoorstel premieheffing 
op 1 januari a.s. te meer omdat in het premie- en koopkrachtbeeld voor 
1987 rekening is gehouden met de effecten van dit wetsvoorstel. 

Uitvoeringsmaa tregelen 

Door de leden van de fracties van de P.v.d.A. en de V.V.D. zijn vragen 
gesteld over de te treffen uitvoeringsmaatregelen in het kader van de 
stelselherziening. Hieromtrent moge het volgende worden opgemerkt. 

Met brieven van 10 april 1986 en 28 mei 1986 (Kamerstukken II, 
1985-1986, 19 261, nrs. 53 en 98) heeft de eerste ondergetekende de 
SVr gevraagd te adviseren over: 

- de uitvoeringsmaatregelen van de Kroon of de Minister, die een 
geheel of ten dele nieuwe inhoud hebben, alsmede desgewenst over 
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- de uitvoeringsmaatregelen van de Kroon of de Minister, die thans 
reeds gelden in het kader van de huidige wetgeving (het gaat hierbij 
hoofdzakelijk om aanpassingen in technische zin). 

Voorts is de SVr in eerstgenoemde brief verzocht te bevorderen dat de 
totstandkoming van de te treffen uitvoeringsmaatregelen door de SVr, het 
Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en de bedrijfsverenigingen tijdig 
zal plaatsvinden. Over een groot deel van de uitvoeringsmaatregelen 
heeft de SVr reeds op 25 juli 1986 geadviseerd. Op 21 augustus 1986 
heeft de SVr een vervolgadvies uitgebracht over de werkingssfeer van de 
bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid en de Verordeningen (EEG) 
in samenhang met de Toeslagenwet alsmede de toepassing van Titel III 
van Verordening (EEG) nr. 1408/71 op de Toeslagenwet. Een tweede 
vervolgadvies heeft de SVr vastgesteld in zijn vergadering van 18 september 
1986. 

De SVr streeft er naar het advies over enkele nog resterende uitvoe-
ringsmaatregelen zo spoedig mogelijk in dit najaar vast te stellen. 

Op basis van deze waardevolle adviezen wordt op het departement 
thans hard gewerkt aan de uitwerking van de verschillende door de Kroon 
en de minister te treffen uitvoeringsmaatregelen. De aard van deze 
maatregelen is zeer divers. Het betreft zowel louter technische aanpassin-
gen van bestaande maatregelen, maar ook maatregelen met een geheel 
nieuwe inhoud. 

Voorts verdient de aandacht, dat in enkele wetsbepalingen - zoals 
bijvoorbeeld in artikel 42, negende lid, onderdelen b, c en d, van de 
nWW; artikel 9 van de Invoeringswet - de mogelijkheid is geopend om 
met het oog op niet voorziene praktijksituaties regels te stellen. Uiteraard 
dient eerst de uitvoeringspraktijk van de nieuwe wetgeving te worden 
afgewacht om te kunnen beoordelen of terzake regels noodzakelijk zijn. 

Het is ons bekend dat ook door de SVr, het AWF en de bedrijfsvereni-
gingen met voortvarendheid wordt gewerkt aan de voorbereiding van de 
door hen te treffen uitvoeringsmaatregelen in het kader van de stelselher-
ziening. 

Ten aanzien van de zogenaamde «Inkomensbesluiten» op grond van de 
I0AW en Toeslagenwet zij opgemerkt dat bij brief van 24 september j l . 
deze in concept aan de Tweede Kamer zijn gezonden. Zulks teneinde 
nader overleg hierover mogelijk te maken, zoals tijdens de mondelinge 
behandeling werd afgesproken. Een afschrift van deze concepten is de 
Eerste Kamer op dezelfde datum toegezonden. Overigens wordt in de 
gelijktijdig met de onderhavige memorie toegezonden memorie van 
antwoord bij de Toeslagenwet uitvoerig ingegaan op de door de Eerste 
Kamer gestelde vragen met betrekking tot deze besluiten. 

Voor wat betreft de IOAW is de stand van zaken als volgt. Ten aanzien 
van het belangrijkste onderdeel van de verdere regelgeving - met name 
de regels over het inkomensbegrip - is inmiddels met de VNG en DIVOSA 
ambtelijk overleg gevoerd en afgerond. Het ging daarbij met name om de 
uitvoeringsaspecten van het ontwerp-besluit. Ten aanzien van de overige 
regelgeving, die overigens niet erg omvangrijk zal zijn, zal voor 1 januari 
a.s. ambtelijk overleg kunnen worden gevoerd. Dit zal naar verwachting 
weinig problemen opleveren, niet alleen door de beperkte omvang van de 
regelgeving, maar ook vanwege de aansluiting die op vele plaatsen met al 
bestaande regelgeving, in het bijzonder in het kader van de ABW, zal 
kunnen worden gevonden. Bovendien gaat het bijna steeds om regelingen 
van slechts puur technische aard. 

Voor een samenvattend overzicht van de te treffen uitvoeringsmaatre-
gelen, waar de leden van de P.v.d.A.Tractie naar vragen, wordt verwezen 
naar de bijlage bij deze memorie. Samenvattend kan dan ook worden 
opgemerkt dat de nog te treffen uitvoeringsmaatregelen geen aanleiding 
vormen om te komen tot een uitstel van de datum van invoering. 
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1.7. Personele en financiële gevolgen voor de uitvoeringsorganen 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen of er reeds iets naders 
meegedeeld kan worden over de personele gevolgen in verband met de 
verschuiving van werkzaamheden van de gemeenten naar de bedrijfsver-
enigingen en op welke wijze deze worden opgelost. 

In het rapport van de Werkgroep Inventarisatie van de Consequenties 
voor de uitvoering van de stelselherziening (WICUS) van april 1985 is 
uitgebreid ingegaan op de personele gevolgen die voortvloeien uit de 
verschuiving van uitvoerende taken van de gemeenten naar de bedrijfs-
verenigingen en op welke wijze deze opgevangen kunnen worden. In 
kwantitatieve zin zijn de gevolgen voor de personeelsbestanden van de 
gemeenten en de bedrijfsverenigingen weergegeven in de tabellen 7.3 en 
7.5 van het rapport. Overigens merken wij op dat de daarin vervatte 
ramingen niet absoluut moeten worden opgevat, omdat sinds de totstand-
koming van dit rapport de stelselherzienende maatregelen op een aantal 
onderdelen wijziging hebben ondergaan. 

In paragraaf 8.3. van het rapport is uitvoerig ingegaan op de mogelijk-
heden om de personele gevolgen bij de gemeenten op te vangen. Als 
belangrijkste elementen zijn daar genoemd: 

- het vrijvallen van arbeidsplaatsen via het natuurlijk verloop, dat 
volgens het rapport op jaarbasis tenminste zo'n 3 a 5 procent bedraagt; 

- inzet van extra personeel voor de uitvoering van de ABW, vooral voor 
de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. (In de brief van 12 
maart 1986 aan de voorzitter van de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 
1985-1986, 19 453, nr. 1) is de toenmalige staatssecretaris van Binnen-
landse Zaken uitvoerig ingegaan op de financiële ruimte die bij de 
gemeenten zal ontstaan als gevolg van de integratie van de WW en de 
WWV, die in eerste instantie door de gemeenten ingezet kan worden voor 
de beleidsintensivering op het terrein van de bestrijding van misbruik en 
oneigenlijk gebruik in de sfeer van de ABW). 

- overgang van gemeentepersoneel naar de bedrijfsverenigingen. 

Aan de SVr is verzocht het initiatief te nemen teneinde te komen tot 
afspraken over de opvang van de personele consequenties van de 
voorgenomen stelselherziening. In de brief van 31 juli 1985 deelde de 
Raad mede zich op het standpunt te stellen, dat een regeling voor de 
overgang van personeel primair tot stand moet komen in overleg tussen 
betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties. Dit heeft uiteindelijk 
geleid tot een aan de Kring van Directeuren van Bedrijfsverenigingen 
gericht verzoek om - als werkgeverspartij in deze bedrijfstak - tot overleg 
met een vertegenwoordiging van gemeentezijde te komen. Van gemeen-
telijke zijde werd aangewezen het College voor Arbeidszaken van de 
VNG. Nadat deze partijen enige malen overleg hadden gevoerd, werd op 
6 juni 1986 een principe-overeenkomst bereikt. Deze principe-overeen-
komst is vervolgens met de betrokken bonden besproken. Blijkens brief 
van de SVr van 25 juli 1986 aan de eerste ondergetekende heeft het 
overleg met de bonden tot overeenstemming geleid. De bereikte over-
eenkomst, die zal gelden toten met 31 december 1990, komt in hoofdlijnen 
op het volgende neer: 

- voor de opvang van de personele gevolgen zal in eerste instantie 
binnen de gemeenten zelf een oplossing worden gezocht; 

- de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen en het GAK zullen aan 
medewerkers die in vaste dienst zijn van een gemeente en van wie het 
werk als gevolg van de nWW komt te vervallen, een voorkeurspositie 
geven boven andere externe sollicitanten, als er door de stelselherziening 
plaatsingsmogelijkheden voor nieuwe medewerkers ontstaan; 

- bovendien kunnen deze medewerkers op voet van gelijkheid met 
interne kandidaten van de uitvoeringsorganen meedingen naarde 
bedoelde vacatures, tenzij vacatures vanuit WW-afdelingen van de 
bedrijfsverenigingen worden vervuld; 
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- toezending van vacatures aan het overeengekomen centraal meldings-
punt van de VNG; 

- door de uitvoeringsorganen overgenomen medewerkers van gemeen-
ten zullen de bij hun nieuwe functie behorende arbeidsvoorwaarden 
krijgen zoals deze gelden binnen die organen; 

- overbruggingsregelingen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden - te 
denken valt aan suppletieregelingen, verhuiskostenvergoedingen enz. 
- vallen buiten de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganen; 

- in dienst getreden ex-medewerkers van gemeenten worden direct 
opgenomen in de pensioenregeling van de uitvoeringsorganen; 

- op basis van het salaris bij de nieuwe werkgever worden ook de 
pensioenrechten toegezegd over de dienstjaren bij de gemeente, echter 
te rekenen vanaf de leeftijd van 25 jaar en met aftrek van de proportionele 
pensioenrechten, berekend over de pensioenjaren bij de gemeente en 
uitgaande van het daar laatst verdiende salaris. Inmiddels is tot uitvoering 
van de overeenkomst overgegaan. 

Wij zijn van oordeel dat met deze overeenkomst aan de wederzijdse 
inspanningsverplichting ingevolge de voorgestelde Invoeringswet 
stelselherziening sociale zekerheid gestalte is gegeven. Dit betekent dat 
er geen aanleiding is gebruik te maken van de bevoegdheid tot het stellen 
van nadere regels op grond van artikel 66, lid 2 van de Invoeringswet. Op 
korte termijn zullen de eerste ondergetekende en de Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer hierover informeren. 

De leden van de fractie van D66 wijden in het voorlopig verslag 
betreffende de voorgestelde IOAW enkele beschouwingen aan de 
gevolgen van de stelselherziening sociale zekerheid voor gemeenten. In 
het bijzonder stellen deze leden de volgende vragen. 

- Waarom wordt geen 100 procent aan gemeenten uitgekeerd? 
- Is het in 1985 betaalde bedrag aan declaraties voor apparaatskosten 

in de WWV kleiner of groter dan het bedrag in 1984 (105 min.)? 
- Waarom wordt de drempel van 55 min. voor de stijging van de 

apparaatskosten bij gemeenten in verband met de uitvoering van de 
voorgestelde OAW na 1990 aangehouden en niet per de ingangsdatum 
van de stelselherziening? 

- Wanneer is «na 1990»; is dit wanneer de Rijksbegroting dit toelaat? 
- Is de drempel van 55 min. bedoeld als al hetgene boven de 55 min. 

is of, indien het meer is dan 55 min., het totale bedrag? 
- Is het niet onrechtvaardig dat de SVr de gestegen apparaats- en 

uitkeringskosten kan omslaan in een premieverhoging, terwijl de gemeen-
ten, nota bene medebewindvoerders, dit niet kunnen? 

Wij willen hierop het volgende antwoorden. 
Wij nemen aan dat de eerste vraag betrekking heeft op de toestroom 

naar de IOAW van gedeeltelijk abeidsongeschikten met een zogenaamde 
verdisconteerde werkloosheidscomponent. Zoals de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken in de brief van 22 maart 1986 aan de Tweede Kamer 
(Tweede Kamer, 1985-1986, 19 453, nr. 1) heeft meegedeeld, zullen de 
financiële effecten van de stelselherziening volledig door het Rijk worden 
vergoed. Echter met betrekking tot de uitkeringslasten zal bij de IOAW 
dezelfde lastenverdeling worden toegepast als bij de Algemene Bijstands-
wet. Dit betekent dus dat 90 procent van de uitkeringslasten voor 
rekening van het Rijk komt en 10 procent voor rekening van de gemeenten. 
Via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds ontvangen de gemeenten 
een vergoeding voor het niet gecompenseerde deel van de uit de stelsel-
herziening voortvloeiende additionele uitkeringslasten, alsmede de 
daarmee samenhangende apparaatskosten. Om de kosten als gevolg van 
de stelselherziening te kunnen scheiden van andere kosten, waarvoor 
geen volledige compensatie geldt, is tevens in deze brief aangegeven dat 
bij de bepaling van de effecten van de stelselherziening zal worden 
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uitgegaan van een voorcalculatie. Dit laatste is van belang, omdat na 
invoering van de stelselherziening een scheiding van financiële effecten 
naar te onderscheiden oorzaken niet goed mogelijk is. 

In antwoord op de tweede vraag delen wij mee dat op dit moment nog 
niet alle declaraties van gemeenten voor de apparaatskosten in verband 
met de WWV over 1985 zijn ontvangen. Een definitieve berekening is 
derhalve op dit moment nog niet te maken. De apparaatskosten WWV 
bedragen al sinds een lange reeks van jaren ongeveer 100 min. per jaar. 
Ook voor 1985 wordt verwacht dat deze kosten rond de 100 a 105 min. 
zullen liggen. 

De drempel van 55 min., waarnaar in de derde vraag wordt verwezen, 
kan niet direct per de ingangsdatum van de stelselherziening worden 
gehanteerd, omdat deze middelen eerst op termijn vrijvallen. 
Immers, de apparaatskosten van de WWV zullen blijven voortbestaan, 
totdat de resterende WWV-uitkeringsgerechtigden zijn uitgestroomd. 
Nadat de WWV is leeggestroomd, zullen de vrijgevallen middelen voor 
een belangrijk deel kunnen worden gebruikt voor het starten van een 
systeem tot intensivering van het beleid tot bestrijding van misbruik en 
oneigenlijk gebruik bij de ABW. Erst als dit systeem van de grond is 
gekomen, vallen weer middelen vrij die door de gemeenten kunnen 
worden gebruikt voor apparaatskosten voor de I0AW, waarvan de 
instroming pas na 1990 op structureel niveau zal komen. 

De leden van de D66-fractie vragen vervolgens naar de betekenis van 
«na 1990» Dit betreft het moment waarop de instroom van nieuwe 
uitkeringsgerechtigden I0AW, dat wil zeggen in de regel de uitkeringsge-
rechtigden die voldoen aan de arbeidsverledeneis en die daardoor hun 
volledige loondervings- en vervolguitkering hebben doorlopen, op gang 
begint te komen. Gezien de gemiddeld verwachte uitkeringsduur van 4 
jaar, zal dit na 1990 geschieden. Deze periode is uitdrukkelijk niet 
gebonden aan de situatie van 's Rijks financiën. 

De drempel van 55 min. is in absolute zin bedoeld. Dat wil dus zeggen 
dat vergoeding pas betrekking heeft op al datgene dat uitkomt boven de 
55 min. Dit in antwoord op de vijfde vraag. 

In antwoord op de laatste vraag wijzen wij erop dat, naar analogie van 
het instrument van de premieheffing bij sociale verzekeringsfondsen, de 
overheid beschikt over het belastinginstrument. Voor gemeenten verloopt 
deze financiering voor een belangrijk deel indirect, namelijk via het 
Gemeentefonds dat voornamelijk wordt gevoed door belastingopbreng-
sten. Via de gebruikelijke adviesorganen en andere overlegkaders kunnen 
gemeenten invloed uitoefenen op de omvang van de begroting van het 
Gemeentefonds. Wij kunnen de visie van de leden van de fractie van D66 
dan ook niet delen als zou sprake zijn van een onrechtvaardigheid van 
gemeenten ten opzichte van de sociale fondsen. 

Het lid van de G.P. V-fractie tenslotte merkt op dat voor alle wetten 
geldt dat de uitvoering van de uitvoeringsorganen er niet eenvoudiger op 
zal worden. Hij vraagt zich in dit verband af of deze uitvoeringsorganen 
dit aankunnen zonder personele uitbreiding en voorts of is gedacht aan 
een budgettair neutraal kader. 

Met de eerdergenoemde WICUS zijn ook wij van mening dat de 
stelselherziening op enkele punten kan leiden tot taakverzwaringen. 
Eveneens onderschrijven wij de constatering van de WICUS dat deze 
effecten moeilijk zijn te kwantificeren in termen van personeelbeslag dan 
wel personen. Dit laatste aspect geldt des te meer als men zich realiseert 
dat de maatregelen pas na een lange aanloopperiode tot volledige 
invoering zullen zijn gekomen. De vraag of uitvoeringsorganen hun 
nieuwe taken zonder personele uitbreiding aankunnen, moet mede in dit 
lange-termijnperspectief worden beschouwd. Gezien het feit dat daarbij 
meer factoren dan alleen de stelselherziening van invloed zijn, geeft al 
aan dat deze vraag in zijn algemeenheid niet of nauwelijks valt te beant-
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woorden, laat staan dat een oordeel zou kunnen worden geveld over een 
budgettair neutrale uitvoering. Wel zouden wij in meer kwalitatieve zin 
enkele opmerkingen op dit punt willen maken. In de eerste plaats moet 
worden bedacht dat bij de stelselherziening een verschuiving van taken 
optreedt tussen gemeenten en bedrijfsverenigingen. 

Voor de gemeenten valt de uitvoering van de WWV weg. Een deel van 
het huidige WWV-bestand, in casu de uitkeringsgerechtigden van 57,5 
jaar en ouder, gaat over naar de bedrijfsverenigingen. Een ander deel, het 
huidige bestand van uitkeringsgerechtigden krachtens de interimregeling 
voor oudere werklozen, gaat over naar de IOAW, die echter ook door de 
gemeenten zal worden uitgevoerd. Het uitkeringsregime van de IOAW is, 
wegens het ontbreken van de vermogenstoets, minder gecompliceerd 
dan dat van de ABW, die een volledige middelentoets kent. Voor zover 
dus uitkeringsgerechtigden in de IOAW terechtkomen, die onder het 
oude regime in de Rww zouden zijn gestroomd, is dus sprake van een 
taakverlichting. Daar staat echter tegenover dat ook gedeeltelijk arbeids-
ongeschikten, met een verdisconteerde werkloosheidscomponent, onder 
het nieuwe stelsel in de IOAW kunnen terechtkomen. Dit zal feitelijk wel 
tot een taakintensivering voor gemeenten leiden, al zij daar direct over 
opgemerkt dat nu niet is aan te geven of deze taakintensivering opweegt 
tegen de taakverlichting als gevolg van de verschuiving van Rww naar 
IOAW. In hoeverre extra maatregelen in de personele sfeer nodig kunnen 
zijn, is thans dus niet te overzien. 

Wat de effecten van de nieuwe regelingen bij de bedrijfsverenigingen 
betreft, zij opgemerkt dat hier sprake zal zijn van een taakverzwaring. Wat 
de personele consequenties betreft kan worden verwezen naar de 
ramingen van de WICUS, die een groei van het aantal personeelsleden 
van ongeveer 1 500 raamde na vijf jaar. Deze raming moet zoals eerder in 
deze paragraaf reeds is aangegeven in voorlopige zin worden opgevat. 

Het zal duidelijk zijn dat in het licht van het bovenstaande geen indicaties 
kunnen worden gegeven over een budgettair neutrale uitvoering. Dit nog 
afgezien van het feit dat de verschuivingen zich voltrekken tussen de 
premiesector en de overheidssector. 

1.8 (Onderzoek) schuldenpositie 

De leden van de CD.A-fractie achten een onderzoek naar de schulden-
positie van arbeidsongeschikten zinvol voor een juiste beoordeling van de 
maatschappelijke positie van arbeidsongeschikten. Gelet op de aangegeven 
medewerking achten zij een dergelijk onderzoek ook haalbaar indien de 
privacy is gewaarborgd. Zij vragen daarom of er nog hoop gekoesterd mag 
worden ten aanzien van het verrichten van een schuldenonderzoek onder 
arbeidsongeschikten. 

Indien een juiste beoordeling van de maatschappelijke positie van 
arbeidsongeschikten wordt beoogd met het instellen van een onderzoek 
naar de schuldenpositie van arbeidsongeschikten is een totaalonderzoek 
vereist naar de schuldenposities van vele groepen Nederlanders. Pas in 
het geval van een dergelijk breed onderzoek kan de positie van arbeidson-
geschikten afgewogen worden tegen die van andere huishoudens. Per 
brief van 16 juli j l. is aan de Tweede Kamer medegedeeld op grond van 
welke overwegingen een breed landelijk schuldenonderzoek niet haalbaar 
wordt geacht. Dit naar aanleiding van de resultaten van een haalbaar-
heidsstudie uitgevoerd door het Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk 
Onderzoek (IVA) is samenwerking met de Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Konsumenten Aangelegenheden (SWOKA). 

Eén van de overwegingen daarbij is de gebleken non-respons van meer 
dan 50 procent in vergelijkbare onderzoeken. In verband met het lnto-
mart-onderzoek «De financiële positie van arbeidsongeschikten» wijst de 
ANIB op de bereidwilligheid van arbeidsongeschikten om mede te werken 
aan een onderzoek. Uit de cijfers uit het rapport blijkt echter, dat ruim 60 
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procent van de adressen, die resteerden na weglating van de adressen 
waarop geen arbeidsongeschikte woonde, niet in het onderzoek kon 
worden verwerkt als gevolg van non-respons. 

Daarnaast gold voor 16 procent van de uiteindelijke geraliseerde 
gesprekken, dat geen of onvoldoende financiële gegevens voorhanden 
waren. Ook in dit onderzoek blijkt dus sprake te zijn van een grote mate 
van non-respons. Het niet laten uitvoeren van een breed schuldenonderzoek 
betekent niet, dat geen belang gesteld zou worden in onderzoek op het 
bredere terrein van bestaansonzekerheid. Wat betreft thans lopend 
onderzoek willen wij bijvoorbeeld wijzen op een internationaal vergelijkend 
bestaansonzekerheidsonderzoek, dat in opdracht van het ministerie wordt 
uitgevoerd door het Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek 
(IVA) te Tilburg. Dit onderzoek wordt in 1988 afgerond. Eveneens in 
opdracht van het ministerie wordt door de faculteit der sociale weten-
schappen van de rijksuniversiteit Leiden (RUL) onder leiding van professor 
Schuyt een onderzoek naar de gevolgen van langdurige werkloosheid 
uitgevoerd. Dit onderzoek zal eind 1987 klaar zijn. Wij kunnen daarnaast 
wijzen op een onderzoek naar de inkomenspositie van mensen die langer 
dan een jaar werkloos of arbeidsongeschikt zijn. Naar dit onderzoek is op 
advies van de Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid (COSZ) eveneens 
door het ministerie opdracht verleend. Het wordt uitgevoerd door de 
werkgroep arbeidsvraagstukken en welzijn van de Rijksuniversiteit Leiden. 
Dit onderzoek zal in 1988 worden afgerond. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vragen een reactie van het Kabinet op 
het hiervoor reeds genoemde ANIB/Intomart-onderzoek «De financiële 
positie van arbeidsongeschikten», waarin wordt weergegeven, dat 76% 
van de respondenten als gevolg van de handicap, voor gemiddeld ca. 
f 100 per maand extra kosten moest maken; deze worden niet vergoed. 

De door de leden van de P.v.d.A-fractie genoemde cijfers behoeven 
enige bijstelling. Uit het rapport van het genoemde onderzoek blijkt, dat 
van 8% van de respondenten geen gegevens bekend zijn betreffende 
extra kosten. Van de resterende respondenten heeft 71% extra kosten 
gemaakt in verband met arbeidsongeschiktheid. 

Van deze groep met kosten heeft 35% een vergoeding ontvangen. 
Gemiddeld was deze vergoeding f 2 331,— groot. Het genoemde bedrag 
van f 100,- per maand (f 1 200,- per jaar) aan extra kosten is een gemid-
delde over alle arbeidsongeschikten met kosten. In het rapport wordt een 
verdeling gemaakt naar kostenniveaus per jaar. Van de respondenten 
waarvan gegevens beschikbaar zijn heeft 29% in het geheel geen extra 
kosten en 44% heeft minder dan f 1 000,- kosten per jaar. Hieruit blijkt, 
dat bijna driekwart van de respondenten minder kosten heeft dan het 
genoemde gemiddelde. Het bedrag van f 1 200,- ontstaat onder invloed van 
een gering percentage arbeidsongeschikten met hoge kosten. 

De extra kosten, die vermeld zijn in het rapport, zijn zowel kosten aan 
huis (voorziening in woning, dieetkosten, verwarmingskosten e.d.) als 
vervoerskosten. Voor een bijdrage in dit soort kosten op grond van de 
voorzieningsbepalingen van artikel 57 AAW kan men zich wenden tot de 
bedrijfsvereniging. De genoemde kosten die de arbeidsongeschikte zelf 
draagt kunnen ontstaan zijn omdat men zich niet bij de bedrijfsvereniging 
heeft gemeld voor een vergoeding of indien men wel een aanvraag heeft 
ingediend, niet alle kosten vergoed heeft gekregen. 

Dit laatste kan gebeuren als gevolg van te hoog inkomen (vervoerskosten 
buitenshuis en telefoonkosten), het bestaan van een drempelbedrag waar 
beneden de betreffende kosten niet vergoed worden, de tijdelijke aard 
van de voorziening waardoor niet wordt overgegaan tot vergoeding of de 
retributieregeling bij gezinsverzorging en huishoudelijke hulpkosten 
waarbij een bijdrage in de kosten door de belanghebbende is voorge-
schreven. Zou men, door noodzakelijke extra kosten die men zelf moet 
maken onder het bijstandsniveau terechtkomen, dan kan men in aanmer-
king komen voor indicentele bijstand. 
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De leden van de P.S.P.-fractie vragen of onderzoek naar de doorwerking 
van de stelselherziening in individuele situaties van uitkeringsgerechtigden 
onmogelijk wordt geacht. Zij verwijzen daarbij naar het eerder onzerzijds 
ingenomen standpunt inzake de haalbaarheid van onderzoek naar de 
schuldenproblematiek. 

Wij tekenen hierbij aan dat door deze leden ten onrechte een verband 
wordt gelegd tussen het vraagstuk van de haalbaarheid van een breed 
opgezet landelijk onderzoek naar schulden, waarover de Tweede Kamer 
bij brief van 16 juli 1986 is geïnformeerd, en het verkrijgen van inzicht in 
de doorwerking van de stelselherziening in het individuele geval. Het 
betreft hier onderscheiden zaken, die een afzonderlijke beoordeling 
vragen. 

Overigens geeft de constatering van deze leden dat onderzoek naar de 
schuldenproblematiek van minima onmogelijk wordt geacht de stellingna-
me in de genoemde brief niet juist weer. Hierin is, op grond van een 
uitgebreide voorstudie van het Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk 
Onderzoek (IVA) in samenwerking met de Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Konsumentenaangelegenheden (SWOKA), aangegeven dat 
een breed onderzoek naar de schuldenproblematiek onder verschillende 
inkomensgroepen door een veelheid van factoren zodanig wordt bemoeilijkt 
dat uitvoering daarvan weinig zinvol wordt geacht. Daarmeer is geen 
algemene uitspraak gedaan over het al dan niet mogelijk zijn van onderzoek 
naar (inkomens)effecten van maatregelen in de sfeer van de sociale 
zekerheid. Bovendien kan erop worden gewezen dat op het terrein van 
inkomens- en bestedingsvraagstukken betreffende particuliere huishou-
dens reeds diverse studies zijn verricht. 

1.9. Voorlichting 

De leden van de V.V.D.fractie vragen zich af of de uitvoeringsmaatre-
gelen op een zodanig tijdstip kunnen worden genomen dat de uitvoe-
ringsorganen en de voorlichtingscampagne hierop nog tijdig kunnen 
inspelen. In paragraaf 1.6. is reeds uitvoerig ingegaan op de stand van 
zaken met betrekking tot de uitvoeringsmaatregelen. In het onderstaande 
gaan wij nader in op de verschillende voorlichtingsaspecten. 

Zoals al eerder schriftelijk en mondeling aan de Tweede Kamer is 
meegedeeld is bij deze voorlichtingscampagne gekozen voor een sterk 
procesmatige aanpak. Vanaf persberichten over de successievelijk 
ingediende adviesaanvragen en wetsvoorstellen, via zogenaamde 
«Info's» over de hoofdlijnen van de voorstellen voor en tijdens de 
behandeling in de Tweede Kamer, uitzendingen in de radiorubriek Vast en 
Zeker en intensief overleg met de uitvoeringsorganen, zijn de betrokken 
uitvoeringsorganen, hulpverlenende instanties en burgers reeds tijdens de 
voorbereiding en behandeling van de stelselherziening op de hoogte 
gebracht van de voorgestelde regelingen. 

Zo is ook, voorafgaande aan de behandeling in de Tweede Kamer, een 
videoprogramma vervaardigd waarin de voornemens met betrekking tot 
de stelselherziening werden toegelicht. Dit programma is (op aanvraag) 
door een groot aantal medewerkers van uitvoeringsorganen, vakorganisa-
ties, politieke partijen en dergelijke bekeken. 

De actuele aanpassingen in de wetsvoorstellen zijn steeds ook in de 
voorlichting meegenomen. Dit proceskarakter zal ook voor het nog 
komende voorlichtingstraject worden gevolgd. Aldus kan in de voorlichting 
aan uitvoeringsorganen, hulpverlenende instanties en burgers in de 
komende maanden ook - waar nodig - reeds aandacht worden besteed 
aan de uitvoeringsmaatregelen. 

De leden van de fracties van het C.D.A. en de V.V.D. vragen voorts of 
inzicht kan worden gegeven hoe de voorlichting aan alle betrokkenen zal 
worden vormgegeven. 
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De leden van deze fractie vragen zich met name af hoe zoveel mogelijk 
kan worden voorkomen dat na 1 januari 1987 problemen ontstaan. 

De leden van de V.V.D. zouden ook graag weten welke instanties bij de 
voorlichtingscampagne zijn betrokken. 

De campagne wordt ontwikkeld en uitgevoerd in goede samenwerking 
en in nauw overleg tussen de Voorlichtingsafdeling van ons ministerie, 
het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering, de voorlichtingsafdelingen 
van de uitvoeringsorganen en DIVOSA. Alle betrokkenen streven daarbij 
naar eenduidigheid in de informatie en naar een goede coördinatie tussen 
de gezamenlijk ontwikkelde voorlichtingsactiviteiten enerzijds en de 
specifieke, op de eigen cliënten gerichte informatievoorziening van de 
afzonderlijke uitvoeringsorganen anderzijds. Bij de voorlichtingscampagne 
wordt een grote verscheidenheid aan media en hulpmiddelen ingeschakeld, 
teneinde de grootst mogelijke zekerheid te verkrijgen dat alle betrokkenen 
worden geïnformeerd over de nieuwe regelingen. 

Zo worden in het kader van het zogeheten Sociale zekerheidsjournaal, 
twee extra video-programma's geheel gewijd aan de IOAW, de nWW, de 
Toeslagenwet en wijzigingen in de AAW/WAO. Ook deze programma's 
die in eerste aanleg bestemd zijn voor uitvoeringsorganen, worden op 
grote schaal verspreid. Daarnaast zijn de gemeentelijke sociale diensten 
via de Rijksconsulentschappen voorzien van een drietal (gratis) werkboe-
ken. Het betreft hier een «Handleiding Stelselherziening», een uitvoerige 
toelichting op de IOAW en op wijzigingen in de ABW en een - voor 
gemeentelijke uitvoerders relevante - toelichting op nWW, TW en 
wijzigingen WAO/AAW. 

Een groot deel van het personeel van sociale diensten zal worden 
geïnformeerd door medewerkers van de Rijksconsulentschappen op door 
DIVOSA georganiseerde voorlichtingsdagen. Voor de kosten van organi-
satie van deze dagen is overigens door het ministerie een subsidie 
beschikbaar gesteld. 

Uitkeringsgerechtigden die op het moment van de invoering van het 
nieuwe stelsel al een uitkering ontvangen, zullen rechtstreeks door de 
uitkerende instantie worden geïnformeerd over de consequenties voor 
het van de invoering van het stelsel. 

In aansluiting hierop zal door de PTT huis aan huis in heel Nederland 
een informatiegids worden bezorgd, waarin naast algemene ook specifieke 
informatie wordt gegeven over de wijzigingen in de sociale zekerheid. 
Voor nadere informatie over de eigen, persoonlijke situatie en uitkering 
wordt daarbij verwezen naar het desbetreffende uitvoeringsorgaan waar 
men over de persoonlijke dossiers beschikt. In de gids wordt tevens een 
lijst met telefoonnummers opgenomen van de (districtskantoren van) 
bedrijfsverenigingen en Raden van Arbeid waar men telefonisch terecht 
kan voor eigen persoonlijke informatie. 

Via een TV-spot zal de postbezorging van deze gids worden aangekom 
digd. Na de huis-aan-huisverspreiding zal in een soortgelijke TV-spot 
nogmaals de aandacht worden gevestigd op deze huis aan huis bezorgde 
informatiegids. Gedurende de periode waarin een tweede spot wordt 
uitgezonden, zal de brochure beschikbaar zijn bij postkantoren en 
openbare bibliotheken. 

Ook via een advertentiecampagne in de dagbladen zal op het belang 
van deze gids worden gewezen. De eerdergenoemde radiorubriek Vast en 
Zeker zal aandacht blijven besteden aan de stelselherziening. 

Uiteraard zal het bestaande voorlichtingsmateriaal over de diverse 
regelingen op het gebied van de sociale zekerheid worden aangepast en 
in grote oplage langs de gebruikelijke kanalen worden verspreid. Voor de 
IOAW zal een nieuwe folder worden gemaakt, die onder meer via de 
gemeentelijke sociale diensten verkrijgbaar zal zijn. 

Het komende nummer van de Bijstandskrant Hoe & Wat, dat gratis 
onder de sociale diensten wordt verspreid, zal uitvoerig ingaan op de 
mogelijke consequenties voor mensen met een bijstands- of WWV-uitke-
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ring. Aan de overgangsregelingen in het kader van de WWV zal een 
afzonderlijke Info worden gewijd, die onder meer aan uitvoeringsorganen, 
gemeentelijke sociale diensten en hulpverleningsinstanties zal worden 
verzonden. Ook zullen artikelen over de stelselherziening worden geschre-
ven en aangeboden aan de huis-aan-huisbladen. 

Teneinde ook de anderstalige burgers te kunnen informeren, is het de 
bedoeling verschillende taalversies te vervaardigen over de in de gids 
genoemde regelingen; deze informatie zal eveneens worden toegezonden 
aan de speciaal op buitenlanders gerichte radio- en TV-rubrieken en 
andere media. Een en ander zal in nauw overleg en samenwerking met de 
betrokken advies- en hulpverleningsinstanties geschieden. 

Voor de hulpverlenende instanties zelf zullen speciale informatiebijeen-
komsten worden georganiseerd, opdat zij hun cliënten zo goed mogelijk 
kunnen adviseren en informeren. Ten behoeve van deze instanties is 
tevens een campagne-folder over de aanpak van de voorlichting stelsel-
herziening in voorbereiding. 

De leden van de V.V.D.-fractie stellen de vraag of er nog een 06-nummer 
zal worden geopend en of de baten daarvan opwegen tegen de kosten. 
Ook vragen zij zich af of het efficiënter, effectiever en minder kostbaar is 
om de voorlichting te regionaliseren. 

Om bij het laatste te beginnen: uit het door ons gegeven overzicht van 
de voorlichtingscampagne blijkt reeds, dat in de voorlichting steeds 
verwezen wordt naar de «eigen» uitvoerende instanties in de regio. 
Vandaar ook dat in de informatiegids een lijst van deze instanties en hun 
telefoonnummers is opgenomen. 

Vele tientallen districtskantoren van de bedrijfsverenigingen en Radan 
van Arbeid zullen worden betrokken bij het verstrekken van telefonische 
informatie; daarover zijn de afspraken reeds gemaakt. 

In de Tweede Kamer hebben wij in dat verband gewezen op de voorbe-
reidingen die in nauwe samenwerking met het Voorlichtingscentrum 
Sociale Verzekering en uitvoeringsorganen zijn verricht om bij de telefoni-
sche informatieverstrekking aan individuele burgers zoveel mogelijk aan 
te sluiten aan de bestaande, regionaal gespreide, informatiepunten. Het 
moge hieruit duidelijk zijn dat ook naar onze mening een dergelijke 
regionale aanpak van de voorlichting aan de individuele burgers het 
meest efficiënt en effectief zal zijn. 

Om dezelfde redenen van doelmatigheid en doeltreffendheid is in goed 
overleg besloten, ernaar te streven de onmiskenbare voordelen van een 
06-nummer te combineren met die van een regionale aanpak, onder 
vermijding van te hoge kosten. Vandaar dat bij een aantal bestaande 
informatiepunten (één in elk telefoondistrict) een 06-voorziening wordt 
getroffen. Op die wijze kunnen burgers die niet weten bij welke uitvoerende 
instantie zij terecht zouden kunnen moeten, toch algemene informatie 
over de stelselherziening verkrijgen en desgewenst verwezen naar het 
juiste uitvoeringsorgaan. 

De leden van de fractie van het C.D.A. tenslotte gaan nog in op de 
positie van het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering. Uit het 
vorenstaande blijkt dat aan het Voorlichtingscentrum een belangrijke 
plaats is toebedeeld in het kader van de voorlichting over de stelselher-
ziening. Ook overigens zien wij in het (voort)bestaan van het centrum van 
groot belang. Van de zijde van het Voorlichtingscentrum is ons tot op 
heden niets medegedeeld over een bedreiging van dit (voort)bestaan. 

1.10. Financiële effecten stelselherziening 

1.10.1. Inleiding 

De leden van nagenoeg alle fracties besteden in hun bijdragen aan de 
verschillende verslagen aandacht aan de financiële consequenties van de 
stelselwijziging. In navolging van de schriftelijke behandeling van de 
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wetsvoorstellen in de Tweede Kamer, zullen de opmerkingen en vragen 
van de leden omtrent de financiële aspecten van onze voorstellen in een 
afzonderlijke paragraaf aan de orde worden gesteld. De indeling die ons 
daarbij voor ogen staat is als volgt. In paragraaf 2 zal nader worden 
ingegaan op de structurele besparingseffecten die na afronding van de 
behandeling in de Tweede Kamer uit de voorstellen resulteren. In paragraaf 
3 worden vervolgens enkele in het verslag opgenomen varianten met 
betrekking tot de uitkerings- en de financieringsstructuur aan een nadere 
analyse onderworpen. Paragraaf 4 ten slotte bevat de antwoorden op de 
vragen betreffende de ontwikkelingen op de korte en middellange termijn. 

Bij de becijferingen van de financiële consequenties van de stelselher-
zienende maatregelen is vastgehouden aan de tot dusverre in de parle-
mentaire behandeling gehanteerde methodiek waarbij de effecten worden 
gepresenteerd als mutaties ten opzichte van ongewijzigd beleid, met als 
ijkpunt de situatie per ultimo 1985. Op deze wijze zijn de berekeningen 
volledig vergelijkbaar met de cijfers die eerder zijn gepubliceerd. 

Evenals bij eerdere gelegenheden is ook in de inleiding van dit hoofdstuk 
een opmerking omtrent de kwantitatieve exactheid van de gepresenteerde 
cijfers op zijn plaats. De ramingen blijven op bepaalde punten met 
onzekerheden omgeven, omdat de daartoe benodigde statistische 
informatie nog onvolledig is, onderscheidenlijk niet volledig betrouwbaar 
kan worden geacht. Anderzijds kan worden vastgesteld dat de resultaten 
van vrij recent gehouden onderzoeken zoals bijvoorbeeld de onderzoeken 
naar de arbeidsverleden-eis en de middelentoets er toe hebben geleid dat 
de reeks van onzekerheden aanzienlijk kon worden teruggebracht. Het 
voert naar onze mening dan ook te ver om de berekeningen ter zake van 
de stelstelherziening af te doen als natte vingerwerk. Een tendens tot 
deze opvatting menen wij te bespeuren bij de leden van de C.D.A.-fractie. 
Niettemin willen wij, mede in antwoord op een desbetreffende vraag van 
de leden van de PSP-fractie, niet verhelen dat onzekerheden zijn blijven 
bestaan waardoor de noodzaak om aanvullende veronderstellingen te 
maken welke de uitkomsten kunnen beïnvloeden, niet volledig is wegge-
nomen. Dit is echter inherent aan het opstellen van ramingen. 

1.10.2. De structurele besparingen 

Zowel de leden van de P.v.d.A-fractie als die van de V.V.D. willen, na 
de wijzigingen aangebracht tijdens de Tweede Kamerbehandeling, een 
overzicht ontvangen van de structurele besparingen van de stelselwijzi-
gingsvoorstellen. De leden van laatstgenoemde fractie zijn daarbij tevens 
geïnteresseerd in de financiële gevolgen van de door de Tweede Kamer 
aangebrachte amenderingen. De navolgende overzichten verstrekken het 
gevraagde inzicht. In tabel 1 worden de gevolgen geschetst van de 
parlementaire behandeling voor de structurele besparingen in het kader 
van de stelselherziening. Het betreft daarbij zowel de wijzigingen die in 
verschillende fasen van de behandeling van kabinetswege zijn aangebracht 
als de effecten die het gevolg zijn van de door de Tweede Kamer aanvaarde 
amendementen. 
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Tabel 1. Gevolgen van de parlementaire behandeling voor de structurele besparingen 
m.b.t. de stelselherziening sociale zekerheid (min. gld.) 

Werknemers Niet-werknemers Totaal 

Raming opbrengst Memorie van 
Toelichting3 - 3 9 7 0 - 1 3 5 
Vervallen halfjaarlijkse niveau-
verlaging +990 0 
Aanscherping differentiatie duur - 4 3 5 - 1 0 
Mix feitel i jk/f ict ief arbeidsverleden +170 0 
Gevolgen arbeidsverledeneis onder-
zoek - 2 1 0 0 
Totaal +515 - 1 0 

Raming opbrengst nota n.a.v. 
eindverslag0 —3455 

Effecten opgenomen bij 4e nota van 
wijziging op de nWW: 
Onbeperkte duur vervolguitkering 
vanaf 571/2 jaar +60 
Uitbreiding IOW tot alle gedeelte-
lijk arbeidsongeschikten (IOAW) 
en zelfst. ( IOAZ) +115 
lOAW-recht voor 57V4 jarigen met 
beperkt arbeidsverleden +35 
Wijzigingen systeemintegrerende 
maatregelen +200 
Vervallen omkering bewijslast +150 

Totaal +560 

Raming opbrengst na 4e nota van 
wijziging0 —2895 

Gevolgen van aanvaarde 
amendementend 
Op hoofdlijnen van het stelsel +30 
Systeemintegrerende maatregelen +25 

+40 

-4105 

+990 
- 4 4 5 
+170 

- 2 1 0 
+505 

-145 - 3 6 0 0 

+60 

+155 

+35 

+200 
+150 

+40 

- 1 0 5 

+600 

-3000 

+30 
+25 

+55 +55 

Eindresultaat -2840 -105 - 2 9 4 5 

a Kamerstukken I I , 1985-1986, 19 261 , 
nr. 3, tabellen 5.2 en 5.3. 
t> Kamerstukken I I , 1985-1986, 19 261 , 
nr. 15, tabel 3.20. 
c Kamerstukken 11,1985-1986, 19 2 6 1 , 
nr. 60, tabel 2. 
" Financiële gevolgen van de wijziging 
zoals opgenomen in de wijzigingswet 
(Kamerstukken I I , 1985-1986, 19 606) 
zijn mede in de becijferingen verwerkt); 
geen rekening is gehouden met de effecten 
van het amendement op Kamerstukken I I , 
1985-1986, 19 257, nr. 34 herdruk). 

Zoals uit de tabel moge blijken, zij met name de door het kabinet op 
aandrang van de Tweede Kamer aangebrachte wijzigingen bepalend voor 
de daling van de structurele opbrengsten van de stelselherzienende 
maatregelen. Met de door de Tweede Kamer ingediende en aanvaarde 
amendementen is een bedrag gemoeid van in totaal 55 miljoen gulden, 
hoofdzakelijk als uitvloeisel van een verlenging van de uitkeringsduur van 
de categorie van «herlevers» met een half jaar en het uitbreiden van de 
personenkring van de Toeslagenwet tot bepaalde groepen van alleenstaan-
den. 
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Naar analogie van tabel 5.2 van de memorie van toelichting van de 
Werkloosheidswet wordt in de navolgende tabel inzicht geboden in de 
omvang en samenstelling van de structurele besparingen. 

Tabel 2. Structurele mutaties in de bruto uitkeringslasten i.v.m. de stelselherzienende maatregelen (min. gld.) 

AAW WAO WWV WW Vervolg-
uitkering 

Toe-
slagen 

IOAW Rww Totaal Oor-
spronke-
lijke be-
sparing 
MvT 

Werknemers 

Werkloosheid 
Integratie WW/WWV - 4 4 9 5 4495 0 0 
Invoering toeslagen - 1 6 0 160 0 0 
Gelijke behandeling 200 200 200 
Niveauverlaging 0 0 0 - 7 2 5 
Differentiatie duur - 9 4 0 - 1 5 520 - 4 3 5 - 2 4 5 
Vervolguitkering 1785 355 - 1 4 6 5 675 520 
Arbeidsverledeneis - 6 5 0 - 4 4 5 - 4 0 - 1 B 635 - 5 1 5 - 2 6 0 
Invoering IOAW - 1 0 0 655 - 4 8 5 70 65 

Totaal 0 0 - 4 4 9 5 2845 1340 460 640 - 7 9 5 - 5 - 4 4 5 

Verdiscon tering 
Overheveling - 2 6 8 0 - 3 8 3 5 6515 0 0 
Invoering toeslagen - 1 0 0 - 8 0 - 1 8 0 360 0 0 
Niveauverlaging 0 0 0 - 2 6 5 
Differentiatie duur ~4625 - 1 3 0 1895 - 2 8 6 0 - 2 7 4 5 
Vervolguitkering 340 50 - 2 0 5 185 115 
Invoering IOAW 1200 - 1 0 0 0 200 105 

Totaal - 2 7 8 0 - 3 9 1 5 0 1710 340 280 1200 690 - 2 4 7 5 -2790 

Systeem wijziging 
AAW 70% - 7 8 5 785 0 0 
Werkloosheid - 9 0 5 15 - 7 0 - 1 5 5 
Arbeidsongeschiktheid 20 20 40 - 2 5 
Toeslagen - 1 5 0 5 15 - 1 3 0 - 2 0 5 

Totaal - 7 6 5 805 0 - 9 0 0 - 1 5 0 10 30 - 1 6 0 - 3 8 5 

Misbruik-Fraude 
Bijstandswet - 1 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 
Werkloosheid - 1 0 0 - 1 0 0 - 1 0 0 

Totaal 0 - 1 0 0 -100 -200 - 3 5 0 

Totaal -3545 -3110 -4495 4365 1680 590 1850 -175 -2840 -3970 

Niet-werknemers 
Verdiscontering 
Systeemintegratie 
lOAZ-zelfstandigen 

-175 
- 5 0 

- 3 5 

150 

115 - 9 5 - 8 5 
- 5 0 - 5 0 

110 40 0 

Totaal - 2 2 5 - 3 5 150 5 - 1 0 5 - 1 3 5 

Totaal -Generaal - 3 7 7 0 —3110 - 4 4 9 5 4365 1680 555 2000 - 1 7 0 - 2 9 4 5 - 4 1 0 5 

Af : effect (interim-)maatregelen 1985 165 165 

Totaal effectief financieel resultaat - 2 7 8 0 - 3 9 4 0 

Het resultaat van de berekeningen laat een daling van de oorspronkelijk 
geraamde opbrengst zien van 1160 min gulden. In dit verband vragen de 
leden van de SGP-fractie of de regering voornemens is voorstellen te 
doen om dit «verloren» bedrag alsnog te vinden. 
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In het regeerakkoord is een aantal hoofddoelstellingen geformuleerd 
voor deze kabinetsperiode terzake van de werkloosheid, het financierings 
tekort, de koopkracht en de collectieve lastendruk. Daarbij heeft het 
kabinet zich gebaseerd op berekeningen van het CPB ten behoeve van de 
kabinetsinformateur, waarin de verminderde opbrengst van de stelselher-
ziening is verwerkt. Het kabinet is van mening dat de hoofddoelstellingen 
kunnen worden bereikt mede met behulp van een aantal budgettaire 
maatregelen die in de berekeningen van het CPB zijn betrokken. Voor de 
sociale zekerheid bevatten deze berekeningen een ombuigingsbedrag van 
1,8 mld. Momenteel bestaan geen voornemens om naast deze 1,8 mld, in 
deze kabinetsperiode nog verdere maatregelen te nemen. 

Deze leden vragen tevens in hoeverre de regering verwacht dat de 
invoering van het herziene stelsel van invloed zal zijn op de economische 
ontwikkeling in ons land. 

De voorziene uitgavenverlaging, alsmede de daarmee gepaard gaande 
wijzigingen in de verdeling van de uitkeringslasten, leveren structurele 
lastenverlichting op voor zowel het overheidsbudget als voor werkgevers 
en werknemers in het bedrijfsleven. Daarvan gaan gunstige invloeden uit 
op het financieringstekort, de premiedruk en de totale collectieve 
lastendruk, ten gevolge waarvan positieve impulsen zijn te verwachten 
voor onze economie. Wellicht ten overvloede zij er op gewezen dat ook 
door de OESO in het onlangs gepubliceerde rapport «economie servey» 
van de economische situatie in Nederland gewag wordt gemaakt van de 
gunstige economische invloed van de effecten van de stelselherziening. 
Ter adstructie van het voorgaande betoog en mede naar aanleiding van 
de vraag van de leden van de P.v.d.A. fractie om een inzicht in de 
financieringsstructuur, onderverdeeld naar besparingen voor 's Rijks kas 
en wijzigingen in de premiedruk, is tabel 3 opgesteld. 

Met deze tabel wordt tevens voldaan aan een verzoek van de leden van 
de P.S.P.-fractie die zijn geïnteresseerd in de gevolgen voor de premie-
heffingen. 

Tabel 3. Structurele verdeling van de uitkeringslasten bij werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid na stelselherziening t.o.v. ongewijzigd beleid (min. gld.) 

Uit- Over- Werkgevers Werknemers l\liet-
kerings- heid werk-
lasten overheid bedrijven overheid bedrijven nemers 

Werkloosheid 17 110 8 290 1147 3263 1147 3263 0 
Arbeidsongeschikt 11845 280 2859 3858 561 3775 512 

Totaal 28955 8 570 4005 7121 1708 7038 512 

Ongewijzigd 
beleid 31900 10 915 3723 7295 561 8529 877 

- 2 345 1147 
Inhoudingspost 1 050 - 1 0 5 0 

Verschil - 2 945 - 1 295 282 - 1 7 4 97 -1491 - 3 6 4 

Zoals uit de tabel moge lijken bedraagt de besparing voor het over-
heidsbudget in de structurele situatie bijna 1,3 mld gulden. De premiedruk 
voor werkgevers neemt toe met iets meer dan 0,1 mld en is het saldo van 
een premiedrukstijging bij de overheid (als werkgever) en een daling van 
de premiedruk voor de partuculiere bedrijven. De premiedruk voor 
werknemers neemt af met 1,4 mld gulden en komt volledig ten goede aan 
degenen werkzaam in het particuliere bedrijfsleven. Voor de niet-werkne-
mers ten slotte resulteert een daling van de premiedruk met 0,3 a 0,4 
mld. 
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De leden van de C.D.A.-fractie stellen dat het vervallen van de halfjaar-
lijkse stapjes met de daarbij behorende uitruil voor het verzekeringstraject 
een neutrale uitwerking heeft gehad terwijl voor het overheidsbudget 
volgens financiële rekenaars een extra besparing zou zijn opgetreden in 
de orde van grootte van 300 min. Zij vragen naar de juistheid van dit 
bedrag. Naar onze mening moet er sprake zijn van een misverstand. Bij 
verschillende gelegenheden is naar voren gebracht dat deze genoemde 
optie een besparingsverlies met zich bracht van 545 min gulden. Het 
vervallen van de halfjaarlijkse stapjes bracht een besparingsverlies met 
zich van 990 min. dat slechts gedeeltelijk (445 min) werd gecompenseerd 
door een wijziging van de uitkeringsduur. Uit onderstaand overzicht kan 
worden afgelezen dat de besparingsverliezen zich zowel in de premiesfeer 
als op het overheidsbudget zouden hebben gemanifesteerd. 

Tabel 4. Mutaties in de uitkeringslasten bij de oorspronkelijke kabinetsvoornemens en 
de variant waarbij de halfjaarlijkse stapjes zijn vervallen 

Oorspronkelijk Voorstel excl. Verschil 
kabinetsvoor- halfjaarlijkse 
stel aanpassingen 

Premiesfeer: 
AAW 
WAO 
WWV 
WW 
Vervolguitkering 

Totaal 

Overheidsbudget: 
Toeslagenwet 
IOW 
RWW 
Ambteli jke lasten 

Totaal 2215 2345 130 

-4210 -4225 -15 
-3135 -3135 0 
-4495 -4495 0 
4355 4555 200 
1165 1395 230 

-6320 -5900 415 

930 665 -265 
1260 1335 75 
245 565 320 

-220 -220 0 

Totaal "Generaal - 4 1 0 5 -3555 545 

1.10.3. Alternatieven ten aanzien van het heffingsstelsel en de uitkeringsstruc-
tuur 

In dit onderdeel van het financiële hoofdstuk willen wij allereerst nader 
ingaan op de opmerkingen en vragen van de leden met betrekking tot 
alternatieven in de collecterende sector van het stelsel. Vervolgens zal 
een aantal door de leden gevraagde varianten ten aanzien van de uitke-
ringsstructuur worden doorgerekend en van commentaar voorzien. 

De leden van de fractie van de PPR en het lid van de fractie van de RPF 
vragen om een principiële uiteenzetting over de grondslag van de 
premieheffing respectievelijk een verlegging van deze grondslag van 
menselijke arbeid naar technische produktiemiddelen. In antwoord op 
desbetreffende vragen gesteld door leden van de Tweede Kamer naar 
aanleiding van de onderhavige wetsvoorstellen, hebben wij uiteengezet 
dat een principiële bespreking van de heffingsgrondslag van de sociale 
verzekeringen in een ruimer kader dient plaatste vinden. Ook het belasting-
en inkomensbeleid zouden hierin betrokken dienen te worden. Voorts is 
bij die gelegenheid gewezen op een aantal in gang gezette studies (Cie 
Drees, Cie Oort, Cie Peters e.a.) waarvan de uitkomsten meegewogen 
dienen te worden bij een definitieve standpuntbepaling. Op dit moment 
zijn nog niet alle studies afgerond, zodat een eindoordeel nog niet kan 
worden gegeven. 
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De leden van de V.V.D.fractie zien in het feit dat na invoering van de 
stelselherziening de premies voor de AAW door de werkgevers en die 
voor de WAO door de werknemers worden betaald een belangrijke 
vereenvoudiging en zij vragen of er nog plannen bestaan voor een 
verdergaande vereenvoudiging in de collecterende sector van het stelsel. 
Tevens vragen zij of het niet logischer zou zijn de premies voor de 
volksverzekeringen door de mensen zelf te laten betalen en de premies 
voor de werknemersverzekeringen door de werkgevers. 

Zoals bekend is één van de voorstellen van de commissie tot vereen-
voudiging van de loonbelasting en de inkomstenbelasting (de zg. Cie 
Oort) om de AWBZ-, de AKW- en de AAW-premie ten laste te laten 
komen van de werknemers en de uitkeringsontvangers in plaats van ten 
laste van de werkgevers en de uitkeringsinstanties. Bij opvolging van dit 
voorstel zouden de totale volksverzekeringspremies, zoals deze leden 
suggereren, ten laste van de gezinnen komen. Zoals in het regeerakkoord 
is vastgelegd zal het kabinet op niet al te lange termijn een standpunt 
terzake bekend maken. Wat betreft de verdeling van de premie van de 
werknemersverzekeringen over werkgevers en werknemers bestaan 
momenteel geen plannen daarin wijziging aan te brengen, omdat daaraan 
ten grondslag ligt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers 
en werknemers voor deze verzekeringen. Wel zij daarbij aangetekend dat 
de premieverdeling, van met name de WW, in verband met de koop-
krachtontwikkelingen en de lastenontwikkeling voor werkgevers zal 
worden meegewogen in het op een bepaalde moment vigerende macro-
economische en financieel-economisch beleid. 

De leden van de CD.A-fractie merken ten aanzien van de positie van 
de vroeggehandicapten op dat de adviesorganen destijds nadrukkelijk 
hebben bepleit dat deze categorie van uitkeringsgerechtigden niet voor 
rekening van de werkgeverspremies zouden moeten worden gebracht. De 
reden hiervoor is dat zij nimmer tot de beroepsbevolking hebben behoord. 
Deze leden vragen naar aanleiding hiervan welk bedrag uit de rijksmiddelen 
zou moeten worden besteed om dit premiedeel over te nemen. Voorts 
willen zij weten waarom de genoemde adviezen niet alsnog wordt 
gevolgd. 

De kosten met betrekking tot de bevolkingsgroep van de vroeggehandi-
capten, die middels de AAW-premie worden gefinancierd, bedragen 
momenteel ca. 1,5 mld. gulden per jaar. Tot 1 januari 1984 vergoedde het 
Rijk de kosten ter zake van arbeidsongeschiktheid van vroeggehandicapten 
aan het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds. Onder druk van de 
economische ontwikkelingen, gekenmerkt door sterk stijgende collectieve 
lasten, met name in de sfeer van de overdrachtsuitgaven, kwam de 
rijksbijdrage vanaf de genoemde datum te vervallen. De positie van het 
financieringstekort is inmiddels niet van dien aard dat op grond hiervan 
een wijziging in de financiering zou moeten worden overwogen. 

Ook het door de leden aangehaalde argument - dat overigens eveneens 
door de leden van de V.V.D. fractie in hun bijdrage wordt genoemd - met 
betrekking tot het niet behoren tot de beroepsbevolking heeft ons niet 
overtuigd. Wij zijn, evenals overige het toenmalige kabinet, van mening 
dat met de AAW is gekozen voor een verzekering tegen de gevolgen van 
arbeidsongeschiktheid die de gehele bevolking vanaf 18 tot 65 jaar zou 
moeten omvatten. Het is dan logisch de gevolgen van arbeidsongeschikt-
heid volledig ten laste van de AAW te brengen, dat wil zeggen volledig uit 
premies te financieren. Het lag en ligt niet in de rede om hierop voor een 
bepaalde bevolkingscategorie uitzonderingen aan te brengen. Dat 
dt^^ndanks in het verleden is gekozen voor financiering door middel van 
een Rijksbijdrage hing sterk samen met de toenmalige situatie, waarbij 
het streven erop gericht was de lasten voor werkgevers zoveel mogelijk te 
beperken, terwijl het financieringstekort geen reden tot verontrusting gaf. 
Dat dit laatste inmidels geheel anders is komen te liggen, behoeft geen 
betoog. 
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In het kader van hun betoog over de structuur van het stelsel, werpen 
de leden van de V.V.D.fractie de mogelijkheid op van een uit premies te 
financieren basisvoorziening. In paragraaf 1.1 van deze nota zijn wij bij 
het onderdeel «de bijstand als vangnet» inhoudelijk hierop ingegaan. Naar 
aanleiding van de vraag welk premiepercentage met een dergelijke 
regeling zou zijn gemoeid, merken wij het volgende op. Zoals wij het zien 
zou het betoog van de genoemde leden ertoe leiden dat de IOAW 
alsmede de Rww uit premies zouden worden gefinancierd. Daarmee zou 
in de structurele situatie een bedrag van ruim 7,8 mld. gulden aan bruto 
uitkeringslasten worden overgeheveld van de begroting naar de premie-
sector. Rekening houdend met de sociale werkgeverslasten ( + 1 , 6 mld.) 
en het aandeel van gemeenten in de Rww lasten (— 0,7 mld.) zou dit 
uitmonden in een voordeel voor de schatkist ter grootte van 8,7 mld. 
gulden. Hierbij zij aangetekend dat met het 10%-aandeel van gemeenten 
in de lOAW-lasten geen rekening is gehouden aangezien deze lasten via 
een bijdrage uit het gemeentefonds uiteindelijk voor rekening van de 
schatkist worden gebracht. Financiering van de totale lasten middels een 
werknemersverzekering zou een premie vergen van 6,5 a 7%. Wanneer 
vervolgens de vermogenstoets ook voor de «jongere» werklozen in de 
Rww zou komen te vervallen dan leidt dit in deze sfeer tot een bedrag aan 
meerkosten ter grootte van ruim 1,2 mld. gulden, inclusief werkgeverspre-
mies. Het premiepercentage zou dan uiteindelijk uitkomen op 7,5. 

Na in het voorgaande te zijn ingegaan op een aantal aspecten met 
betrekking tot de financieringsstructuur, komen onderstaand de opmer-
kingen en vragen van de leden aan de orde met betrekking tot de structuur 
aan de uitgavenzijde. 

De leden van de P.v.d.A. fractie informeren of een beredeneerde 
taxatie kan worden gegeven van de kosten verbonden aan een verhoging 
van de uitkeringspercentages nWW en WAO tot75%, berekend voor 
bijvoorbeeld 1990 en 2017. Zoals bekend is het effect van een dergelijke 
verhoging door ons berekend op ca. 1,2 mld. gulden, daarbij uitgaande van 
de niveau's en volumina per ultimo 1985. In het door het Centraal Plan-
bureau (CPB) doorberekende P.v.d.A.-verkiezingsprogram, waaraan deze 
centages tot 75 aanzienlijk lager. De verklaring van dit verschil betreft de 
invloed van bovenwettelijke uitkeringen. In de redenering van het Planbureau 
invloed van bovenwettelijke uitkeringen. In de redenering van ht Planbureau 
leidt een verhoging van de wettelijke lasten deels tot een vermindering 
van de bovenwettelijke aanvullingen daarop. Het CPB heeft dit effect in de 
berekeningen betrokken, zich daarbij baserend op de uitkomsten van een 
onderzoek van de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden waaruit blijkt 
dat voor 70% van de werknemers bij arbeidsongeschiktheid een bovenwet-
telijke regeling van toepassing is. Daarbij heeft het CPB naar onze mening 
echter een belangrijk aspect over het hoofd gezien. In ruim 98% van de 
gevallen waar sprake is van een aanvulling betreft het een regeling met 
een beperkte duur, in de regel 1 of 2 jaar na afloop van de Ziektewetperiode. 
Het percentage van 70 waarvan het CPB is uitgegaan mag dan ook niet 
op het gehele WAO-bestand worden toegepast maar ten hoogste op de 
twee jongste jaarkohorten. De totale kosten van een verhoging van het 
uitkeringspercentage tot 75 zijn daarmee door het Planbureau sterk 
onderschat. 

Overigens zullen de kosten van een dergelijke verhoging in het jaar 
2017, het jaar waarin de structurele effecten voor het eerst volledig 
optreden, ook in de kabinetsbecijferingen enigszins lager liggen. Dit is 
dan het gevolg van een kleiner aantal gerechtigden in de sfeer van de 
loondervingsverzekeringen. De afschaffing van de verdisconteringsbepa-
lingen en de gemiddeld kortere duur van de loongerelateerde uitkeringen 
liggen ten grondslag aan deze volume-daling. Als gevolg hiervan zal ook 
het kostenbedrag lager liggen en uitkomen op 0,95 a 1 mld. gulden. 
Daarbij zijn alle factoren die de nominale ontwikkelingen bepalen in de 
tijd constant verondersteld. 
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Tegen de achtergrond van de verwachting dat voor betrokkenen de 
duur van de vervolguitkering wellicht even zwaar weegt als de hoogte 
ervan, vragen de leden van de P.v.d.A.-fractie wat de besparingen zijn 
indien in de vervolguitkering zou zijn gekozen voor een «basisuitkering» 
van 50% van het minimumloon, met de bekende verhogingen naar 
leefsituatie voor alleenstaanden, één-oudergezinnen en alleenverdieners. 
De genoemde leden willen voorts weten hoe lang de vervolguitkering zou 
kunnen zijn indien deze besparingen voor een verlenging van de duur 
zouden worden aangewend. Tenslotte vragen deze leden naar de meer-
kosten van een vervolguitkering van 2 jaar. 

De door de leden van de P.v.d.A.-fractie geopperde variant zal door de 
betrokkenen verschillend worden beoordeeld. De alleenstaanden, 
een-oudergezinnen en alleenverdieners zullen zeker voorstander zijn van 
een dergelijke regeling. Het niveau van hun uitkering blijft onaangetast 
terwijl de duur ervan wordt verlengd. Voor een groot deel van deze 
categorieën blijft de inkomenssituatie materieel ongewijzigd. De vervolg-
uitkering vervangt voor een bepaalde periode de Rww- onderscheidenlijk 
lOAW-uitkering. Voor degenen die in het bezit zijn van een vermogen 
treedt een verbetering in positie op; de verlenging van de duur wordt niet 
gecompenseerd door een verkorting van de aansluitende voorziening. 

De tweeverdieners onder de gerechtigden worden echter aangewezen 
als de financiers van de uitbreiding van de duur van de vervolguitkering. 
De verlaging van hun uitkering levert de ruimte op voor een duurverlenging 
waarvan ook anderen profiteren. Zij zullen derhalve meer moeten inleveren 
dan zij terugkrijgen. Het resulterende nadeel wordt nog verscherpt 
wanneer de (nieuwe) maximale duur niet wordt bereikt. 

De besparing bij een keuze in de vervolguitkering voor een basisuitkering 
van 50% van het minimumloon wordt door ons geraamd op ca. 135 min. 
Dit bedrag zou, in het licht van de gehanteerde veronderstellingen, 
voldoende ruimte scheppen voor een verlenging van de vervolguitkering 
met globaal een half jaar. 

Wij zijn overigens, tegen de achtergrond van de door ons gemaakte 
systeemkeuze, waarbij de toets op inkomen en vermogen in de tijd wordt 
aangescherpt, geen voorstander van het door de genoemde leden 
geopperde alternatief. Ook uit een oogpunt van uitvoeringstechniek en 
fraudegevoeligheid lijkt een dergelijke variant weinig aantrekkelijk. 

Naar aanleiding van de vraag van deze leden met betrekking tot de 
extra kosten van een verlenging van de vervolguitkering tot 2 jaar 
uitgaande van een basisuitkering van 50% komen onze berekeningen uit 
op een bedrag van 240 min. Dit bedrag vormt het saldo van meeruitgaven 
voor de vervolguitkering en besparingen met betrekking tot Rww/IOAW. 
Daarbij is het effect van de arbeidsverledeneis verdisconteerd. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben voorts enkele beschouwin-
gen gewijd aan de mogelijkheid van een geïndividualiseerde IOAW. In dit 
verband vroegen deze leden naar de meeruitgaven van een geïndividuali-
seerde IOAW volgens de navolgende varianten: 

a. Een basisuitkering van 50% van het netto minimumloon voor elk van 
de gehuwde partners of daarmee gelijkgestelden( tezamen dus maximaal 
100% van het netto minimumloon), 70% voor een alleenstaande en 90% 
vooreen een-oudergezin. 

b. Een basisuitkering van 70% van het netto minimumloon voor elk van 
de gehuwde partners of daarmee gelijkgestelden (tesamen dus maximaal 
140% van het netto minimumloon), 90% voor een alleenstaande en 100% 
vooreen een-oudergezin. 

In de navolgende tabel zijn de gevraagde effecten weergegeven, 
gesplitst naar werkloze uitkeringsgerechtigden, naar uitkeringsgerechtig-
den met een werkloosheidscomponent en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
zelfstandigen. Conform de vraagstelling is ter zake van gehuwden en 
daarmee gelijkgestelden uitgegaan van een geïndividualiseerde IOAW 
uitkering van maximaal 50% van het minimumloon voor elk van de 
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partners in variant a en 70% in variant b. Op het uitkeringsdeel van een 
gehuwde lOAW'er en daarmee gelijkgestelden wordt dan in deze varianten 
uitsluitend rekening gehouden met eigen neveninkomsten, niet met 
inkomsten van de partner. 

Tabel 5. Extra financiële lasten van individualisering van de IOAW (min. gld.) 

Werkl 
heid 

OOS- Arbeids-
ongeschikt-
heid 

IOAZ Totaal 

Huidige situatie 650 1200 150 2000 
Extra lasten van 
Variant a: 30 65 5 100 
Variant b: 285 520 75 880 

Naar aanleiding van deze berekeningen kan nog het volgende worden 
opgemerkt. Ten opzichte van de ramingen die ten grondslag liggen aan 
het wetsvoorstel, treedt bij variant a slechts een effect op voor gehuwden, 
omdat een groter aantal uitkeringsgerechtigden wegens het vervallen van 
de partnertoets uitkeringsrechten krijgt. Voor de overige twee groepen 
treden geen wijzigingen op. In variant b gaan de (geïndividualiseerde) 
uitkeringsbedragen omhoog. Behoudens dit nominale effect, blijft het 
aantal uitkeringsgerechtigden gelijk aan dat in variant a. 

Met de in het voorgaande uitgevoerde analyses ten aanzien van de 
gevolgen van individuelisering van vervolg- respectievelijk IOAW-uitkerin-
gen hebben wij tevens een reactie gegeven op een soortgelijke vraag van 
het lid van de G.P.V. fractie. 

1.10.4. Financiële consequenties op korte en middellange termijn 

Na de beschouwingen die in de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk 
zijn gehouden over de financiële ontwikkelingen die zich in het kader van 
de stelselherziening in de structurele situatie voor kunnen doen, zal in dit 
onderdeel worden ingegaan op de financiële effecten op de korte en 
middellange termijn. 

Zowel de leden van de V.V.D.-fractie als die van de R.P.F, willen graag 
vernemen hoeveel bezuinigingen de komende jaren van de voorgestelde 
wijzigingen mogen worden verwacht en welke financiële gevolgen de 
parlementaire behandeling tot dusverre heeft gehad voor de berekende 
effecten. In de memorie van antwoord van de Werkloosheidswet (kamer-
stukken II, 1985-1986, 19 261 , nr. 8) hebben wij op de pagina's 153 en 
volgende, berekeningen gepresenteerd die onder andere de opbrengsten 
weergaven bij de kabinetsvoornemens die in de oorspronkelijke wetsvoor-
stellen waren opgenomen. Deze bedragen worden in de navolgende tabel 
afgezet tegen de opbrengsten, zoals die momenteel voor de periode 
1 986-1990 worden voorzien. 

Tabel 6. Mutaties in de bruto-uitkeringslasten gedurende de periode 1986—1990: 
confrontatie tussen de effecten van de oorspronkelijke en momentele voorstellen 
(in min. gld.) 

1986 1987 1988 1989 1990 

— opbrengst oorspronkelijke voor-
stellen 
— opbrengst huidige voorstellen 

- 1 9 5 
+ 110 

- 9 4 0 
- 5 5 

- 1 5 7 0 
- 4 7 0 

- 1 7 7 0 
- 6 8 5 

- 2 1 3 0 
- 9 7 0 

Verschil +305 +885 +1100 +1085 +1160 
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Bij de tabel dienen enkele kanttekeningen te worden geplaatst. Een 
eerste kanttekening betreft de opmerking dat ter bepaling van het totale 
effectieve financiële resultaat in beide pakketten rekening dient te worden 
gehouden met het effect van 165 min gulden uit hoofde van de interim-
maatregelen die in 1985 zijn getroffen. Op de omvang van het verschil is 
dit uiteraard niet van invloed. 

Vervolgens is van belang zich te realiseren dat de berekende verschillen 
niet alleen voortvloeien uit de aanpassingen die gedurende de parlemen-
taire behandeling tot dusverre in de voorstellen zijn doorgevoerd. De 
verschillen worden namelijk mede bepaald door twee andere factoren. 
Enerzijds hebben de uitkomsten van het arbeidsverledeneis-onderzoek 
aanleiding gegeven tot een bijstelling van de ramingen. Deze uitkomsten 
zijn na het uitbrengen van de memorie van antwoord bij de nWW in de 
Tweede Kamer eerst beschikbaar gekomen en in de becijferingen 
verwerkt. Anderzijds is de ingangsdatum van de maatregelen gewijzigd. 
Werd in de memorie van antwoord van de Werkloosheidswet nog 
uitgegaan van 1 mei 1986 als invoeringsdatum, inmiddels wordt er van 
uitgegaan dat de invoering op 1 januari 1987 zijn beslag zal krijgen. 
Rekening houdend met al deze factoren kan worden geconstateerd dat 
het verschil tussen de besparingen van de oorspronkelijke en de huidige 
voorstellen reeds na enkele jaren zal zijn toegenomen tot het bedrag van 
ruim 1,1 mld. gulden dat in de structurele situatie resulteert. Tevens laat de 
tabel zien dat de besparingen uitgaande van de huidige stand van zaken 
in 1990 een niveau zullen hebben bereikt van bijna 1 mld. gulden. 

De leden van de C.D.A.fractie vernemen gaarne of in de meest recente 
calculatie van de benodigde rijksmiddelen tot dekking van de uitgaven 
van het Toeslagenfonds ad ± 750 mld. gulden in 1987 wel of niet 
rekening is gehouden met eventueel afwijkende toetsingsregels ingevolge 
artikel 6, lid 2 van de Toeslagenwet. Tevens vragen genoemde leden of in 
deze raming een financiële beleidsmarge zit. Volgens de meest recente 
raming zullen de bruto uitkeringslasten (exclusief werkgeverspremies) in 
1987 ca. 620 mld. gulden bedragen (inclusief werkgeverslasten is in de 
begroting opgenomen 750 mld.). In deze becijferingen is rekening 
gehouden met de definities met betrekking tot het inkomen uit of in 
verband met arbeid zoals opgenomen in de concept-amvb betreffende 
het inkomensbesluit Toeslagenwet, die op grond van artikel 6 lid 2 zal 
worden getroffen. In zoverre is derhalve in de voorgenoemde raming 
geen financiële beleidsmarge aanwezig. 

De genoemde leden merken voorts op dat in artikel 47 van de Werk-
loosheidswet het bruto uitkeringsniveau staat vermeld. In verband 
hiermee vragen deze leden welk reëel beeld van het bruto-netto traject in 
1987 kort samengevat verwacht mag worden. 

De bruto-uitkering bedraag 70% van het dagloon. In onderstaande 
tabel worden de netto-effecten voor een tweetal uitkeringsniveaus 
weergegeven, alsmede voor een werknemer met het minimumloon. Bij de 
berekening is gebruik gemaakt van de in de Macro-Economische Verken-
ningen (MEV) 1987 weergegeven premiepercentages. De bedragen in 
de tabel zijn alle op jaarbasis en afgerond op tien gulden. 

Tabel 7. Bruto- en netto niveaus in 1987 voor (an werknemer met het minimumloon 
en voor uitkeringsgerechtigden met een modale c.q. maximale uitkering (inclusief 
vakantie-uitkering) 

Categorie Bruto- Bruto- lnhou- Netto loon/ 
loon uitkering dingen3 uitkering 

Werknemer met minimumloon 25 640 - 6 700 18 940 
Uitkeringstrekker 
- modaal 37 700 26 390 7 020 19 370 
- maximaal 68 460 47 920 18 230 26 690 

a Premies werknemersverzekeringen, 
AOW/AWW, LB/IB. 
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De leden van de fractie van de SGP vragen in relatie tot het in het 
rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
«waarborgen voor zekerheid» opgenomen overzicht van de zgn. «wig», 
het verschil tussen de loonkosten van een werknemer en zijn netto loon, 
hoe de uitwerking van de stelselherziening hierop zou zijn geweest in 
1980 en in 1986. De «wig» bedroeg in 1980 volgens berekeningen van 
het ministerie 47%, waarvan 19% ten laste van werkgevers en 28% ten 
laste van werknemers. In 1986 bedraagt de wig 48%, waarvan 20% ten 
laste van werkgevers en 28% ten laste van werknemers. Rekening 
houdend met de structurele effecten van de stelselherziening zou de 
«wig» dalen met 2%-punt. Deze daling treedt voor de helft op voor werk-
nemers, de andere helft is gelokaliseerd bij de werkgevers. 

De leden van de fractie van de V.V.D. informeren of er aanleiding 
bestaat om de enkele maanden geleden gedane schattingen van het 
aantal mensen dat er als gevolg van de stelselherziening op achteruitgaat, 
te herzien. Tevens vragen deze leden wanneer de toegezegde inventarisatie 
kan worden verwacht. 

Voor de goede orde merken wij naar aanleiding van de vraagstelling 
van de genoemde leden op, dat de schattingen betrekking hadden op het 
aantal gerechtigden dat vóór de invoering van de maatregelen al recht 
heeft op uitkering, dat wil zeggen de reeds bestaande gevallen. Er hebben 
ons sinds de plenaire debatten in de Tweede Kamer geen signalen bereikt 
die aanleiding zouden kunnen zijn voor een herziene schatting. Voor wat 
betreft de toegezegde inventarisatie menen wij te mogen volstaan met 
een verwijzing naar het verslag van de UCV van 28 april 1986 (kamerstukken 
II, 1985-1986, UCV nr. 62) waarin uitgebreid is ingegaan op de aantallen 
uitkeringsgerechtigden die er door de stelselwijziging op achteruit kunnen 
gaan. Daarmee werd de in het plenaire debat van 17 april 1986 gedane 
toezegging ingelost. 

DE NIEUWE WERKLOOSHEIDSWET 

Hierna zal op de wetsspecifieke vragen en opmerkingen over de nWW 
worden ingegaan. 

2. PERSONENKRING 

2 .1 . Flexibele arbeidsrelaties 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., D66 en de P.S.P. stellen 
vragen met betrekking tot flexibele arbeidsrelaties. Zo stellen de leden 
van de fractie van de P.v.d.A. vragen over flexibele arbeidsrelaties in 
verband met de arbeidsverleden-eis. 

De leden van de fractie van D66 vragen in de algemene inleiding hoe 
het staat met de voortgang van het onderzoek naar flexibele arbeidsrela-
ties. 

De leden van de fractie van de P.S.P. vragen tot slot of de bevindingen 
op basis van het interimrapport van een ambtelijke werkgroep dat 
onlangs is uitgebracht al reden geven tot heroverwegingen. In reactie op 
bovenstaande vragen delen wij het volgende mee: 

Zoals bekend, is een ambtelijke werkgroep ingesteld, die onder meer 
de opdracht heeft de problematiek van de flexibele arbeidsrelaties en de 
beleidsmogelijkheden op dat terrein in kaart te brengen. De werkgroep 
heeft eind juli een rapportage over de eerste fase van haar werkzaamheden 
uitgebracht. Die interim-rapportage is bij brief van 31 juli j l. ook aan de 
voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer gezonden. In die interim-rap-
portage wordt aangegeven, dat thans door een extern onderzoeksbureau 
onderzoek wordt verricht naar de omvang van het gebruik van flexibele 
arbeidsrelaties, de daarbij gehanteerde constructies en de (juridische) 
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implicaties en knelpunten daarbij. Naar verwachting zullen de resultaten 
van dit onderzoek in de tweede helft van oktober 1986 beschikbaar 
komen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal vervolgens, aan 
de hand van te ontwikkelen casusposities, zo snel mogelijk bij de uitvoe-
ringsorganen een vervolgonderzoek worden gedaan naar de eventueel 
onbedoelde of de ongewenst te achten consequenties van het huidige en 
het nieuwe stelsel van sociale zekerheid voor de positie van de verschillende 
typen van flexibele arbeidsrelaties. In de interim-rapportage van de 
werkgroep zijn terzake reeds enkele aandachts- of zo men wil toetsings-
punten ten aanzien van het sociale zekerheidsstelsel opgenomen, die in 
de afweging van deze nadere onderzoeksresultaten zullen worden 
betrokken. De uiteindelijke bevindingen terzake zullen hun neerslag 
vinden in het eindrapport van de werkgroep. Er wordt naar gestreefd dit 
eindrapport in het eerste kwartaal van volgend jaar uit te brengen. Of een 
en ander mogelijk zal blijken, is mede afhankelijk van het tijdstip van 
ontvangst van de resultaten van het vervolgonderzoek. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de fractie van de P.S.P. 
willen wij hier nog aan toevoegen, dat het onderzoek en de activiteiten 
van de werkgroep niet uitsluitend of primair gericht zijn op het zoeken 
naar mogelijkheden om het sociale zekerheidsstelsel aan te passen aan 
flexibele arbeidsrelaties. Primair doel is een goed inzicht te krijgen in de 
brede, deels ook maatschappelijke, problematiek van de flexibele 
arbeidsrelaties, de beleidsvragen die deze problematiek voor de overheid 
opwerpt en de mogelijkheden voor het voeren van een beleid gericht op 
het wegnemen of verminderen van gesignaleerde problemen. De vraag of 
het stelsel van sociale zekerheid op onderdelen moet worden aangepast 
komt derhalve ook pas aan de orde als mocht blijken dat er voor mensen 
die op basis van een flexibele arbeidsrelatie werkzaam zijn knelpunten in 
het stelsel zitten en als er, na afweging van verschillende factoren, die 
ook in het interimrapport van de werkgroep zijn aangegeven, wordt 
geconcludeerd dat maatregelen wenselijk zijn. Daarna zal over de 
bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de werkgroep eerst 
overleg met sociale partners plaatsvinden, alvorens tot politieke besluit-
vorming terzake wordt gekomen. 

In dit verband is verder van belang, dat in het interim-rapport van de 
werkgroep ook enkele alternatieven worden aangegeven, die, hoewel ze 
buiten het sociale zekerheidsstelsel hun beslag krijgen, toch leiden tot 
een wegnemen van mogelijke knelpunten op het sociale zekerheidsterrein. 
Te denken valt aan het verlichten van de bewijslast voor het aantonen van 
het bestaan van een arbeidsovereenkomst op grond van het Burgerlijk 
Wetboek (BW), hetgeen zowel voor de verzekeringsplicht als voor de 
arbeidsverleden-eis van belang is. Aandacht voor de bewijslastproblemen 
die de leden van de P.v.d.A.-fractie vragen is er dus wel degelijk. 

De vrees van de leden van de P.v.d.A.-fractie, dat de arbeidsverleden-eis 
niet goed te hanteren zal zijn bij vele afroepcontracten delen wij niet. De 
nu bekende inzichten over de gehanteerde constructies voor flexibele 
arbeidsrelaties wettigen die vrees niet. 

Zoals blijkt uit de interim-rapportage van de werkgroep is er bij de 
meeste flexibele arbeidsrelaties (en met name bij de afroepkrachten) 
sprake van een arbeidsovereenkomst zodra er feitelijk tegen beloning in 
ondergeschiktheid wordt gewerkt. Die arbeidsovereenkomst bestaat 
veelal slechts voor het aantal uren dat wordt gewerkt. Vraag ten aanzien 
van de arbeidsverleden-eis is dan «alleen» of er tenminste 8 uur in een 
week is gewerkt. Mede aan de hand van het - verplicht te stellen -
loonstrookje (Kamerstukken II 1985-1986, 19 286) moet dit ook achteraf 
kunnen worden bepaald. 

In perioden waarin niet gewerkt wordt bestaan er bij afroepkrachten 
twee mogelijkheden: of er is geen arbeidsovereenkomst - de uitzondering 
dat sprake is van een vastgezette dienstbetrekking even daargelaten -
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zodat deze perioden niet meetellen voor de beantwoording van de vraag 
of aan de arbeidsverleden-eis wordt voldaan; of er is sprake van een 
arbeidsovereenkomst met een uitgestelde prestatieplicht, waarbij niet 
duidelijk is of er in de niet gewerkte periode aan de criteria voor de 
arbeidsovereenkomst wordt voldaan. 

In deze laatste situatie kunnen alleen contracten die een minimum 
aangeven of in het verleden een gemiddelde feitelijke arbeidsduur 
hadden van 8 uur of hoger tot discussies in relatie tot de arbeidsverleden-eis 
leiden. Deze discussies worden echter niet veroorzaakt door de opzet van 
de arbeidsverleden-eis, maar door de onduidelijkheden in het contract of 
de arbeidsrechtelijke wetgeving. Daarin moeten dan ook primair de 
aanknopingspunten voor verbetering gezocht worden. 

Hiermee willen wij niet stellen dat de arbeidsverleden-eis geen problemen 
zou kunnen oproepen voor personen die werkzaam zijn in flexibele ar-
beidsrelaties, bijvoorbeeld omdat zij zelden aan deze eis zouden kunnen 
voldoen. Vragen daaromtrent kunnen, zoals gezegd, pas beantwoord 
worden als de gegevens uit het nadere onderzoek bekend zijn. Wij 
hebben slechts willen aangeven, dat «technisch gezien» de toepassing 
van de arbeidsverleden-eis ten aanzien van afroepkrachten geen onover-
komenlijke problemen hoeft op te leveren. 

Overigens menen wij dat het nieuwe stelsel ook anderszins geen 
nieuwe problemen oproept ten aanzien van flexibele arbeidsrelaties. Ook 
in het huidige stelsel liggen er op dit punt al enkele knelpunten, die echter 
vrijwel allemaal zijn terug te voeren tot het basisprobleem dat niet 
duidelijk is of er sprake is van een arbeidsovereenkomst en er geen 
duidelijkheid bestaat omtrent de rechten die de flexibele arbeidskracht 
aan het contract kan ontlenen. 

De leden van de fractie van de P.S.P. willen wij dan ook antwoorden dat 
wij bedenkingen hebben over bepaalde vormen van flexibele arbeidsrelaties 
en dat wij het minder juist achten dat vele flexibele arbeidskrachten een 
zo onzekere rechtspositie kennen. Dit is ook de drijfveer geweest achter 
het instellen van de departementale werkgroep flexibele arbeidsrelaties. 

Tot slot van dit onderdeel willen wij nog opmerken dat wij niet nader 
kunnen ingaan op de vraag of de veronderstelling juist is dat zonder 
nadere regelgeving voor sommige afroepcontracten de nWW een 
verslechtering betekent vergeleken met de huidige WW en WWV. Voor 
vele afroepkrachten bevat de nWW duidelijk verbeteringen ten opzichte 
van het huidige stelsel, met name de wijziging van de referte-eis betekent 
een essentiële verbetering. Het hiervoor genoemde onderzoek moet ons 
echter inzicht verschaffen in de vraag hoe voor bepaalde groepen 
afroepcontracten (of ruimer gesteld flexibele arbeidsrelaties) het huidige 
en het nieuwe stelsel in de praktijk zullen uitpakken. Thans bestaat te 
weinig inzicht in de wijze waarop in de praktijk vorm wordt gegeven aan 
en gebruik wordt gemaakt van flexibele arbeidsrelaties. 

2.2. Deeltijdwerkers 

De leden van de fractie van de PPR wensen nadere opheldering van het 
kabinet over de bepalingen vervat in de artikelen 16, 41 en 42 van de 
nWW die naar hun mening discriminerend zijn voor deeltijdwerkers en 
met name voor hen die slechts een gering aantal uren per week werken. 
Deze leden vragen hoe het kabinet tot deze naar hun mening ongelijke 
behandeling is gekomen, mede gezien de stimulering door het kabinet 
van het werken in deeltijd. 

In de eerste plaats willen wij uitdrukkelijk stellen, dat de bepalingen van 
de nWW zodanig zijn geformuleerd, dat werkloosheid ontstaan uit 
deeltijdarbeid in aanmerkelijk meer gevallen recht op uitkering zal geven 
dan in de huidige regelingen. Ook het door deze leden bekritiseerde 
artikel 16 houdt een belangrijke verbetering van de rechten van deeltijders 
in. Immers al degenen, die minder dan 10 uur hebben gewerkt, krijgen al 
recht op uitkering als zij de helft van hun arbeidsuren verliezen. 
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Voorts leidt het bepaalde in artikel 1 7 ertoe dat elke arbeid in een week 
verricht, van welke geringe omvang ook, meetelt voor de referte-eis. De 
bepaling van artikel 42 te weten de minimumvoorwaarde van een dienstbe-
trekking van 8 uur of meer per week voor het meetellen van het arbeids-
verleden, is opgenomen om te voorkomen, dat een dienstbetrekking van 
geringe omvang later zal kunnen leiden tot een relatief te lange uitkering. 
Vooral in geval van werkloosheid, ontstaan na een voltijdbaan, die slechts 
kort heeft geduurd, zou het onterecht zijn als bijvoorbeeld een baantje 
van slechts enkele uren per week, dat de betrokkene vóór zijn voltijdbaan 
had, ertoe zou kunnen leiden dat jarenlang een recht op uitkering zou 
bestaan. Wij zijn dan ook van mening dat een ondergrens zeker gerecht-
vaardigd is en dat met het stellen van deze grens op het lage aantal uren 
van acht uur per week voldoende ruimte is gecreëerd om werkloosheid 
ontstaan na deeltijdarbeid van enige omvang met een overeenkomstige 
uitkering te honoreren. Ten slotte zij vermeld, dat de bepaling van artikel 
41 uitsluitend is opgenomen om het uitbetalen van kruimeluitkeringen te 
voorkomen. 

Het gaat hier om uitkeringen tot ca. f 10,- per week. Het voert naar 
onze mening te ver, om bij het niet uitbetalen van zulke geringe bedragen 
van discriminatie te spreken. 

2.3. Off-shore werknemers en zeelieden 

Naar aanleiding van de vragen van de leden van de PvdA-fractie over 
de off-shore-werknemers en zeelieden, delen wij deze leden mee dat de 
in de Tweede Kamer aangekondigde beleidsnota over een structurele 
herziening van de kring van verzekerden volksverzekeringen, waarin ook 
de sociale verzekeringspositie van off-shore-werknemers en zeelieden 
aan de orde komt, inmiddels op 27 augustus 1986 aan de Tweede Kamer 
is toegezonden (Kamerstukken II 1985-1986, 19 615, nr. 7). 

In die nota worden ten aanzien van die groepen geen voorstellen 
gedaan die zullen leiden tot wijzigingen in het nu aanhangige pakket 
wetsvoorstellen. Voor wat betreft de positie van de off-shore-werknemers 
wijzen wij er evenwel voor de goede orde nog op dat - onverlet de in die 
beleidsnota vermelde wenselijkheid om te komen tot een regeling van de 
sociale verzekeringspositie voor deze werknemers - binnenkort aan de 
Stichting van de Arbeid advies zal worden gevraagd over een wetsvoorstel 
inzake de rechtspositie van werknemers op booreilanden. Bedoeld 
wetsvoorstel zal onder meer bepalingen bevatten die aan werkgevers 
privaatrechtelijke verplichtingen opleggen in gevallen van loonderving 
wegens arbeidsongeschiktheid en terzake van kosten van geneeskundige 
behandeling en verzorging. 

2.4. Overheidspersoneel 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen of het juist is dat, nu overheids-
personeel in principe en militairen daadwerkelijk onder de werking van de 
nWW gebracht zullen worden maar niet ingevolge de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering (WAO) verzekerd zijn, voor die categorieën 
personeel geen sprake kan zijn van scheiding tussen werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid (verdiscontering). 

Verdiscontering van werkloosheid - in casu werkloosheid zoals wets-
voorstel 19.256 dat beoogt uit de WAO te elimineren - heeft in de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering voor overheidspersoneel (invaliditeits-
pensioen) in het verleden in het algemeen niet plaatsgehad. Het Algemeen 
burgerlijk pensioenfonds heeft bij de uitvoering van de Algemene burgerlijke 
pensioenwet (Abp-wet), die in dat opzicht dezelfde bepalingen bevat als 
de WAO, met betrekking tot de verdiscontering de jurisprudentie van de 
Centrale Raad van Beroep gevolgd. Deze handelwijze zal worden voortge-
zet. Nu de WAO wijzigt zullen niettemin de overeenkomstige bepalingen 
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in de Abp-wet dezelfde wijzigingen ondergaan, omdat het beleid er altijd 
op gericht is geweest de normen en begrippen in deze twee wetten 
zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. 

Met betrekking tot de positie in de nWW van de door deze leden 
genoemde «militairen» moet een onderscheid worden gemaakt tussen 
beroepsmilitairen en dienstplichtige militairen. Voor beroepsmilitairen 
geldt in het kader van de nWW dezelfde regeling als voor het overige 
overheidspersoneel. Dienstplichtige militairen vallen vanaf het tijdstip van 
invoering van de nWW daadwerkelijk onder de werkingssfeer van deze 
wet. 

Voorts verdient de aandacht, dat voor dienstplichtige militairen die 
arbeidsongeschikt zijn op de dag, waarop het verblijf in werkelijke dienst 
eindigt, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Wamil) 
geldt. In het kader van die wet geldt hetzelfde arbeidsongeschiktheidscri-
terium als in de WAO. 

De vraag van de leden van de VVD-fractie of het kabinet plannen heeft 
om het overheidspersoneel bij de ZW en de WAO te betrekken wordt 
ontkennend beantwoord. Naar de mening van het kabinet valt dat aspect 
buiten het kader van de onderhavige wetsvoorstellen inzake de stelselher-
ziening. In dit verband zij er overigens wel op gewezen, dat ook zonder 
deelname van overheidspersoneel aan de WAO, terzake van arbeids-
ongeschiktheid reeds een gedeeltelijke risicoverevening plaatsvindt via de 
deelname van overheidspersoneel aan de AAW. 
In antwoord op de vraag van de leden van de VVD-fractie over de 
voornemens om het overheidspersoneel daadwerkelijk onder de werking 
van de nWW te brengen zij opgemerkt, dat de beslissing daarover pas 
genomen kan worden na open en reëel overleg met de centrales voor 
overheidspersoneel en de belangenverenigingen van militairen. Artikel 7 
van de nWW bepaalt dat ambtenaren eerst op een tijdstip, dat gelegen is 
na 31 december 1986, daadwerkelijk onder de werking van de nWW 
kunnen worden gebracht. Het kabinet heeft in de begrotingsvoorstellen 
voor het jaar 1987 geen voornemens opgenomen om in dat jaar de 
risicoverevening als gevolg van het daadwerkelijk onder de werkingssfeer 
van de nWW brengen van overheidspersoneel tot stand te brengen. 

Het streven van het kabinet is er op gericht om het overheidspersoneel 
met ingang van 1 januari 1988 daadwerkelijk onder de werkingssfeer van 
de nWW te brengen. Op korte termijn zal het kabinet terzake een voorstel 
doen aan het centraal georganiseerd overleg. 

3. DE VOORWAARDEN VOOR HET RECHT OP UITKERING 

3 . 1 . Werkloosheid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie menen dat bij flexibilisering van de 
arbeid het werkloosheidsbegrip van artikel 16 waarschijnlijk tot grote 
uitvoeringstechnische problemen zal leiden in gevallen van een opeenvol-
gend verlies van arbeidsuren. Zij vragen zich daarbij af of de nadere 
regelgeving op grond van dat artikel bijtijds zal zijn afgerond. Voorop 
gesteld moet worden dat het werkloosheidsbegrip ter vaststelling van 
werkloosheid een algemene regel geeft, die in een ruime meerderheid van 
de voorkomende situaties, namelijk bij de regelmatige arbeidspatronen, 
goede uitkomsten biedt. 

Deze algemene regel, het vergelijken van het gemiddeld arbeidspatroon 
per week in de laatste 26 weken voorafgaand aan het verlies met het 
aantal uren dat na dat verlies in elke week wordt gewerkt, biedt, zoals 
deze leden terecht stellen, geen pasklare oplossing in situaties van 
wisselende arbeidspatronen en in gevallen dat opeenvolgend arbeidsuren 
worden verloren. 
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Van de zijde van de uitvoering is gewezen op de problemen die zich bij 
het opeenvolgend arbeidsurenverlies zullen kunnen voordoen. 

Dit heeft ons tot de slotsom gebracht dat enkele wijzigingen van 
overwegend technische aard in het wetsvoorstel nWW noodzakelijk zijn, 
teneinde een adequate wettelijke basis te bieden aan uitvoeringsproblemen 
die zich bij het werkloosheidsbegrip kunnen voordoen. Bij nota van 
wijziging op het wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetten in het 
kader van de herziening van het stelsel van sociale zekerheid (Kamerstukken 
II 1985-1986, nr. 19 606) zijn deze aanpassingen aangebracht. 

Naar verwachting zullen uitvoeringstechnische problemen die de leden 
van de P.v.d.A. fractie vrezen, met regeling op basis van artikel 16 nWW 
kunnen worden opgelost. In verband met het vorenstaande merken wij 
overigens op dat een extra belasting van de uitvoeringsorganen bij de 
categorie arbeidsrelaties waarover deze leden spreken niet volledig uit 
de wereld kan worden geholpen. Deze arbeidsrelaties brengen ook op dit 
moment bij de uitvoering van de huidige WW extra problemen met zich. 

3.2. Referte-eis 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen zich af of er al mededelingen 
te doen zijn over eventuele aanpassingen van de wetsvoorstellen op het 
punt van de referte-eis en de arbeidsverledeneis voor bijvoorbeeld 
seizoenwerknemers. In reactie hierop delen wij mee dat wij vooralsnog 
niet van plan zijn voorstellen te doen voor een verlaging van de referte-eis 
en de arbeidsverledeneis voor bijvoorbeeld seizoenwerknemers. 

Dit houdt verband met het feit dat de voor een eventuele aanpassing 
noodzakelijke gegevens momenteel nog niet voorhanden zijn. Deze 
gegevens dienen te komen uit een onderzoek van het Gemeenschappelijk 
Administratiekantoor (GAK) naar de effecten van de referte- en arbeids-
verledeneis. De verwachting is dat het onderzoek in het najaar zal worden 
afgerond. Pas dan zal ook de SVr een definitief advies ten aanzien van 
de referte- en arbeidsverledeneis uitbrengen. De SVr heeft wel in zijn 
advies van augustus jl. een voorlopig standpunt ingenomen over de 
referte-eis. Dit standpunt is echter niet gebaseerd op actuele gegevens, 
rekening houdend met de nieuwe 26 wekeneis uit de nWW, maar op een 
onderzoek uit 1984 naar de effecten van de verzwaarde referte-eis op 
basis van de WW en de WWV. Dit onderzoek vormt naar onze mening 
een te zwakke basis voor het voorlopig vaststellen van verlaagde referte-
eisen. Bovendien is uit een nadere analyse van door het GAK beschikbaar 
gestelde gegevens gebleken dat seizoenwerknemers niet bovenmatig 
door de 26 wekeneis worden getroffen. 

Mocht uit de definitieve resultaten van het GAK-onderzoek en het 
definitieve SVr-advies blijken dat een verlaagde referte-eis voor bepaalde 
categorieën werknemers noodzakelijk is dan kan alsnog worden overgegaan 
tot het treffen van een algemene maatregel van bestuur terzake. 

4. UITSLUITINGSGRONDEN 

4 . 1 . Illegalen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen naar de stand van zaken met 
betrekking tot een inventariserend onderzoek naar het gebruik van 
voorzieningen door illegale vreemdelingen. Dit onderzoek is inmiddels 
afgerond. Op 16 mei j l . heeft het kabinet hierover zijn standpunt bepaald. 
Met betrekking hiertoe moge worden verwezen naar het antwoord van de 
minister van Binnenlandse Zaken dd. 23 juli 1986 op vragen van het 
kamerlid Van Es (P.S.P.) dd. 18 oktober 1985. (Aanhangsel van de 
Handelingen, Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, pag. 1833-1834). 
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Voorts vragen de leden van de P.v.d.A. fractie zich af of de uitsluitings-
grond van artikel 19, eerste lid, onderdeel g, niet langs een omweg leidt 
of tot een algemene legitimatieplicht of tot een specifieke controle op 
«buitenlands ogende» aanvragers en vooruitloopt op de besluitvorming 
over de algemene legitimatieplicht zoals deze is voorgesteld in het 
Regeerakkoord van het huidige kabinet. 

In het Regeerakkoord is omtrent deze legitimatieplicht gesteld: «een 
algemene identificatieplicht op basis van bestaande documenten is van 
groot belang voor de criminaliteitsbestrijding». (Regeerakkoord tweede 
kabinet-Lubbers, Staatsuitgeverij, blz. 36). Hoewel aan een dergelijke 
algemene identificatieplicht in het kader van de criminaliteitsbestrijding 
inderdaad is gedacht, voert het ons inziens te ver om ook in die gevallen 
waarin voor het verkrijgen van een uitkering wordt vereist dat betrokkene 
zich identificeert, te spreken van een algemene legitimatieplicht. Immers, 
in het gewone maatschappelijk verkeer is het gebruikelijk dat men voor 
het verkrijgen van bepaalde goederen en diensten zijn identiteit kenbaar 
maakt. Niet valt in te zien waarom men zich bij het aanvragen van een 
uitkering niet zou behoeven te legitimeren, terwijl dit algemeen aanvaard 
en gebruikelijk is bij het opnemen van geld bij bank of postkantoor. Wij 
achten het geenszins in strijd met de maatschappelijke betamelijkheid dat 
men, indien men aanspraken maakt op collectieve voorzieningen zoals 
uitkeringen, zijn identiteit kenbaar maakt. Indien mitsdien in het kader van 
de aanvrage van een werkloosheidsuitkering de vraag inzake de nationaliteit 
van betrokkene wordt gesteld, zal een ieder deze dienen te beantwoorden. 
Mocht het uitvoeringsorgaan hierbij twijfelen aan de juistheid van de 
verstrekte gegevens, dan dient het uitvoeringsorgaan te onderzoeken of 
deze gegevens naar waarheid zijn verstrekt. Het behoort evenwel tot de 
competentie van de bedrijfsvereniging om vast te stellen op welke wijze 
de haar verstrekte gegevens zullen worden gecontroleerd. Artikel 101 van 
de nWW bepaalt dat elke bedrijfsvereniging een uitkeringsreglement 
werkloosheidsverzekering vaststelt dat onder meer bepalingen bevat 
omtrent voorschriften ten behoeve van een doelmatige controle. Over de 
mogelijke inhoud van deze voorschriften in deze kon van de zijde van de 
uitvoeringsorganen nog geen informatie worden verstrekt. Uit het 
bovenstaande moge duidelijk zijn dat zeggenschap over de wijze 
waarop door de bedrijfsvereniging controle wordt uitgeoefend op de 
verstrekte gegevens, waaronder gegevens ter zake van de nationaliteit, 
buiten mijn bevoegdheid ligt en dat mitsdien mijnerzijds in deze ook geen 
waarborgen kunnen worden gegeven over het op een bepaalde wijze 
uitoefenen van deze controle. 

Voorts vragen de leden van de P.v.d.A.-fractie waarom uitsluiting van 
illegalen van het recht op een werkloosheidsuitkering op indirecte wijze, 
namelijk doordat illegalen niet kunnen voldoen aan de eis tot bechikbaar-
stelling en inschrijving bij het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB), niet 
adequaat wordt geacht. 

Artikel 26 van de nWW legt de werknemers de verplichting op zich als 
werkzoekende bij het arbeidsbureau te doen inschrijven. Artikel 27 geeft 
de bedrijfsvereniging de bevoegdheid de werknemer sancties op te 
leggen met betrekking tot de duur en de hoogte van de uitkering, indien 
de werknemer aan hem in de wet opgelegde verplichtingen, waaronder 
de voornoemde verplichting, niet voldoet. Deze bevoegdheid van de 
bedrijfsvereniging is een discretionaire bevoegdheid, waarvan zij al dan 
niet gebruik kan maken. 

Indien de uitsluitingsgrond van artikel 19, eerste lid, onder g, zou 
komen te vervallen, zou de uitkering van de illegale buitenlander op grond 
van artikel 27 juncto artikel 26 van de nWw, door de bedrijfsvereniging 
kunnen worden beperkt in duur en hoogte. Hoewel een blijvende weigering 
van de gehele uitkering, hetgeen in het geval van een illegale werknemer 
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in de rede zou liggen, tot de in artikel 27 bedoelde sancties behoort, zou 
het de bedrijfsvereniging vrij staan een andere sanctie op te leggen. Dit 
achten wij, gezien het principiële karakter van uitsluiting van illealen van 
het recht op uitkering, een ongewenste situatie. Het al dan niet uitsluiten 
van illegalen van het recht op uitkering dient niet te geschieden op basis 
van de discretionaire sanctiebevoegdheid van de bedrijfsvereniging. 
Derhalve achten wij uitsluiting van het recht op uitkering van illegalen 
door middel van de in de wet genoemde uitsluitingsgronden de meest 
geëigende oplossing. 

De leden van de fractie van de P.S.P. vragen voorts of de opsporende 
taak die de bedrijfsvereniging zou krijgen doordat legaal verblijvende 
personen zich voortdurend moeten legitimeren bij de uitkeringsinstanties, 
wel is weggelegd voor de bedrijfsvereniging en niet bij uitsluiting behoort 
tot de vreemdelingenpolitie. 

Het uitvoeringsorgaan zal, alvorens het tot het verstrekken van een 
uitkering overgaat, dienen te beoordelen of betrokkene inderdaad 
rechthebbende is. 

Daartoe zal het moeten vaststellen of betrokkene aan de voorwaarden 
voor het recht op uitkering voldoet en of er uitsluitings- of weigerings-
gronden zijn. Indien een voorwaarde niet is vervuld of er een uitsluitings-
of weigeringsgrond bestaat, bestaat er geen recht op uitkering of wordt 
de uitkering beperkt. 

Het op grond van de Vreemdelingenwet kunnen worden uitgezet is een 
uitsluitingsgrond of, met andere woorden, een negatieve voorwaarde 
voor het recht op een werkloosheidsuitkering. Het uitvoeringsorgaan 
dient vast te stellen of betrokkene onder deze uitsluitingsgrond valt. Is dat 
het geval dan stelt de bedrijfsvereniging vast dat er geen recht op 
uitkering bestaat en zij stelt de belanghebbende daarvan in kennis. De 
taak van de bedrijfsvereniging bestaat derhalve in het vaststellen van het 
feit of betrokkene al dan niet recht op een uitkering heeft. Het valt niet in 
te zien waarom deze werkzaamheden van de bedrijfsvereniging als een 
opsporende taak te kwalificeren zouden zijn, nu haar werkzaamheden 
noch bestaan uit het opsporen van illegalen, noch gericht zijn op of 
uitmonden in uitzetting van illegale vreemdelingen. 

Ook wij menen dat de controle op en de uitvoering van het vreemdelin-
genbeleid bij uitsluiting behoren te liggen bij de justitiële en politionele 
instanties. Het onderhavige wetsvoorstel brengt hierin geen verandering. 

Het lid van de G.P.V.fractie vraagt of de nWW het in de toekomst 
onmogelijk maakt dat bij illegale werknemers premieafdrachten plaats-
vinden en of hierdoor het zwart werken niet zou worden bevorderd. 
Voorts vraagt deze fractie ons standpunt over illegale werknemers die 
hier reeds jaren werken en ook premies hebben betaald voor de sociale 
voorzieningen. 

Indien iemand werknemer is in de zin van de nWW of hiermede is 
gelijkgesteld, is men verplicht verzekerd en is door werknemer en 
werkgever premie verschuldigd. Ook de illegale vreemdeling die de status 
van werknemer heeft, is derhalve verplicht verzekerd en tot premiebetaling 
verplicht. Dit voorkomt dat 'zwart' werken zou worden bevorderd. Het feit 
dat men verzekerd is en premie betaald heeft, geeft evenwel nog geen 
aanspraak op een uitkering bij werkloosheid. Hiertoe is bovendien 
noodzakelijk dat men aan de overige voorwaarden voor het recht op 
uitkering voldoet. Eén van deze voorwaarden is dat men geen vreemdeling 
is die op grond van de Vreemdelingenwet kan worden uitgezet. De 
illegale vreemdeling die verzekerd is voor de nWW, valt mitsdien enerzijds 
wel onder de werkingssfeer van de nWW, doch is anderzijds niet gerechtigd 
tot een uitkering. De opzet en de structuur van zowel de huidige WW als 
de nWW leiden er derhalve toe dat premiebetaling als zodanig geen 
garantie schept voor het recht op uitkering; hierop kan voor illegalen die 
jarenlang premies hebben betaald geen uitzondering worden gemaakt. 
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4.2. Ziekte als uitsluitingsgrond 

De leden van de fracties van de P.v.d.A. en de V.V.D. stellen vragen 
met betrekking tot de uitsluitingsgrond ziekte. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen zich af waarom ziekte 
pas na drie maanden als uitsluitingsgrond wordt aangemerkt en niet 
reeds na 6 weken. Deze leden leggen hierbij een verband tussen de 
6-weken termijn uit de Ziektewet (ZW) en de 6-weken termijn in de 
Toeslagenwet (TW) waarover het minimumloon wordt gegarandeerd. In 
antwoord hierop willen wij allereerst wijzen naar amendement nummer 
38 op het wetsvoorstel inzake de nWW waaruit blijkt dat een meerderheid 
van de Tweede Kamer zich uitsprak voor die termijn. Naar aanleiding 
daarvan hebben wij bij de vierde nota van wijziging dit amendement 
overgenomen. Die wijziging is ingegeven door de gedachte dat eerst een 
onafgebroken ziekteperiode van langer dan drie maanden de beschikbaar-
heid voor de arbeidsmarkt in de weg staat. Een termijn van 6 weken is 
ook naar onze mening te kort om te kunnen spreken van blijvende arbeids-
ongeschiktheid, die de beschikbaarheid belemmert. Een vergelijking met 
de termijn van zes weken in het kader van de ZW en de TW gaat naar 
onze mening niet op, omdat aan die termijnen andere overwegingen ten 
grondslag liggen. 

Overigens delen wij niet de opvatting van deze leden, dat iemand met 
zes maanden nWW-uitkering, indien hij drie maanden ziek is, slechts drie 
maanden de gelegenheid heeft om een andere baan te zoeken. Ook 
tijdens deze tijdelijke ziekteperiode achten wij betrokkene in het algemeen 
zeer wel in staat zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. 

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van de V.V.D. of 
het juist is dat bij ziekte tijdens de vervolguitkering een uitsluitingsgrond 
optreedt, kan worden opgemerkt dat ziekte tijdens de duur van de 
vervolguitkering op gelijke wijze als tijdens de duur van de loondervings-
uitkering na een onafgebroken periode van drie maanden als uitsluitings-
grond wordt aangemerkt. Pas na die periode vindt opschorting van de 
uitkeringsduur plaats. 

5. WEIGERINGSGRONDEN 

De leden van de fractie van de V V D . vragen of de bedrijfsverenigingen 
doende zijn met het vaststellen van regels voor het te voeren sanctiebeleid 
dat in het kader van de stelselherziening «meer op maat» kan worden 
gesneden. Tevens vragen zij of de gemeenten en bedrijfsverenigingen 
meer ruimte krijgen bij het te voeren sanctiebeleid. Tot slot stellen zij de 
vraag of de zogenaamde omkering van de bewijslast zich verdraagt met 
de vrijheid van beleid bij gemeenten en bedrijfsverenigingen. 

Naar aanleiding hiervan merken wij op dat de nWW de bedrijfsvereni-
gingen meer ruimte biedt voor een genuanceerd sanctiebeleid dan de 
WW. Indien een werkloze zich niet houdt aan de door de nWW gestelde 
verplichtingen is de bedrijfsvereniging bevoegd de uitkering blijvend of 
tijdelijk, geheel of gedeeltelijk te weigeren. Daarnaast kan de bedrijfsver-
eniging de uitkeringsduur bekorten. Op grond van de WW heeft de 
bedrijfsvereniging slechts de mogelijkheid om de uitkering blijvend of 
tijdelijk geheel te weigeren. De bedrijfsverenigingen zijn geheel vrij 
- binnen de grenzen die de nWW stelt - hun eigen sanctiebeleid in te 
vullen. Wel heeft de SVr de bevoegdheid om regels te stellen over de 
wijze waarop de bedrijfsverenigingen gebruik maken hun sanctiemogelijk-
heden, met name uit oogpunt van toezicht en, voor zover nodig, om 
coördinatie in de uitvoeringspraktijk tot stand te brengen. 

De verwachting is dat de SVr van deze bevoegdheid vooralsnog geen 
gebruik zal maken, omdat in federatieverband reeds wordt gewerkt aan 
uniformering van het sanctiebeleid. 
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Voor wat de gemeenten betreft willen wij opmerken dat het beleid er 
niet op is gericht de beleidsvrijheid ten aanzien van de sanctietoepassing 
te verruimen. 

In dit verband dient te worden gewezen op de resultaten van het 
onderzoek naar het sanctiebeleid bij alle gemeenten vanaf omstreeks 
50.000 inwoners (als bijlage bij de notitie inzake sanctietoepassing bij 
werkloosheidsregelingen opgenomen, (Kamerstukken II 1985-1986, 
19 444, nr. 3). Uit dit onderzoek is gebleken dat er tussen gemeenten 
grote verschillen bestaan en dat veelal onvoldoende rekening wordt 
gehouden met de wettelijke uitgangspunten: de ernst van het feit, de 
mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden en mogelijkheden van 
persoon en gezin. Dit gegeven rechtvaardigt geenszins een grotere 
beleidsvrijheid voor gemeenten dan thans. 

Wat de vraag van deze leden betreft of het al dan niet meer ruimte 
geven aan de uitvoeringsorganen ten aanzien van het te voeren sanctie-
beleid strookt met onze gedachte over de verzwaring van de bewijslast 
merken wij op dat wij deze aanpassing van de bewijslastverdeling zien als 
een instrument ter verbetering van de bewijslastpositie van de uitvoe-
ringsorganen, dat zij bij geconstateerde fraude, afhankelijk van de 
concrete omstandigheden, kunnen toepassen. Dit past naar onze mening 
goed binnen de vrijheid die de uitvoeringsorganen hebben bij de sanctie-
toepassing. 

Voorts stellen de leden van de fracties van D66 enkele vragen met 
betrekking tot de vermeende fraudegevoeligheid van het nieuwe stelsel 
en het te voeren sanctiebeleid. Wat de vermeende fraudegevoeligheid 
betreft willen wij verwijzen naar paragraaf 1.3. van het algemeen deel van 
deze memorie van antwoord. 

Dat door het nieuwe stelsel het zwarte circuit zal toenemen zoals deze 
leden stellen is een ongegronde vrees. De verplichtingen die voor de 
werknemer uit de wet voortvloeien alsmede de factoren die van belang 
zijn voor de bepaling van de hoogte van de uitkering zijn niet of nauwelijks 
ten opzichte van de huidige wetgeving gewijzigd. 

Wat de vragen van de leden van de D66-fractie betreft in relatie met 
het gemeentelijk sanctiebeleid, genoemd in het algemeen deel van het 
voorlopig verslag, delen wij het volgende mee. 

Ter onderbouwing van de notitie inzake toepassing van sancties bij 
werkloosheidsregelingen (Kamerstukken II 1985-1986, 19444, nrs. 1-3) 
is gebruik gemaakt van een onderzoek naar het sanctiebeleid bij alle 
gemeenten vanaf omstreeks 50.000 inwoners. Dit onderzoek is als bijlage 
1. aan die notitie toegevoegd om inzicht te verschaffen in het sanctiebeleid 
bij de grotere gemeenten. Naar het beleid bij de kleinere gemeenten is 
geen onderzoek gedaan, zodat een gefundeerd oordeel over het verschil 
in beleid tussen grotere en kleinere gemeenten niet kan worden gegeven. 
Gezien het feit evenwel, dat tussen de grotere gemeenten aanzienlijke 
verschillen bestaan is de veronderstelling van deze leden gerechtvaardigd 
dat er ook verschillen zullen bestaan tussen kleinere gemeenten onderling 
en grotere en kleinere gemeenten. 

Voor de door de aan het woord zijnde leden vermoede rechtsongelijkheid 
tussen het sanctiebeleid uitgevoerd door gemeenten en bedrijfsverenigin-
gen behoeft niet te worden gevreesd. De reden hiervan is dat aan de 
werkloosheidsregelingen verschillende uitgangspunten ten grondslag 
liggen. Met name kunnen de omstandigheden en mogelijkheden van 
persoon en gezin, een van de uitgangspunten bij Rww tot een geheel 
andere afweging aanleiding geven dan bij de werkloosheidsregelingen die 
dit uitgangspunt niet kennen. 

Deze leden vragen verder wat is gebeurd met de toezegging inzake de 
(ingetrokken) motie Nypels aangaande een gedragscode van gemeentelijke 
controle-activiteiten (Kamerstukken II 1984-1985, 18 942, nr. 11). 

Zoals bij brief van 28 januari 1986 aan de Tweede Kamer is meegedeeld, 
is de mogelijkheid van een dergelijke gedragscode conform de gedane 
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toezegging besproken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG). Daarbij is er door de VNG op gewezen dat een aanzienlijk aantal 
sociale diensten reeds gebruik maakt van eigen gedragsregels voor 
ambtenaren die met controle-activiteiten zijn belast. De VNG deelt onze 
mening dat de totstandkoming en toepassing van gedragsregels bij 
voorkeur aan de gemeenten dient te worden overgelaten en dat derhalve 
een door de centrale overheid verplicht te stellen gedragscode niet 
wenselijk is. 

Voorts vragen de leden van de D66-fractie of er verschil in sanctiebeleid 
komt tussen lichtere en zwaardere overtredingsvormen bij voorbeeld 
tussen onbekendheid met de nieuwe wetgeving, nalatigheid van melden 
van een gewijzigde situatie alsmede zwart werken tijdens de uitkeringsduur. 
In antwoord hierop merken wij op dat een sanctie in elk geval behoort te 
zijn afgestemd op de ernst van het feit en de mate van verwijtbaarheid. 
Dit houdt in dat er verschil behoort te zijn tussen lichtere en zwaardere 
gevallen. Waar dit verschil niet tot uitdrukking komt moet worden 
bevorderd dat dat wel het geval wordt. 

Op de vraag van deze leden of het in de bedoeling ligt bij het sanctiebeleid 
in het kader van de Rww ook een periode van drie maanden te hanteren 
merken wij op dat dat inderdaad de bedoeling is. Dat deze leden hierbij 
refereren aan de periode waarna een samenwoning als duurzaam kan 
worden aangemerkt, begrijpen wij niet. Aan de hier bedoelde termijn van 
drie maanden en die geldt in verband met het samenwonen liggen andere 
overwegingen ten grondslag. Zoals eerder gezegd hebben wij geen 
invloed op het te voeren sanctiebeleid bij de bedrijfsverenigingen in het 
kader van de nWW. Wij verwachten echter dat de bedrijfsverenigingen 
oog zullen hebben voor het bij de gemeenten te ontwikkelen sanctiebeleid. 

Voor het antwoord op de vraag van deze leden naar de verhouding 
tussen het sofi-nummer en de identificatieplicht verwijzen wij naar 
paragraaf 7.2 van deze memorie. 

6. BETALING 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stemmen in met de bepaling dat 
inkomsten uit ouderdomspensioen op de werkloosheidsuitkering in 
mindering moeten worden gebracht, alsmede met de daarop gemaakte 
uitzonderingen. Wel vragen zij in dit verband aandacht voor de situatie 
waarin een werkloze werknemer een in het verleden opgebouwd pensioen, 
dat geen verband heeft met de dienstbetrekking waaruit hij werkloos is 
geworden, voor zijn 65e jaar en tijdens de WW-uitkering krijgt uitbetaald. 

Deze leden vragen zich af of dat pensioen op de uitkering in mindering 
moet worden gebracht en zo ja, of dit overeenkomt met de verzekerings-
gedachte. 

Zoals wij in paragraaf 3.6. van de memorie van antwoord op de nWW 
aan de Tweede Kamer hebben gesteld, dient een dergelijk pensioen op 
grond van het eerste lid van artikel 34 nWW volledig op de uitkering in 
mindering te worden gebracht. Dit is geen verandering ten opzichte van 
de huidige WW, op grond waarvan een dergelijk pensioen eveneens op 
de uitkering in mindering wordt gebracht. 

Wij zijn van mening dat dit niet in strijd is met de verzekeringsgedachte, 
omdat in onze optiek de verzekeringsgedachte niet op zichzelf staat, 
maar in samenhang moet worden gezien met andere uit de wet voort-
vloeiende beginselen zoals bijvoorbeeld de loondervingsgedachte. Met 
name het laatstgenoemd beginsel brengt met zich dat een pensioen, 
waaraan een werkgever financieel heeft bijdragen, volledig in mindering 
moet worden gebracht op de uitkering. 

Voorts vragen deze leden wat er gebeurt indien het pensioen in een 
bedrag ineens wordt uitbetaald. In antwoord hierop merken wij op dat 
een bedrag ineens niet valt onder het in artikel 34 van de nWW opgenomen 
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begrip ouderdomspensioen omdat het volgens die definitie moet gaan 
om een periodieke uitkering. 

Het zevende lid van artikel 34 nWW biedt echter tevens de mogelijkheid 
uitkeringen met ouderdomspensioen gelijk te stellen. Met ouderdoms-
pensioen zou dan bijvoorbeeld kunnen worden gelijkgesteld een lijfrente 
uit een koopsompolis, tenminste indien de werkgever daaraan financieel 
heeft bijgedragen. Indien een lijfrente volledig uit particuliere middelen is 
gefinancierd zou anticumulatie in ieder geval achterwege moeten blijven. 
In overleg met de SVr zal nader bezien moeten worden of het nodig is ter 
zake regels te stellen. 

In antwoord op de vraag van deze leden hoe bovenstaande kwestie in 
de AAW en de WAO is geregeld zij medegedeeld dat deze wetten geen 
kortingsbepalingen ter zake bevatten. Voor wat betreft de samenloop van 
een lijfrente met een uitkering op grond van de Toeslagenwet en de 
IOAW moge verwezen worden naar de memories van antwoord op de 
desbetreffende wetsvoorstellen. 

7. DUUR EN HOOGTE VAN DE UITKERING 

7.1. Duur van de uitkering 

Verschillende fracties maken opmerkingen en stellen vragen over de 
arbeidsverledeneis en de daaraan gekoppelde duur van de werkloosheids-
uitkering. 

Zo constateren wij dat de leden van de fractie van de P.v.d.A. van 
mening zijn, dat er sterke argumenten zijn om de uitkeringsduur bij 
werkloosheid mede te laten afhangen van leeftijd en arbeidsverleden. 

Wij merken hierbij op, dat tijdens de behandeling in de Tweede Kamer 
de oorspronkelijke opzet van het voorstel, die ook voorzag in een duur, 
samenhangend met leeftijd en arbeidsverleden, is gewijzigd in die zin, dat 
nu rekening wordt gehouden met een feitelijk en een fictief arbeidsverleden. 
Dit heeft plaatsgevonden bij tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 
1985-1986, 19 261, nr. 16). Weliswaar wordt het fictieve deel van het 
arbeidsverleden de facto nog door de leeftijd bepaald, doch tot introductie 
van een fictief arbeidsverleden is op andere gronden besloten, namelijk 
wegens het ontbreken van registratie van het arbeidsverleden. De 
bedoeling is, dat naarmate deze registratie zal plaatsvinden, het fictieve 
arbeidsverleden en daarmee de leeftijd als onderliggend nevencriterium 
voor de duur van de uitkering een steeds minder belangrijke rol zal gaan 
spelen. 

Met hun constatering, dat voor veel vrouwen met een onderbreking van 
de arbeidsparticipatie leeftijd een gunstiger criterium is dan arbeidsverle-
den zijn wij het eens. Wel willen wij hierbij opmerken, dat leeftijd naar 
verwachting in het algemeen voor de betrokkenen in alle gevallen een 
gunstiger criterium is, omdat dan geen enkele onderbreking in het 
verzekeringsplichtige arbeidspatroon relevant is. Onderbrekingen in de 
arbeidsparticipatie noch arbeid als zelfstandige of verblijf in het buitenland 
beïnvloeden dan immers de duur van de uitkering. 

Op de vraag van deze leden of het kabinet het aspect van het streven 
naar economische zelfstandigheid voor jongeren wel voldoende 
honoreert door hen in veel gevallen slechts een individueel uitkeringsrecht 
voor een half jaar te geven dient te worden geantwoord, dat hier sprake is 
van een weloverwogen keuze. De keuze voor een langere uitkeringsduur 
voor ouderen met een lang arbeidsverleden heeft als consequentie 
moeten hebben een kortere uitkeringsduur voor jongeren. 

Overigens zij opgemerkt, dat voor de groep jongeren met een arbeids-
verleden van drie jaar in de vijf jaar aan de werkloosheid voorafgaande 
reeds recht op vervolguitkering bestaat. 
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Het koppelen van het recht op vervolguitkering aan de referte-eis, zoals 
deze leden suggereren, zou een verruiming van het recht op uitkering 
betekenen die niet alleen voor jongeren zou gelden. In de Tweede Kamer 
is een identiek voorstel ook aan de orde geweest en wel met name door 
indiening van een amendement van mevrouw Beckers (Kamerstukken II 
1985-1986, 19 2 6 1 , nr. 76) welk amendement niet werd aanvaard. Uit 
het feit dat een dergelijk voorstel niet is overgenomen, moge duidelijk zijn 
dat het kabinet en de meerderheid van de Tweede Kamer een dergelijke 
wijziging niet zien als een maatschappelijk compromis, zoals door deze 
leden aanbevolen. Een wijziging van de wet in deze zin zou zijn neergekomen 
op een besparingsverlies van 200 a 250 miljoen ten opzichte van de in dit 
wetsvoorstel opgenomen variant. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vragen zich in verband met het bij 
de eerdergenoemde tweede nota van wijziging in het wetsvoorstel 
opgenomen feitelijke en fictieve arbeidsverleden af of met name het 
feitelijk deel van vijf jaar aan de werkloosheid voorafgaande voor de 
uitvoeringsorganen moeilijkheden zou opleveren. Naar aanleiding hiervan 
willen wij nogmaals opmerken, dat het ontbreken van registratie van 
arbeidsverledens het kabinet heeft genoodzaakt met betrekking tot het 
arbeidsverleden uit te gaan van een fictief en een feitelijk deel. Voorts is 
de betreffende bepaling zo geredigeerd, dat om in aanmerking te komen 
vooreen uitkering van langer dan een half jaar aan de uitkeringsgerechtigde 
zelf de verplichting wordt opgelegd over de vijf jaar van het feitelijk deel 
aan te tonen, dat hij, en wel gedurende ten minste drie jaar, een dienstbe-
trekking van ten minste acht uur per week heeft gehad. De uitvoeringsor-
ganen hoeven vooralsnog voor de vaststelling van het arbeidsverleden 
geen initiatief te ontplooien. De werknemer dient aan de hand van in zijn 
bezit zijnde stukken e.d. zijn arbeidsverleden te reconstrueren en deze 
gegevens aan de bedrijfsvereniging ter beschikking te stellen. De keuze 
van een termijn van vijf jaar is mede beïnvloed door de omstandigheid dat 
men belangrijke stukken in het algemeen wel zo lang zal bewaren. Wij 
verwachten dan ook niet dat een en ander de bedrijfsvereniging voor 
problemen zal stellen. Op de vraag van deze leden naar de inrichting van 
de administratie komen wij hierna nog terug. 

De leden van de fractie van de C.P.N, wijzen er in de algemene inleiding 
op dat door de koppeling van de duur van de uitkering aan het arbeids-
verleden in de praktijk veel jongeren, vrouwen en werklozen met een 
onregelmatig arbeidsverleden een korter durende uitkering krijgen. Zij 
verbinden hieraan de vraag of het verantwoord wordt geacht, dat 
hierdoor juist degenen, die de zwakste positie op de arbeidsmarkt 
hebben, worden getroffen. 

Vooreerst willen wij deze leden verwijzen naar hetgeen in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag van de Tweede Kamer (Kamerstukken II 
1985-1986, 19261, nr. 15) in paragraaf 3.7. is opgemerkt over de 
gevolgen van de arbeidsverledeneis. Met betrekking tot onregelmatig 
werkenden met name in de bouw blijkt uit onderzoekingen dat, hoewel 
relatief grotere kans bestaat op werkloosheid een gedeelte van de werk-
loosheid bestaat uit kortdurende werkloosheid, waarbij indien aan de 
referte-eis wordt voldaan, ook aan de arbeidsverledeneis wordt voldaan. 

Vervolgens merken wij op dat bij de voorbereiding van de stelselherziening 
reeds in een vroeg stadium het uitgangspunt is geformuleerd, dat bij de 
duur van de loondervingsuitkering een relatie dient te worden gelegd met 
de duur van het arbeidsverleden van de uitkeringsgerechtigde. Het past in 
het verzekeringskarakter van deze uitkering, dat degenen die lange tijd als 
werknemer aan het arbeidsproces hebben deelgenomen, waarin door hen 
ook gedurende lange tijd is gecontribueerd, ook relatief lange tijd recht 
op uitkering bestaat. Overigens is het nog de vraag of het met name de 
jongeren zijn die de zwakste positie op de arbeidsmarkt innemen. Voor 
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bepaalde categorieën ouderen is het vrijwel zeker, dat zij nooit meer aan 
de slag zullen komen. 

De leden van de fractie van de P.P.R. vragen in de algemene inleiding 
van het voorlopig verslag een principiële uiteenzetting over de keuze in de 
toekomst het arbeidsverleden als enig criterium voor de duur van de 
uitkering te laten gelden. Genoemde leden zijn van mening, dat deze 
keuze leidt tot ongelijke behandeling en dat het enige objectieve criterium 
«leeftijd» kan zijn. 

Wij kunnen allereerst niet inzien op grond van welke overweging deze 
leden constateren, dat «leeftijd» het enige objectieve criterium zou zijn. 
Een arbeidsverleden kan immers op dezelfde objectieve wijze worden 
vastgesteld als de leeftijd. 

Begrijpen wij deze leden goed, dan beogen zij met deze constatering 
aan te geven, dat door de keuze voor het arbeidsverleden groepen 
worden benadeeld, die niet aan het economische arbeidsproces hebben 
kunnen deelnemen. Hier aan ontlenen deze leden hun stelling, dat in 
aanmerking nemen van «arbeidsverleden» discriminatoir zou zijn. 

In antwoord op een vraag van de leden van de C.P.N.-fractie is in het 
vorenstaande vermeld dat in het nieuwe stelsel voor de duur van de 
loondervingsuitkering een relatie is gelegd met het arbeidsverleden, 
omdat het in het verzekeringskarakter van deze uitkeringen past, dat 
degenen door of voor wie gedurende langere tijd is bijgedragen aan de 
verzekering ook recht dient te hebben op een langer durende uitkering. 
Het arbeidsverleden heeft dan ook bij het opstellen van de nieuwe 
werkloosheidsregeling altijd meegespeeld in het bepalen van de duur van 
de uitkering. Alleen omdat geen registratie van het arbeidsverleden 
beschikbaar is, is in de destijds bij het parlement ingediende voorstellen 
de leeftijd als uitgangspunt gekozen, gecombineerd met een arbeidsverle-
deneis van drie jaar in de vijf jaar aan de werkloosheid voorafgaande (3 
uit 5 eis). Mede om te zijner tijd de overgang naar een systeem van 
geregistreerde arbeidsverledens geleidelijk te kunnen laten verlopen is de 
oorspronkelijke opzet van leeftijd plus arbeidsverleden in de laatste vijf 
jaar, vervangen door een systeem van feitelijk en fictief arbeidsverleden, 
waarbij de 3 uit 5-eis blijft gehandhaafd. Door het gaan functioneren van 
de verzekerdenadministratie zou dan immers over steeds groter wordende 
tijdvakken gegevens over het arbeidsverleden van de betrokkene 
beschikbaar komen. 

Met betrekking tot elementen, die discriminatoir zouden kunnen zijn in 
een arbeidsverledeneis merken wij in aansluiting op het vorenstaande nog 
het volgende op. Een arbeidsverledeneis kan ongunstig uitpakken voor 
personen, die buiten hun schuld niet als werknemer aan het arbeidsproces 
hebben kunnen deelnemen. Daarentegen zal een leeftijdscriterium veelal 
ruimere aanspraken geven, omdat het personen kan betreffen die uit vrije 
verkiezing eerst op latere leeftijd als werknemer zijn gaan werken. De 
nadelen verbonden aan een arbeidsverledeneis kunnen worden ondervan-
gen door bepaalde niet-gewerkte perioden met gewerkte perioden gelijk 
te stellen. 

Dit is ook gebeurd door de instelling van het verzorgingsforfait en het 
als arbeidsverleden meetellen van perioden waarin een uitkering op grond 
van de AAW, de WAO of de Algemene burgelijke pensioenwet, berekend 
naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 80% wordt ontvangen. 

Wij blijven dan ook van mening, dat een arbeidsverleden-eis, die als het 
ware de opgebouwde rechten evenredig honoreert niet discriminatoir kan 
zijn, zeker niet als de regeling zodanig is opgezet, dat de mogelijkheid 
aanwezig is om perioden waarover geen recht is opgebouwd toch bij de 
aanspraak op uitkering te betrekken. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. noemen in het kader van hun 
vraagstelling hoe duurzaam de nWW zal blijken te zijn in het zicht van 
maatschapplijke ontwikkelingen als een van de voorbeelden de conse-
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quenties van de ook hierboven bedoelde tijdelijke onderbreking van de 
arbeidsparticipatie. In aansluiting op hetgeen in het vorenstaande in 
antwoord op vragen van de leden van de P.P.R.-fractie is opgemerkt 
willen wij nog het volgende meedelen. 

In het kader van het verzorgingsforfait is uitvoerig aan de orde 
geweest of er naast personen die kinderen verzorgen nog andere groepen 
van personen zijn, voor wie het noodzakelijk of gewenst is niet-verzekerde 
perioden toch mee te tellen voor de arbeidsverleden-eis. Dat bleek zoals 
reeds boven vermeld naar de mening van het kabinet alleen nog het geval 
te zijn voor personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering berekend 
naar een arbeidsongeschikheid van tenminste 80%. Bij de vraag of 
verdere uitbreiding wenselijk zou zijn zijn tal van aspecten overwogen. 
Kort samengevat komen die op het volgende naar. Men kan om alleszins 
gegronde redenen tijdelijk niet deelnemen aan het arbeidsproces. 
Daarmee is reeds rekening gehouden bij de invulling van de arbeidsverle-
den-eis. Er is een ruimte gecreëerd van 2 jaar waarin men niet behoeft te 
hebben gewerkt in de zin van de nWW. Indien men in de laatste vijf jaar 
twee jaar volledig buiten het arbeidsproces staat, kan men nog voldoen 
aan de arbeidsverleden-eis. 

Los van de alleszins gegronde redenen die er kunnen zijn om tijdelijk 
niet deel te nemen aan het arbeidsproces - bijv. studie, verrichten 
ontbetaalde arbeid - meent het kabinet toch dat een dergelijke periode 
niet mee dient te tellen als arbeidsverleden in het kader van de nWW. De 
nWW is een verzekering. Het gaat dus om perioden, gedurende welke 
premie voor de nWW is betaald. 

Het ook rekening houden met bijv. perioden van studie of onbetaalde 
arbeid zou tekort doen aan de equivalantie-gedachte die aan de nWW ten 
grondslag ligt. Overigens heeft het kabinet toegezegd een onderzoek te 
zullen instellen als bedoeld in de door de Tweede Kamer aanvaarde motie 
van mevr. Kraaijeveld-Wouters (Kamerstukken 19 261, nr. 46) in geval er 
sprake is geweest van het jarenlang verzorgd hebben van een verzorgings-
behoeftig familielid. Zoals tijdens de behandeling van de motie in de 
Tweede Kamer uitdrukkelijk is meegedeeld, mag echter uit de bereidheid 
tot het instellen van dit onderzoek, niet de toezegging worden afgeleid tot 
uitbreiding van de forfaitregeling. Na de afronding van de studie zal de 
discussie hieromtrent kunnen worden voortgezet. 

Naar de mening van het kabinet is er geen reden in dezen thans een 
ander standpunt in te nemen. Met het vorenstaande is tevens een 
antwoord gegeven op de vraag van de leden van de S.G.P. fractie naar de 
houdbaarheid van het stelsel. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen voorts een toelichting op artikel 
42, vierde lid, onderdeel b, van de nWW. Daarin is onder meer bepaald 
dat voor de beoordeling van de «3 uit 5-eis» in aanmerking wordt 
genomen tijd gedurende welke een gewezen ambtenaar een toelage 
ontvangt voortvloeiende uit een getroffen voorziening tot behoud, herstel 
of bevordering van de arbeidsgeschiktheid. Die toelage moet dan, al dan 
niet tezamen met een invaliditeitspensioen (in de tekst aangeduid met 
arbeidsongeschiktheidsuitkering), tenminste 73% van de middelsom van 
de berekeningsgrondslagen bedragen. Deze 73% is opgebouwd uit een 
percentage van 70 behorende bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of 
meer en een percentage van 3 op grond van de Wet van 20 december 
1984 (Stb. 657), waarmee een invaliditeitspensioen wordt opgehoogd. 
Door de gebruikte formulering komt deze bepaling inhoudelijk overeen 
met de regeling in het vierde lid, onderdeel a, van artikel 42 voor personen 
met een uitkering op grond van de WAO. 

7.2. Verzekerdenadministratie 

Door de leden van verschillende fracties zijn vragen gesteld over de 
verzekerdenadministratie en de invoering van het sofi-nummer. De leden 
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van de C.D.A.-fractie vragen naar de voornemens van het kabinet met 
betrekking tot een wettelijke regeling voor het doen inrichten en vullen 
van verzekerdenadministraties. 

Vooropgesteld dient te worden dat de wettelijke basis voor het inrichten 
van de verzekerdenadministraties naar onze mening thans voldoende is 
gewaarborgd in artikel 26 van de Organisatiewet Sociale Verzekering. 
Voor de vulling is wel wetswijziging noodzakelijk, zowel om het gebruik 
van het sofi-nummer in de administraties een verplichte basis te geven, 
als om de huidige in de Organisatiewet Sociale Verzekering vastgestelde 
bepalingen ter zake van gegevensuitwisseling en geheimhouding te 
actualiseren. Wij zullen dit najaar een adviesaanvraag over de wetswijziging 
aan de SVr zenden. 

De leden van de fractie van D66 vragen of een koppeling tussen het 
zogenaamde sofi-nummer en een algemene identificatieplicht wordt 
overwogen. Dit is niet het geval. Het sociaal-fiscaal nummer, zoals dit 
medio 1988 in werking zal moeten treden, is niet anders dan het reeds 
bestaande fiscaal nummer, dat ook voor de sociale verzekeringen zal 
worden ingevoerd. Dit betekent dat aan de burger in dit verband geen 
nieuwe bescheiden behoeven te worden toegezonden, omdat zij deze 
reeds bij de invoering van het fiscaal nummer hebben ontvangen. 
Koppeling met enige vorm van algemene identificatieplicht is hierbij dan 
ook niet aan de orde. 

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van het G.P.V. of 
deze bureaucratische opzet inzake inrichten en bijhouden van een 
verzekerdenadministratie nu beslist noodzakelijk is en in overeenstemming 
is met het doel van de regering om tot vereenvoudiging van regelgeving 
te komen en in antwoord op de vraag van de leden van de V.V.D of de 
inrichting van de verzekerdenadministratie persé nodig is voor een goede 
uitvoering van de nWW merken wij het volgende op. 

Reeds jaren is duidelijk, dat de tot dusverre gangbare gevalsdossiers en 
de daarvan afgeleide gevalsregistraties niet meer voldoen. Niet alleen 
door ons, maar ook door de uitvoeringsorganen wordt de noodzaak 
onderschreven van een meer persoonsgerichte behandeling van de 
uitvoering van de onderscheiden sociale verzekeringswetten, hetgeen kan 
worden gerealiseerd middels een administratie die alle verzekerden 
omvat. Ook voor de uitvoering van de nWW is de verzekerdenadministratie 
een belangrijk hulpmiddel, omdat op deze wijze een registratie van het 
arbeidsverleden van de verzekerden mogelijk wordt gemaakt. Dit leidt tot 
een efficiënte en objectieve vaststelling van de uitkeringsduur. Daarnaast 
zal de verzekerdenadministratie tot een belangrijke en hoogst noodzakelijke 
verbetering van de kwaliteit van de beleidsinformatie leiden en tevens een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de bestrijding van misbruik en oneigenlijk 
gebruik. 

In antwoord op een vraag van het lid van de R.P.F, fractie delen wij 
mee, dat een volledig functionerende verzekerdenadministratie impliceert 
dat er sprake is van een sluitend systeem van registratie van het arbeids-
verleden. Zolang hiervan geen sprake is gaat de nWW uit van een fictief 
en een feitelijk arbeidsverleden. Dit feitelijke arbeidsverleden zal betrokkene 
moeten aantonen. Ter zake gelden de algemene controlemiddelen van de 
bedrijfsverenigingen, die naar ons oordeel hiertoe voldoende zijn, te meer 
daar in eerste instantie de bewijslast van het arbeidsverleden op de 
werknemer rust. 

De vraag van de leden van de V.V.D.-fractie of het niet de voorkeur 
verdient om enig uitstel te betrachten bij de invoering en vulling van de 
verzekerdenadministratie moeten wij ontkennend beantwoorden. Mede 
gezien de grote prioriteit die aan de verzekerdenadministratie moet 
worden gegeven ten behoeve van een optimale uitvoering van de nWW 
achten wij iedere vorm van uitstel bij de totstandkoming van de verzeker-
denadministratie ongewenst. 
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Zowel het lid van de G.P.V.fractie als de leden van de V.V.D.-fractie 
hebben vragen gesteld over de kosten van het opzetten en onderhouden 
van de verzekerdenadministratie. De V.V.D. vraagt zich af of het door de 
staatssecretaris voorgestane systeem een onderhoudsuitgave van 40 min 
wettigt en of een en ander ook eenvoudiger, minder kostbaar en minder 
privacy bedreigend van opzet zou kunnen zijn? 

Bij het inrichten van de verzekerdenadministratie wordt nadrukkelijk 
rekening gehouden met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van de verzekerden. Alle bedrijfsverenigingen werken met een uniform 
privacyreglement waarin onder meer is vermeld dat alleen de geregi-
streerde zelf en de uitvoeringsorganen van de gegevens gebruik mogen 
maken. Statistische informatie wordt alleen anoniem verstrekt. Het door 
ons voorgestane systeem waarborgt niet alleen de privacy van de 
verzekerden, maar is volgens een eerste raming van de uitvoeringsorganen 
ook relatief goedkoop. Aangenomen dat de schatting van de 40 min. 
onderhoudskosten per jaar realistisch is, gaat het om slechts 2% van de 
totale uitvoeringskosten van de bedrijfsverenigingen. De verzekerdenad-
ministratie en de invoering van het sofi-nummer zijn belangrijke instru-
menten voor de controle op rechtmatigheid en doelmatigheid in de 
sociale zekerheid en voor de bestrijding van misbruik en fraude. Enkel de 
verbetering van deze bestrijding levert naar verwachting al een besparing 
op van honderden miljoenen. Indirect kan hiervan een deel worden 
toegerekend aan de inrichting van de verzekerdenadminstraties. Alles in 
beschouwing genomen lijkt de kosten/batenverhouding van het opzetten 
van de verzekerdenadministratie gunstig te liggen. 

Een geïsoleerde berekening van de ontwikelingskosten van het opzetten 
van de verzekerdenadministraties is gelet op de gunstige kosten/baten-
verhouding niet alleen van weinig belang, maar kan bovendien niet 
worden gemaakt. De inrichting en vulling van de verzekerdenadministraties 
vormt bijvoorbeeld bij het GAK onderdeel van een project waarin de 
gevalsgerichte administratie wordt vervangen door een veelomvattender 
administratie, waarbij bovendien ontwikkelingen op het gebied van de 
automatisering worden gevolgd. 

7.3. Verzorgingsforfait 

In antwoord op de vraag van de leden van de P.P.R.-fractie inzake 
toepassing van het woonland-beginsel bij het verzorgingsforfait kan het 
volgende worden meegedeeld. 

De territoriale beperking van de periode van verzorging van kinderen 
met betrekking tot de bepaling van het arbeidsverleden ligt in het verlengde 
van het feit dat de nWW in beginsel in relatie moet worden gezien met de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Deze bepaling leidt in haar algemeenheid 
overigens niet tot discriminatie van buitenlandse werknemers. Er dient 
daarbij een onderscheid te worden gemaakt tussen werknemers die uit 
landen komen waarmee Nederland verbonden is door een verdrag inzake 
sociale zekerheid en hen die niet uit een dergelijk land komen. In de 
bilaterale verdragen en ook in verordening (EEG) 1408/71 zijn voor het 
risico van werkloosheid bepalingen opgenomen, die voorzien in de 
samentelling van tijdvakken van verzekering of arbeid voor de opening 
van het recht op uitkering. Het is afhankelijk van de definitie van het 
begrip «tijdvak van verzekering of arbeid» of hieronder ook moeten 
worden verstaan tijdvakken van verzorging als bedoeld in artikel 42 van 
de nWW. 

Stelt een wetgeving van de verdragspartner dergelijke tijdvakken ook 
gelijk met tijdvakken van verzekering of arbeid dan moeten die tijdvakken 
voor de arbeidsverledeneis worden meegeteld. 

Het voor 50% en niet voor 100% meetellen bij het verzorgingsforfait 
van perioden, waarin kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar worden 
verzorgd, is geen bewijs dat het kabinet betaalde premieplichtige arbeid 
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van meer waarde acht dan onbetaalde verzorgende arbeid. 
Daarmee wordt alleen beoogd te voorkomen dat te gemakkelijk aan de 

arbeidsverledeneis zou kunnen worden voldaan. Dat zou niet billijk zijn 
ten opzichte van andere groepen die gedurende kortere of langere 
periode om gegronde redenen niet in een dienstbetrekking staan. 

Voorkomen moet worden dat een nadeel voor personen die kinderen 
hebben verzorgd voor hen zou omslaan in een voordeel. Een en ander als 
antwoord op de betreffende vraag van de leden van de P.P.R.fractie. 

7.4. Hoogte van de uitkering 

De leden van de fractie van het C.D.A. zijn van mening, dat het beter 
zou zijn geweest, als ook de herzieningsbevoegdheid met betrekking tot 
de daglonen (artikel 46, eerste lid, nWW) in handen van de SVr zou zijn 
gelegd terwijl de leden van de fractie van de P.v.d.A. de vraag stelden 
hoe artikel 46 van de nWW zich verhoudt tot de voornemens in het 
Regeerakkoord en of de uitvoering van het Regeerakkoord zou leiden tot 
wijziging van bovengenoemd artikel. 

Met betrekking tot de vraag van de C.D.A.-fractie kan worden meege-
deeld, dat bij de voorbereiding van het wetsvoorstel op het departement 
inderdaad is overwogen ook deze bevoegdheid aan de SVr te geven. In 
de tekst van het voorstel, zoals dat op 11 april 1985 ter advisering aan de 
SVr werd voorgelegd was deze ook aan de Raad toebedeeld. Nadere 
overweging heeft ons er evenwel toe gebracht om ter zake te kiezen voor 
een ministeriële bevoegdheid. Coördinatie met de overeenkomstige 
bepalingen in de WAO en de WWV en ook met de wetten voor oorlogs-
getroffenen (de wetten buitengewoon pensioen, de Wet uitkeringen 
vervolgingsslachtoffers 1940-1945, etc.) was de belangrijkste reden om 
deze bevoegdheid bij de Minister te laten. Bovendien moet worden 
bedacht, dat in dezen geen sprake is van een inhoudelijke bevoegdheid. De 
wet geeft immers aan hoe de berekening dient plaats te vinden. De 
bevoegdheid gaat niet verder dan aan de hand van die berekening het 
herzieningspercentage vast te stellen. 

Voor wat betreft de bevoegdheid, bedoeld in het tweede lid van artikel 
46 zij vermeld, dat het hier gaat om een bepaling, die sinds de invoering 
van de Wet aanpassingmechanismen (WAM) in de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag en in eerder bedoelde wetten is opgenomen. Op 
grond van deze bepalingen in die verschillende wetten is één besluit 
getroffen, te weten het Besluit maatstaf aanpassingsmechanismen. 
Genoemd besluit zal bij ongewijzigd beleid mede voor de nWW gaan 
gelden. In de systematiek van de WAM past in dit verband geen regelgeving 
door de SVr. 

Overigens is er naar onze mening momenteel geen behoefte de 
delegatiebepalingen op dit punt nader te bezien omdat het kabinet, zoals 
inmiddels bekend, van oordeel is, dat het stelsel van halfjaarlijkse 
aanpassingen, zoals indertijd vastgelegd in WAM en nu ook opgenomen 
in artikel 46 van het voorstel nWW, dient te worden vervangen door een 
stelsel van beleidsmatige aanpassingen van het minimumloon en de 
sociale uitkeringen. Dit in antwoord op de desbetreffende vraag van de 
P.v.d.A. fractie. Dit voornemen is aangegeven in de memorie van toelich-
ting bij de begroting van 1987 en ook in de adviesaanvraag aan de SER 
van 22 augustus 1986 inzake het achterwege laten van de indexering van 
het minimumloon en de sociale uitkeringen in 1987. Hoewel er op dit 
moment nog geen duidelijkheid bestaat over de exacte invulling van een 
systeem van beleidsmatige aanpassingen ligt het in de rede dat artikel 46 
zal moeten worden gewijzigd. 

In de genoemde adviesaanvraag van 22 augustus is opgemerkt, dat 
een vervanging van het stelsel conform dat van de WAM door een stelsel 
van beleidmatige aanpassingen niet meer voor 1987 kan worden verwe-
zenlijkt. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 261, nr. 25 51 



In het kader van de voor 1987 te treffen maatregelen zal evenals de 
voorgaande jaren door middel van een bevriezingsoperatie evenwel 
worden afgezien van de halfjaarlijkse aanpassingen per 1 januari 1987 en 
per 1 juli van het minimumloon en de sociale uitkeringen, zoals die sedert 
invoering van de WAM in de verschillende wetten zijn opgenomen. In het 
desbetreffende «bevriezingsvoorstel» zal ook artikel 46 van de nWW 
worden meegenomen. 

Voor een antwoord op de vraag van de leden van de C.D.A. fractie over 
het bruto-uitkeringsniveau van artikel 47 van de nWW moge worden 
verwezen naar paragraaf 1.10.4 van deze memorie van antwoord. 

8. Voorzieningen 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen of het mogelijk is een dusdanige 
uitleg van artikel 76 te geven dat daarin artikel 75 als het ware gevangen 
wordt. Naar aanleiding van deze vraag merken wij het volgende op. 

Het voorzieningenbeleid in verband met werkloosheid beoogt mede, 
het bevorderen van relevante, arbeidsmarktgerichte scholing. Daarnaast 
wordt beoogd, binnen het kader van de algemene uit de uitkeringsrege-
lingen voortvloeiende beperkingen de uitkeringsgerechtigde werkloze zo 
weinig mogelijk belemmeringen op te leggen met betrekking tot zijn 
persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing. Artikel 76 heeft vooral 
betrekking op de eerste invalshoek, artikel 75 vooral op de tweede. 

In de nog dit kalenderjaar aan de SER, VNG, SVr en ER te richten 
adviesaanvrage inzake het voorzieningenbeleid in verband met werkloos-
heid zal nader worden ingegaan op de vraag binnen welk kader en langs 
welke wegen deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. 

Vooruitlopend op deze nadere invulling zal op grond van artikel 75 
moeten worden geregeld binnen welke randvoorwaarden de werkloze in 
dagonderwijs kan deelnemen aan voor hem zelf met het oog op zijn 
persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing wenselijk geachte opleidin-
gen. 

Artikel 76 beoogt daarnaast een stimulans om de scholingsbereidheid 
van werkloze uitkeringsgerechtigden te vergroten. 

Daartoe wordt het mogelijk gemaakt dat de uitkeringsduur van betrok-
kene blijft voortduren zolang aan scholing wordt deelgenomen. Het zou te 
ver gaan deze faciliteit in alle denkbare scholingssituaties te verlenen. Zij 
behoort naar ons oordeel alleen in die gevallen te worden toegekend 
waar het gaat om een naar het oordeel van de uitkeringsinstantie voor 
betrokkene noodzakelijke opleiding of scholing. Het kan en zal natuurlijk 
voorkomen, dat de door betrokkene gewenste opleiding en de door de 
bedrijfsvereniging noodzakelijk geachte opleiding samenvallen. Dat hoeft 
echter niet het geval te zijn. Een uitleg, waarbij artikel 75 in artikel 76 
wordt gevangen, is, gelet op de bovenstaande, niet mogelijk. 

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

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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BIJLAGE bij memorie van antwoord inzake wetsvoorstel 19 261 

Uitvoeringsmaatregelen nieuwe Werkloosheidswet 

Art ikel Inhoud AMvB Ministe- Regeling Advies SVr Inwerkingtreding 
riële SVr/BV/ 
regeling AWf juli/september 1/1 later naar 

behoefte 

3, leden 
3 3n 4 
4 , lid 3 
5 

7 
12, lid 1 
12, lid 2 
16, lid 3 
17, lid 4 
17, lid 5 

19, lid 6 
20, lid 6 
2 1 , lid 2 
26, lid 2 
27, lid 4 
27, lid 5 
34, Md 7 

42, lid 9 
45, leden 2 en 3 
45, lid 4 
46, lid 1 

46, lid 2 
46, lid 4 
53, lid 2 
59 
69, leden 1 en 5 
70, lid 1 en 
7 1 , lid 1 
75 
76, lid 1 

77, lid 3 
8 1 , lid 3 

85, lid 1 
86, lid 1 
86, lid 4 
86, leden 5 en 6 
9 1 , lid 3 
94, lid 2 

95, lid 3 

96, lid 1 
96, l id 3 
100, lid 2 
101 l . l i d 1 
103 
107, lid 1 

108, lid 3 

Kring verzekerden 
Verzekeringsplicht melk vervoerders 
Kring verzekerden 
Overheidspersoneel 
Erkenning administratie kantoor 
Aanwijzing werkgever 
Werkloosheidsbegrip 
Referte-eis seizoenwerkers 
Nadere regels referte-eis 
Regels vakantiegenieten 
Regels m.b.t. samenloop 
Herleving 

Inschrijving arbeidsbureau 
Vrijstelling verplichtingen 
Sancties 
In mindering te brengen in-
komsten 
Verzorgingsforfait 
Dagloon2 

Dagloon2 

Herziening dagloon 1 jan. en 
1 jul i 
Indexcijfer 
Bijzondere herziening 
Aanwijzen ontwikkelingslanden 
Vrijw.verz. 
Toekenning bijdrage aan 
havenbedrijven 

Deelname dagonderwijs 
Noodzakelijke opleiding en 
scholing 
Onbeloonde activiteiten 
Premieverdeling werkgever + 
werknemer 
Premie wachtgeldfonds 
Premievaststelling 
Verhoging premiepercentage 
Regels premievaststelling 
Belegging gelden wachtgeldfonds 
Bijdrage uit AWf aan wacht-
geldfonds 
Bijdrage uit AWf aan Rijk 
(terugkeer land van herkomst) 
Reservevorming AWf 
Belegging gelden AWf 
Bevoegde BV 
Uitkeringsreglement 
AWf (zetel + statuten) 
Voorziening bij niet nakomen ... 
verplichting 
Inrichting verslag AWf 

SVr 
SVr 
SVr 
SVr 
SVr 
SVr 
SVr 

SVr 
BV 

SVr 

SVr 
SVr 

AWf 

SVr 

SVr 
BV + AWf 

1 Het betreft hier een voorlopig advies. 
2 Op termijn nodig. Dagloonbepalingen 
WW blijven voorhands van kracht. 
3 Per 1-1-1987 en 1-7-1987 wetsvoorstel 
tot bevriezing van de uitkeringen. 
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BIJLAGE 

Uitvoeringsmaatregelen Invoeringswet 

Artikel Inhoud AMvB Ministe- Regeling Advies SVr Inwerkingtreding 
rlële SVr/BV/ 
regeling AWf juli/september 1/1 later naar 

behoefte 

9 

10 

12, lid 6 

2 1 , lid 5 

24, lid 3 
25 
32, lid 5 

33, E 

33, F 
34, lid 1 
34, lid 2 
34, lid 3 
34, lid 4 

34, lid 5 
37, lid 5 

39, C 

39, C 

39, D 

39, J 
40, N 
40, T 
41 
43, l id 5 

43, lid 6 

43, l id 8 
48 , lid 4 
48, lid 5 
53, l id 6 

55, lid 5 

59 
60, P 
60, S 
61 
66 
70, A 
7 1 , F 
72, B 

77 
80 
81 

Nadere/afwijkende regels 
werk loosheidsafdel ing 
Voorschriften voor bepaalde 
ambtenaren 

Nadere/afwijkende regels onvoor-
ziene gevallen 
Nadere/afwijkende regels onvoor-
ziene gevallen 
Herziening bedragen cf BLN 
Loonsuppletie 
Aanwijzing BV in bijzondere 
gevallen 
Aanpassing bedragen kopjes-
bepaling 
Regels cf TW 
Tijdstip nieuwe dagloonregels 
Daglonen algemeen 
Daglonen bijzonder 
Vaststelling dagloonregels 
bij onthouding goedkeuring 
Daglonen, bijzonder 
Nadere regels verstrekking 
vergoeding 
Vervanging MB door AMvB 
art. 6, lid 10 AAW 
Vervanging MB door AMvB 
art. 6, lid 11 AAW 
Inkomen en arbeid normaal 
te achten duur 
Vervanging MB door AMvB 
art. 10 AAW 

Regels cf TW, art. 44 AAW 
Regels cf TW 
Aanwijzing ontwikkelingsland 
Tijdstip nieuwe dagloonregels 
Tijdstip toepassing TW voor 
bepaalde groepen werknemers 
Bedragen van toeslagfonds naar 
AAf + AOf 

Bedragen van AA f naar AOf 
Kopjes tlv AAf of AOf 
Herziening bedragen cf BLN 
Andere tijdvakken aanvull. 
uitkering 
Verdeling kosten aanvull. 
uitkering tussen AAf en AOf 
Voorwaarden aanvull. uitkering 
Regels cf TW 
Aanwijzing ontwikkelingsland 
Tijdstip nieuwe dagloonregels 
Overgang personeel (WWV) 
Gezamenlijk huishouden BLN 
Gezamenlijk huishouden BLD 
Uitstel van betaling Bijstands-
besluit/krediethypotheek 
Gezamenlijk huishouden 
Onvoorziene gevallen 
Inwerkingtreding wetten 

SVr 
SVr 

BV 
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Bijlage 

Uitvoeringsmaatregelen Toeslagenwet 

Artikel Inhoud AMvB Ministe- Regeling Advies SVr Inwerkingtreding 
riè'le SVr /BV/ juli/sept. 
regeling AWf 1/1 later naar 

behoefte 

1, lid 5 Gelijke behandeling gehuwden en 
ongehuwde samenwonenden 

4, lid 2 Mogelijkheid recht op toeslag 
tijdens eerste zes weken ZW 

6, lid 2 Inkomensbesluit 
8, lid 6 Inkomensbepaling voor beneden-

minima 
9 Schommelbesluit 
14, l id 2 Gebruikmaking door BV van 

bevoegdheden 
16 Samenloop toeslagen 
26, l id 2 Afdracht gelden Rijk aan Tf 
27, l id 3 Afdracht gelden Tf aan BV 
30 Controlevoorschriften door BV 
3 1 , l id 1 Instelling + samenstelling Tf 
t /m 4 
33 Kennisgeving aan Minister van 

besluiten Tf 
36, l id 3 Inrichting verslag Tf 

SVr 
SVr 

SVr 
BV 
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BIJLAGE 

Uitvoeringsmaatregelen IOAW 

Artikel Inhoud AMvB Ministe-
teriéle 
regeling 

VNG/DIVOSA Inwerkingtreding 

1/1 later naar 
behoefte 

2, lid 3 
3, lid 5 

4, lid 3 
7, lid 2 
10, lid 2 

10, l id 3 
14, l id 2 

15, lid 3 

18, 
26, 

l id 3 
l id 5 

32, lid 1 

53 

Overheidspersoneel 
Nadere regels gelijkstelling niet-
gehuwd 
Vaststelling grondslag 
Nadere regels inkomensbegrip 
Vaststelling gemiddeld percentage 
ZW- en WW-premies 
Vaststelling inhoudingspercentage 
Tijdeli jk verblijf buiten vaste 
woonplaats 
Nadere regels administratieve 
sancties 
Administratieve regels 
Categorale ontheffing arbeids-
voorwaarden 
Mandateringsbevoegdheid 
gemeenten 
Regels goede uitvoering 
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BIJLAGE 

Uitvoeringsmaatregelen Wijzigingswet AAW/WAO 

Art ikel Inhoud AMvB Ministe- Regeling Advies SVr Inwerkingtreding 
teriële SVr/BV/ jul i /sept. 
regeling AWf 1/1 later naar 

behoefte 

33a en 34 Opstapje x x x 
AAW 
44a en 45 Opstapje x x x 
WAO 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 261, nr. 25 57 


