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Met waardering hebben wij kennis genomen van de vragen en opmer-
kingen van de leden van de verschillende fracties op dit wetsvoorstel. Een 
aantal vragen houdt nauw verband met vragen en opmerkingen naar 
aanleiding van een of meer andere wetsvoorstellen. In dergelijke gevallen 
hebben wij gemeend deze beter tezamen met antwoorden op soortgelijke 
vragen te kunnen beantwoorden. Dit heeft tot gevolg dat in een aantal 
gevallen de antwoorden op vragen in de memorie van antwoord bij een 
ander wetsvoorstel zijn geplaatst. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie geven blijk van hun opvatting, dat de 
voorgestelde wetten betreffende de stelselherziening sociale zekerheid 
geen verbetering inhouden van de positie van oudere werklozen. De door 
hen gestelde vragen moeten naar wij aannemen tegen deze achtergrond 
worden geplaatst. 

De leden van de CDA. f rac t ie vragen evenals de leden van de fractie 
van de V.V.D., waarom 57V2-jarigen en ouderen zich niet blijvend in het 
buitenland mogen vestigen, gezien de ontheffing van de sollicitatieplicht 
voor deze categorie. 

Wij zijn van mening, dat het bieden van een dergelijke mogelijkheid niet 
in overeenstemming is met de strekking van het wetsvoorstel. Met de 
IOAW wordt geen vervroegde uittredingsregeling beoogd. Het is ten 
principale een regeling voor werklozen, derhalve voor personen die in 
beginsel beschikbaar moeten zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt. De 
aangehaalde ontheffing van de sollicitatieplicht voor 57'/2-jarigen en 
ouderen doet daaraan niet af. Evenals de voor deze leeftijdscategorie al 
bestaande faciliteiten op dit vlak in de WWV en de Rww zal de categoriale 
ontheffing van tijdelijke aard zijn. De desbetreffende beschikkingen in het 
kader van de WWV en de Rww zullen blijkens de daarop gegeven 
toelichting worden herzien, wanneer de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
daartoe aanleiding geven. Bovendien kunnen de uitvoeringsorganen in 
voorkomende gevallen van de categoriale ontheffing afwijken, wanneer 
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1985-1986 door de SVr een soortgelijke regeling tot stand kan worden gebracht. Ook 
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de reikwijdte van die wet is ten principale beperkt tot die werklozen die 
beschikbaar zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Ten aanzien van de IOAW moet verder worden voorkomen, dat te grote 
onevenwichtigheden met de Algemene Bijstandswet (ABW) ontstaan. Het 
gaat immers in velerlei opzichten om een vergelijkbare regeling. De 
rechtsplicht van de overheid tot verlening van bijstand reikt niet verder 
dan tot hier te lande verblijvende personen. Dit geldt ook, indien deze 
personen in het geheel niet als beschikbaar voor de Nederlandse arbeids-
markt kunnen worden beschouwd, bij voorbeeld vanwege medische of 
sociale redenen. Evenals de ABW is de IOAW een volledig uit overheids-
middelen gefinancierde minimum-behoeftevoorziening. 

Op grond van bovenvermelde overwegingen zouden wij het onjuist 
vinden in de IOAW onevenwichtigheden te creëren in de rechten van de 
genoemde categorie ten opzichte van dezelfde leeftijdscategorieën die 
uitkeringen op grond van vergelijkbare regelingen ontvangen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen naar de voortgang van 
totstandkoming van een IOAZ, Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 

Wij verwijzen naar de memorie van antwoord betreffende het wetsvoor-
stel 19 261 (nieuwe Werkloosheidswet), waarin is aangegeven wat de 
stand van zaken is bij de uitvoering van de door de Tweede Kamer 
aangenomen moties bij de behandeling van de wetsvoorstellen betreffende 
de stelselherziening sociale zekerheid. 

Aangegeven is dat op 4 augustus 1986 een wetsvoorstel - IOAZ ter 
advisering aan de Raad van State is voorgelegd. Wij nemen aan dat het 
advies op korte termijn mag worden tegemoet gezien. Gezien deze stand 
van zaken kan een gelijktijdige ingang met de IOAW niet worden gewaar-
borgd, hoezeer ons streven daarop ook is gericht. Wij hechten er echter 
aan te stellen, dat de inwerkingtreding van de IOAZ geen onmisbare 
schakel is voor de inwerkingtreding van de thans bij de Eerste Kamer 
voorliggende wetsvoorstellen in het kader van de stelselherziening sociale 
zekerheid. 

Deze leden stellen enige vragen over de mogelijke meeruitgaven van 
een geïndividualiseerde IOAW. Op deze vragen is ingegaan in de memorie 
van antwoord betreffende het wetsvoorstel 19 261 . 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateren, dat het kabinet in de 
memorie van toelichting en de daarna volgende stukken steeds benadrukt 
heeft dat de IOAW qua inkomenssystematiek dient aan te sluiten bij de 
Toeslagenwet. Deze leden wijzen er op dat verzuimd is om na de verruiming 
van de vrijlatingsbepalingen in de Toeslagenwet, de IOAW dienovereen-
komstig te wijzigen. Zij menen dan ook met vertrouwen een reactie van 
het kabinet tegemoet te kunnen zien. 

De leden van deze fractie constateren terecht dat een aansluiting van 
de IOAW op de Toeslagenwet qua uitkeringssystematiek op zich een 
uitgangspunt is van deze inkomensvoorziening. Dit hoeft echter niet te 
betekenen, dat een verruiming van de vrijlatingsbepalingen in de Toesla-
genwet zonder meer moet doorwerken in de IOAW of dat de vrijlatings-
bepalingen in de IOAW precies dezelfde moeten zijn als in de bijstand. 

Overweging is daarbij ook dat de middelentoets in de Toeslagenwet op 
een beperkter stuk inkomen betrekking heeft dan in de IOAW waardoor 
een afwijking van de strikte minimumbehoeftefunctie, wat een vrijlating 
van inkomsten nu eenmaal is, ook verschillend uitwerkt. Bovendien is uit 
de inbreng van de verschillende fracties in de Tweede Kamer gebleken, 
dat men een wat ruimer vrijlatingsregime in het kader van de Toeslagenwet 
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(dus gedurende de periode van een uitkering op grond van een sociale 
verzekering) nastreefde dan bij de IOAW en de ABW. Dit heeft zijn 
weerslag gevonden in aanpassingen van het oorspronkelijk ingediende 
voorstel-Toeslagenwet. In tegenstelling van wat deze leden opmerken, 
kan hier dan ook niet worden gesproken van een verzuim.. Wij zijn dan ook 
niet voornemens op dit punt nadere wijzigingen voor te stellen. 

Het verbaast de leden van de P.v.d.A.-fractie, dat in de voorgestelde 
Toeslagenwet wel een toeslag kan worden aangevraagd door een 
buitenlandse werknemer met financieel afhankelijke gezinsleden in het 
herkomstland, maar dat in dezelfde situatie een «gehuwdenuitkering» in 
het kader van de IOAW niet mogelijk is. Zij dringen aan op een gelijke 
regeling als in de Toeslagenwet subsidiair een zodanige omschrijving van 
de inkomenseis in de IOAW, dat gezinshereniging mogelijk zal zijn. 

Het hier door de leden van de P.v.d.A.-fractie aangegeven verschil 
in benadering tussen Toeslagenwet en IOAW houdt verband met de 
verschillende aard van deze voorzieningen. Het recht op toeslag is 
verbonden aan een geïndividualiseerde uitkering op grond van een 
verzekering. Niet de partner, maar uitsluitend de verzekerde kan, in 
verband met die partner, recht doen gelden op een toeslag. In de IOAW 
is daarentegen sprake van een gezamenlijk recht op een uitkering die is 
gebaseerd op een rechtsplicht van de Nederlandse overheid. Deze 
rechtsplicht strekt zich voor de werkloze werknemer niet verder uit dan 
tot degenen die zich in Nederland bevinden. 

Het beginsel van gelijke behandeling brengt met zich, dat ook voor de 
partner dezelfde uitsluitingsgronden gelden. Bij de hier bedoelde territori-
aliteitseisen wordt overigens geen onderscheid gemaakt tussen Neder-
landers en vreemdelingen. Een belemmering om tot gezinshereniging te 
komen - zoals kennelijk wordt verondersteld - gaat van deze bepalingen 
niet uit. Aanpassing van het uitkeringsniveau volgt als de gezinsleden zich 
bij de lOAW-gerechtigde in Nederland voegen. Wij achten het voorts 
ongewenst de IOAW op dit punt ruimer te doen zijn dan de ABW. In het 
kader van laatstgenoemde wet wordt bij verblijf van gezinsleden in het 
buitenland de bijstand eveneens afgestemd op de feitelijke situatie in 
Nederland. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen tegen de achtergrond van de 
vermogenstoets in de ABW enige vragen over de positie van IOAW-ge-
rechtigden die in verband met bijzondere bestaanskosten een beroep 
moeten doen op incidentele bijstand. 

Ingaande op deze vragen merken wij op, dat bij het verlenen van 
bijzondere bijstand rekening moet worden gehouden met de inkomsten 
en het vermogen van de betrokkene. Dit staat los van de aard of vorm van 
deze bestaansmiddelen (loon, sociale uitkering, pensioen, eigen huis). 
Een lOAW-gerechtigde onderscheidt zich hierin niet van andere personen 
die een beroep moeten doen op bijzondere bijstand en zal dus eveneens 
kunnen worden geconfronteerd met de vermogenstoets. Dit geldt ook 
thans voor uitkeringsgerechtigden met een uitkering op minimum-niveau 
waarbij de middelentoets niet of in mindere mate dan bij de ABW van 
toepassing is. 

In de aangegeven casuspositie, waarbij het gaat om bijzondere bijstand 
gedurende een jaar tot een bedrag van f75 per maand voor dieetkosten, 
zal het bezit van de zelfbewoonde woning de verlening van bijstand a 
fonds perdu echter niet in de weg staan. De bijstand blijft immers onder 
het grensbedrag van f 1 500 genoemd in het Bijstandsbesluit krediethypo-
theek. 
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Beneden dit bedrag vindt vestiging van een krediethypotheek niet 
plaats en wordt de bijstand niet als lening verstrekt. Overigens vestigen 
wij er nog de aandacht op, dat voor dieetkosten in het algemeen aanspraak 
kan worden gemaakt op een voorziening in het kader van de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Bijstandsverlening voor dit doel komt 
derhalve sporadisch voor. 

Op het door de leden van deze fractie gevraagde commentaar op het 
Intomart-onderzoek «De financiële positie van arbeidsongeschikten» van 
mei 1986 is, tezamen met de antwoorden op vragen op hetzelfde terrein, 
ingegaan in de memorie van antwoord betreffende het wetsvoorstel 
19261. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vragen of aan de hand van de huidige 
bijstandspraktijk enig inzicht gegeven kan worden in de frequentie van 
verstrekkingen van incidentele bijstand. 

Het aantal verstrekkingen van incidentele bijstand aan personen jonger 
dan 65 jaar is de afgelopen jaren als volgt geweest: 
1980 69 000 
1981 56000 
1982 64000 
1983 72000 
1984 83 000 
1985 85 000 

Niet bekend is het aantal keren dat aan eenzelfde persoon een incidentele 
uitkering is verstrekt. Het gaat derhalve om kleinere aantallen personen. 
Wel is bekend dat in 1981 gemiddeld in bijna 60% van alle gevallen de 
incidentele uitkering werd verstrekt aan een persoon die óók een periodieke 
uitkering voor algemene bestaanskosten ontving. Voor afzonderlijke 
leeftijdsklassen kan dit percentage afwijken. Het totaal aantal incidentele 
uitkeringen aan personen in de leeftijdsklasse van 55-65 jaar bedroeg 
5800 in 1981. 

Deze leden vragen verder naar een beredeneerde indicatie van het 
aantal lOAW-gerechtigden, dat te maken kan krijgen met de volledige 
middelentoets van de ABW. 

Een nadere prognose van eventuele combinaties lOAW-incidentele 
bijstand, rekening houdend met de bijzondere doelgroep van de IOAW 
(ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten) kan niet worden gegeven, 
omdat de daarvoor benodigde gegevens ontbreken. De volgende globale 
indicaties kunnen worden gegeven. Uit statistische gegevens omtrent de 
bijstandsverlening voor incidentele kosten blijkt, dat de totale omvang 
van een aantal verstrekkingen in samenloop met een periodieke uitkering 
voor algemeen noodzakelijke bestaanskosten aan personen in de leeftijds-
klasse 55-65 jaar circa 4500 per jaar bedraagt. Het aantal daarbij 
betrokken personen kan minder zijn in verband met mogelijke cumulatie 
van verstrekkingen, doch hieromtrent zijn geen nadere gegevens beschik-
baar. Aangenomen mag worden dat bij een gedeelte van dergelijke 
gevallen na de invoering van de stelselherziening sociale zekerheid in 
plaats van een ABW-uitkering voor de algemeen noodzakelijke bestaans-
kosten er sprake is van een lOAW-uitkering. 

Uiteraard zal het aantal lOAW-gerechtigden, dat alsnog een aanvullend 
beroep zal doen op de ABW minder zijn dan voornoemd aantal van 4500. 
Voor zover er toch een beroep op de ABW zal worden gedaan zal als 
gevolg van het ontbreken van vermogen, dan wel ten gevolge van de 
vrijlatingsbepalingen in vele gevallen de middelentoets materieel gezien 
geen invloed hebben op de inkomens- c.q. vermogenspositie van de 
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aanvrager. Wij zijn niet voornemens om ten aanzien van deze categorie 
potentiële bijstandsontvangers binnen de ABW specifieke bepalingen op 
te nemen, opdat zij te allen tijde gevrijwaard worden van de werking van 
de vermogenstoets. Temeer daar het in dit geval gaat om andere dan de 
algemeen noodzakelijke bestaanskosten, zodat de groep IOAW-gerech-
tigden zich hierbij niet onderscheidt van de overige burgers in soortgelijke 
omstandigheden. 

De lOAW-gerechtigden zullen wat dit betreft derhalve niet anders 
worden behandeld dan andere uitkeringsgerechtigden of loontrekkenden 
met een inkomen op minimum-niveau. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen, evenals in het voorlopige 
verslag betreffende de Toeslagenwet, dat de voorgestelde gelijkstelling 
van ongehuwd samenwonenden met gehuwden niet of nog niet is 
doorgetrokken naar de Ziekenfondswet. Zij vragen of een alleenverdienende 
ongehuwd samenwonende in de IOAW naar de ABW gestuurd zal kunnen 
worden voor een vergoeding ziektekostenverzekering voor een partner. In 
dit verband zijn zij zeer geïnteresseerd in de betekenis van artikel 4, 
tweede lid: «De werkloze werknemer en de echtgenoot hebben gelijkelijk 
recht op uitkering. De uitkering wordt op verzoek van beiden, of één van 
hen aan ieder voor de helft betaald». 

Betekent «gelijkelijk recht op uitkering» gekoppeld aan gesplitste 
uitbetaling, dat in dat geval beide partners onder de Ziekenfondsverzekering 
vallen, zo vragen zij vervolgens. 

Bij de beantwoording van bovengestelde vragen is niet alleen artikel 4, 
tweede lid, maar zijn ook de artikelen 3, tweede lid, en 4, eerste lid, van 
belang. Zoals uit artikel 3, tweede lid, blijkt, wordt mede als echtgenoot 
aangemerkt de niet met de werkloze werknemer gehuwde persoon van 
hetzelfde of het andere geslacht met wie de werkloze werknemer 
duurzaam een gezamenlijke huishouding voert, tenzij het personen betreft 
met wie bloedverwantschap bestaat in de eerste of tweede graad. In 
artikel 4, eerste lid, wordt bepaald, dat de echtgenoot recht op uitkering 
heeft. 

Indien de uitkering wordt toegekend, betekent dit dat de echtgenoot, 
derhalve ook de ongehuwde partner, eveneens rechthebbende is op de 
uitkering (artikel 4, tweede lid). De staatssecretaris van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur bereidt momenteel een wijziging voor van het 
Aanwijzingsbesluit verplicht verzekerden Ziekenfondswet. Eén van de 
daarin opgenomen wijzigingen houdt in dat de uitkering krachtens de 
IOAW titel voor de verplichte ziekenfondsverzekering is. 

Dat betekent dat, op het moment dat de wijziging van het Aanwij-
zingsbesluit in werking treedt, de partner van de werkloze werknemer ook 
verplicht verzekerd is. Aan wie de feitelijke betaling van de uitkering 
geschiedt, is voor het al of niet verplicht verzekerd zijn, gezien het 
bovenstaande, niet relevant. 

In verband met de verplichte ziektekostenverzekering is aanvullende 
bijstandsverlening aan lOAW'ers derhalve niet aan de orde. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wijzen erop, dat de afbakening van 
een één-oudergezin in de IOAW beperkter is dan in de ABW. Zij vragen 
naar de ratio van dit verschil. Ook de leden van de V.V.D. fractie wijzen 
hierop. Deze leden vragen zich af of de leeftijdsgrens in de bijstand niet 
moet worden teruggebracht tot 18 jaar, zodat een betere aansluiting 
wordt verkregen met de Algemene Weduwen- en Wezenwet en met de 
Algemene Kinderbijslagwet. 

Bij de afbakening in de IOAW is aangesloten bij bepalingen terzake, die 
ook bij andere, oudere sociale zekerheidswetten gelden. Bovendien geldt 
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de leeftijdsgrens van 18 jaar ook bij het zelfstandig recht op bijstand voor 
werkloze jongeren en voor het recht op studiefinanciering. 

De bepalingen in het Bijstandsbesluit landelijke normering (BIn) terzake 
zijn niet gewijzigd. Wij delen echter de opvattingen van de V.V.D.-fractie 
in zoverre, dat een nadere aanpassing van de begripsomschrijving in het 
BIn ook naar onze mening serieuze overweging verdient. Zolang dit niet 
gebeurd is, kan ingeval nog uitsluitend een kind van 18, 19 of 20 jaar ten 
laste van het hoofd van het één-oudergezin komt, aanspraak op aanvullende 
bijstandsverlening worden gemaakt. Het kan hierbij om slechts een klein 
aantal gaan. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vragen nog een verduidelijking van de 
financiële positie van een lOAW-gerechtigde alleenstaande ouder met 
een thuisinwonend 18-, 19- of 20-jarig kind. 

In onderstaande tabel zijn de inkomens van beiden bij elkaar opgeteld 
(inclusief vakantie-uitkering). 

studie 
financiering 

Rww-
uitkering 

wachttijd Rww; 
recht op Kb 

18 jaar 
1 9 jaar 
20 jaar 

1520 
1520 
1520 

1477 
1485 
1579 

1364 
1364 
1364 

De vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie om verduidelijking over 
het herlevingsrecht laat zich als volgt beantwoorden. 

De voorgestelde IOAW voorziet in de minimumbehoefte van bepaalde 
groepen van personen die de maximale uitkeringsduur van de nWW 
hebben doorlopen. Het uitkeringsrecht ontstaat als de inkomsten uit of in 
verband met arbeid minder bedragen dan de toepasselijke grondslag en 
blijft gelden tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd. 

Dit beginsel is voor alle duidelijkheid ook in artikel 6 tot uitdrukking 
gebracht. Als eenmaal de volledige uitkeringsduur van de nWW is 
doorlopen, blijft de betrokkene tot aan zijn 65ste jaar werkloze werknemer 
in de zin van de IOAW. Dit geldt ook als hij na werkaanvaarding en 
hernieuwde werkloosheid niet opnieuw een volledige nWW-uitkeringsduur 
tot en met de vervolguitkering doorloopt. Een onderbreking van het recht 
op uitkering als gevolg van hogere inkomsten dan de grondslag tast 
herleving van dat recht als zodanig niet aan, omdat de betrokkene 
werkloze werknemer in de zin van de IOAW blijft. 
Vallen de inkomsten later weg, dan wordt de uitkering hervat. Dit geldt 
eveneens als het gaat om het tijdelijk vervullen van een raadslidmaatschap, 
of als men zich op andere wijze tijdelijk arbeidsinkomsten boven de 
grondslag heeft verworven (zelfstandige/freelancer). Wij verwachten op 
dit punt geen interpretatieverschillen. 

De leden van de fractie van de V.V.D. zien enerzijds in dat een netto-
koppeling van de uitkeringen inzake de IOAW omwille van de fiscale 
gevolgen moeilijk kan worden vermeden, doch dat anderzijds deze 
afwijking weer bijdraagt aan de ondoorzichtigheid van het nieuwe stelsel. 
Deze leden vragen of het niet meer voor de hand zou liggen de fiscale 
wetgeving te corrigeren dan een inbreuk te plegen op het systeem van 
sociale uitkeringen. In dit verband vragen zij verder de voor- en nadelen 
van de bruto-koppeling nog eens op een rijtje te zetten. 
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De belangrijkste reden om in de IOAW een bruto-systematiek in te 
voeren is dat daarmee de samenloop met loondervingsuitkeringen en 
toeslagen op de meest doorzichtige manier kan worden gerealiseerd. Dit 
is te meer van belang, omdat de IOAW direct aansluit op de loonder-
vingsuitkeringen waar eenzelfde systematiek wordt gehanteerd. Een 
onverkorte brutokoppeling van de grondslagen in de IOAW aan het 
minimumloon op basis van 100, 90 of 70 procent is in deze regeling 
echter niet goed mogelijk. Dit is niet het gevolg van fiscale onvolkomen-
heden, maar van het feit dat de lOAW-uitkering de gehuwde werkloze 
werknemer en diens partner gelijkelijk toekomt. Door het tweemaal 
toepassen van de WAO-franchise zou een onverkorte brutokoppeling tot 
een uitkomst leiden die netto te zeer zou afwijken van wat met een 
minimumbehoeftevoorziening als de IOAW wordt beoogd. 

Om deze redenen is gekozen voor de combinatie van een bruto-syste-
matiek met een netto-koppeling. Deze combinatie leidt er toe dat in die 
gevallen dat een onverkorte brutokoppeling zou leiden tot te lage 
netto-uitkeringen het kopje als het ware in de grondslag wordt ingebouwd. 

De leden van de V.V.D.-fractie zijn van oordeel dat de percentages van 
70, 90 en 100 een tamelijk arbitrair karakter hebben. Zij vragen zich af of 
er naar aanleiding van publicaties hierover geen aanleiding bestaat om 
deze percentages te herzien. 

Niet alleen in diverse publicaties, maar ook in het onlangs uitgebrachte 
SER-advies over de minimumuitkeringen wordt uitgebreid ingegaan op de 
onderlinge verhoudingen van de minimumbehoeftenormen. Het kabinet 
zal in zijn nadere reactie op dit advies ook op deze problematiek ingaan. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen naar de ratio van het gemeentelijke 
aandeel van 10% in de uitkeringslasten in het kader van de IOAW. Zij 
wijzen er op dat in de Toeslagenwet, die eveneens uit de algemene 
middelen wordt gefinancierd, van de bedrijfsverenigingen geen bijdrage 
in de uitkeringslasten wordt gevraagd. 

Wij merken hierbij op dat het verschil in financiering tussen IOAW en 
Toeslagenwet niet zozeer voortvloeit uit een verschil in beleidsruimte voor 
de respectievelijke uitvoerende instanties, zoals deze leden veronderstellen, 
maar samenhangt met de gemaakte keuze ten aanzien van de financie-
ringsstructuur van het stelsel. Deze keuze, die uitvoerig is beargumenteerd 
in de memorie van toelichting bij de nWW, houdt onder meer in dat de 
Toeslagenwet, als minimumbehoeftevoorziening die aanvult op loonder-
vingsuitkeringen, ten laste komt van de algemene middelen. Derhalve is 
niet gekozen voor een eigen financiële bijdrage van bedrijfsverenigingen, 
hetgeen immers zou neer komen op financiering van de toeslagen (mede) 
door middel van premieheffing. 

De IOAW wordt, als minimumbehoeftevoorziening, eveneens uit de 
algemene middelen gefinancierd. Doch, anders dan bij de bedrijfsvereni-
gingen, geldt voor gemeenten dat zij als mede-overheid zelf over algemene 
middelen beschikken. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie welke 
gevolgen het verwerpen van wetsvoorstel 18 813 (herziening verhaalsrecht 
ingevolge de Algemene Bijstandswet) heeft voor de IOAW, wijzen we er 
op dat als gevolg hiervan de bestaande verhaalsprocedure vooralsnog 
van toepassing blijft, ook voor wat betreft de IOAW. 

Behoudens wanneer een regeling op vrijwillige basis mogelijk blijkt, zal 
de terugvordering op grond van laatstgenoemde wet dus vis de kanton-
rechter moeten lopen. 

Een nieuw wetsvoorstel tot herziening van het verhaalsrecht is in 
voorbereiding. Omtrent de procedurele aspecten hiervan zijn nog geen 
nadere beslissingen genomen. Er wordt naar gestreefd om het nieuwe 
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voorstel begin volgend jaar bij het parlement in te dienen. Aan de door de 
leden van deze fractie weergegeven zinsnede uit PS1 behoeft in dit 
verband geen andere betekenis te worden toegekend. 

De leden van de V.V.D.fractie is het opgevallen, dat als gevolg van 
amendering de gedeeltelijk arbeidsongeschikten en vroeggehandicapten, 
die nu in de IOAW zijn ondergebracht, niet meer tegen arbeidsongeschikt-
heid zijn verzekerd. Zij vragen of hier sprake is van welbewust beleid of 
van een niet voorzien gevolg van amendering. 

In antwoord hierop zij medegedeeld, dat het onder de werkingssfeer 
van de wet brengen van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen en 
vroeggehandicapten op geen enkele wijze van invloed is op de kring van 
verzekerden van de AAW en de WAO. De noodzaak van corrigerende 
wetgeving doet zich dan ook niet voor. 

Het gaat hier overigens om personen die geen uitkeringsrecht meer 
hebben op grond van de nWW of ook geen uitkeringsrecht hebben gehad 
(vroeggehandicapten). Zonder amendering zouden deze personen op 
aanvullende bijstandsverlening zijn aangewezen in plaats van het recht op 
een aanvullende lOAW-uitkering. 

De leden van de V.V.D. fractie vragen een uiteenzetting over de 
mogelijkheid in de voorgestelde IOAW de partner te verplichten zich voor 
de arbeidsmarkt beschikbaar te stellen. Voorts vragen deze leden of het 
logisch is die verplichting in een juist op ouderen betrekking hebbende 
wet op te nemen. 

Voorop staat dat de voorgestelde IOAW voorziet in een minimum-uit-
kering voor beide echtgenoten (partners) tezamen. Het recht is mede 
afhankelijk van het inkomen van beiden tezamen. Tegen deze achtergrond 
is het betrekken van de mogelijkheid van beiden tot inschakeling in het 
arbeidsproces bij het geldend maken van het recht op uitkering gerecht-
vaardigd. 

Zoals tijdens de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer 
is aangegeven, heeft de mogelijkheid tot het stellen van verplichtingen 
aan de partner mede ten doel een ongerechtvaardigd beroep op een 
uitkering door het afzien van arbeidsmogelijkheden en daarmee van 
inkomsten van de partner tegen te gaan. Met andere woorden: voorkomen 
moet worden dat een partner - in het vooruitzicht van een uitkering -
loongevende arbeid opgeeft of niet aanvaardt. Overigens zijn aan het 
opleggen van de arbeidsvoorwaarden aan de partner beperkingen 
gesteld. Voorwaarde is, dat er sprake moet zijn van een recent arbeids-
verleden, zodat inschakeling in de arbeid naar redelijkheid kan worden 
verlangd. Aan het begrip «recent arbeidsverleden» heeft de Tweede 
Kamer door amendering nadere invulling gegeven. De voorwaarden 
mogen niet worden gesteld, indien de arbeid langer dan twee jaar 
geleden werd beëindigd. 

Voorts zijn er enkele algemene beperkingen, welke ook gelden voor de 
werkloze werknemer in de zin van de IOAW zelf. Van het opleggen van de 
voorwaarden zal kunnen worden afgezien, indien redenen van medische, 
sociale of andere aard zich hiertegen verzetten. Naast de medische 
aspecten is hierbij te denken aan factoren als leeftijd, gezinsomstandighe-
den e.d. 

Met betrekking tot de leeftijd wijzen wij er tenslotte nog op, dat de 
uitbreiding van de kring van rechthebbenden tot categorieën van gedeel-
telijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers een uitbreiding van de 
personenkring tot werklozen jonger dan 50 jaar betekent. De IOAW richt 
zich dus niet uitsluitend op ouderen. Bovendien kan er een niet onbelangrijk 
leeftijdsverschil tussen de partners zijn. 

: «PS periodiek voor sociale verzekering, 
sociale voorzieningen en arbeidsrecht». 
Special IV, stelselherziening: IOAW, 18 juni 
1986, pag. 1081. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 260, nr. 24 8 



De leden van de fractie van de V V D . vragen naar een toelichting 
waarom in de IOAW geen overgangsmaatregel is getroffen voor personen 
die vroeger niet, maar nu wel bijstand op basis van gezinsbijstand gaan 
ontvangen. Wij gaan op deze kwestie in in de memorie van antwoord 
betreffende de voorgestelde wijziging van de ABW (19 259). 

De leden van de fractie van D66 vragen of recht op een volledige 
uitkering bestaat, indien de partner alleen inkomen uit vermogen heeft. 

Dit is inderdaad het geval. Ten aanzien van het inkomen uit vermogen 
wordt geen bovengrens overwogen. Dit geldt ook ten aanzien van het 
recht op toeslag, waarnaar de genoemde leden in dit verband eveneens 
vragen. 

De vragen die deze leden stellen over financiële gevolgen van de 
stelselherziening voor de gemeenten reiken verder dan de IOAW alleen. 
Zij zijn beantwoord in de memorie van antwoord betreffende het wets-
voorstel 19 261. 

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

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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