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19 260 Het treffen van een inkomensvoorziening voor 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers van wie het recht op een 
uitkering op grond van de Werkloosheidswet is 
geëindigd (Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers) 

NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE 
VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1 

Vastgesteld 8 oktober 1986 

De memorie van antwoord alsmede de hoorzitting welke de commissie 
heeft gehouden gaven de leden van de commissie aanleiding tot het 
maken van de volgende opmerkingen en het stellen van nadere vragen. 

Voor de opmerkingen en vragen naar aanleiding van de algemene 
inleiding wordt verwezen naar het nader voorlopig verslag met betrekking 
tot wetsvoorstel 19261 . 

De leden van de fractie van het C.D.A. memoreerden dat in de 
artikelen 33, 34 en 35 van de IOAW wordt voorgeschreven dat de 
colleges van B en W adviescommissies instellen. Er ontbreken echter 
regelen voor vacatiegelden en reiskostenvergoedingen. Betekent dit dat 
gemeentebesturen deze regelingen moeten treffen en bekostigen? Geeft 
het Rijk daar een extra compensatie voor? 

De leden van de fractie van de V.V.D. hadden met belangstelling 
kennis genomen van het antwoord van de staatssecretaris op hun vraag 
inzake het verzekerd zijn van lOAW-gerechtigden tegen arbeidsongeschikt-
heid. Zij zouden toch graag nog enige verduidelijking hebben. 

Is het waar, dat een uitkering krachtens de IOAW niet wordt gezien als 
inkomen, zodat deze gerechtigden bij intredende arbeidsongeschiktheid 
niet kunnen voldoen aan de inkomenseis krachtens de AAW? 

Blijft hun lOAW-uitkering bij een ingetreden arbeidsongeschiktheid van 
80 tot 100% dan doorlopen, echter niet op grond van werkloosheid en/of 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid maar in feite op grond van louter 
arbeidsongeschiktheid? Is van eenzelfde situatie sprake bij optredende 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? Geldt overigens dezelfde redenering 
AAW-gerechtigden wier arbeidsongeschiktheid op basis van nieuwe 
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aan het woord zijnde leden toonden zich zeer teleurgesteld door de 
reactie van het kabinet op hun strikt logisch pleidooi om het vrijlatingsre-
giem in de IOAW te harmoniseren met dat in de TW. Waar het kabinet 
voorheen eenzelfde inkomenssystematiek en vrijlatingsbepaling in TW en 
IOAW verdedigde, heet het nu opeens «dat de middelentoets in de 
Toeslagenwet op een beperkter stuk inkomen betrekking heeft dan in de 
IOAW». Kan uitgelegd worden waarom de vrijlatingsbepaling als die in 
TW en IOAW dezelfde zou zijn, «verschillend uitwerkt»? 

Het argument om in de TW een extra gehele vrijlating van 5% ML in te 
voegen was voor de Tweede Kamer om de arbeidsparticipatie van de 
uitkeringsgerechtigde en vooral ook de «afhankelijke partner» niet te zeer 
te ontmoedigen als het om een klein parttimebaantje gaat? Geldt voor de 
vrijlatingsbepaling in de IOAW niet dezelfde argumentatie? Hoe verhoudt 
de filippica van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake 
de «gijzeling van de minima» zich tot een marginaal tarief van 70% op de 
eerste gulden bijverdienste van een echtpaar in de IOAW? 

Mede in dit verband stelden zij een vraag over de tabel op blz. 6 
memorie van antwoord (laatste kolom). Zij concludeerden dat het 
1 oudergezin in de IOAW met een thuiswonende schoolverlater van 18, 
19 of 20 jaar in de wachttijdperiode voor RWW beneden het relevante 
sociaal minimum terecht komt. 

In dit verband legden zij het kabinet de volgende casuspositie voor: 
mevrouw Jansen is lAOW-gerechtigd ter hoogte van 1 oudernorm. In mei 
1987 komt haar laatste inwonende dochter op 18-jarige leeftijd van 
school en belandt tot 1 januari 1988 in de wachttijdperiode van de RWW. 
Het inkomen van mevrouw Jansen daalt thans beneden de 1 -oudernorm. 
Zij heeft nu recht op aanvullende bijstand. Krijgt zij die aanvullende 
bijstand automatisch of is daarvoor een nieuwe aanvraagprocedure 
nodig? 

Op 1 september 1987 kan mevrouw Jansen een minuscuul baantje 
vinden dat haar f 120,- bruto per maand oplevert. Welk vrijlatingsregiem 
op inkomen uit arbeid is nu van toepassing: het (ongunstiger) van de 
IOAW als voorliggende voorziening of het (gunstiger) van de ABW als 
sluitstuk? Welk deel van haar inkomen wordt in het ene en welk in het 
andere vrijlatingsregiem vrijgelaten? 

Uit een brief van Divosa d.d. 12 september citeren wij inzake de IOAW: 
«Naar verluidt zal de uitkering worden berekend op basis van een bruto 

grondslag met een bruto-verrekening van inkomsten. Een oplossing 
van de fiscale problemen die hieruit voortvloeien wordt per 1 januari nog 
niet verwacht.» Wat is het commentaar van het kabinet hierop? 

De drie vakcentrales wijzen er in een gezamenlijk schrijven d.d. 8 
september 1986 op dat nog geen regeling is getroffen met betrekking tot 
vacatiegeld en reiskostenvergoeding voor de leden van de IOAW-com-
missies. Evenals de leden van de fractie van het C.D.A. vroegen de aan 
het woord zijnde leden wanneer een dergelijke regeling is te verwachten. 
Deelt het kabinet voorts de mening van de vakcentrales dat het Rijk de 
kosten voor leden van de I0AW- en RWW-commissies dient te vergoeden? 

Valt de IOAW (als regeling voor ex-werknemers met een aanzienlijk 
arbeidsverleden) onder de werkingssfeer van EG-verordening 1408/71? 
Indien niet, valt de IOAW dan tenminste onder het begrip «gelijke sociale 
voordelen» van artikel 7 lid 2 EG-verordening 1612/68, mede gezien in 
het licht van het Arrest-Hoeckx van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschap d.d. 27 maart 1985 (vindplaats: Rechtspraak Vreemdelin-
gen, 1985, nr. 99)? Impliceert dit dat lOAW-gerechtigde onderdanen van 
andere EG-lidstaten aanspraak kunnen maken op de «gezinsuitkering», 
als ze verantwoordelijk zijn voor afhankelijke gezinsleden in herkomstland? 

De leden van de fractie van D66 merkten op dat in de WWV is 
voorzien in een financiële regeling voor gemeentelijke beoordelingscom-
missies. 
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De verwachting is dat deze commissies de gemeentelijke lOAW-taak 
geleidelijk zullen overnemen. Ook deze leden wezen er op dat in de IOAW 
geen financiële regeling is opgenomen. 

In een persbericht d.d. 29 september wordt melding gemaakt van een 
rijksbijdrage in de kosten van regionale toetsingscommissies in het kader 
van de nog in te voeren Wet onbetaalde arbeid uitkeringsgerechtigden. 

Kan nu in de IOAW een financiële regeling niet is voorzien op een 
vergelijkbare wijze een financiële bijdrage per invoeringsdatum van de 
IOAW worden tegemoet gezien? 

De leden van de fractie van de P.S.P. stelden de volgende vragen. 
Buitenlandse werknemers werden volgens de Interimregeling als 

gehuwd beschouwd en daarom hadden zij recht op een gehuwden-uitke-
ring. Volgens de IOAW zullen zij alleen maar recht op een alleenstaam 
den-uitkering hebben. Is dit effect gewenst? 

De IOAW wordt voor 90% bekostigd door het rijk en voor 10% uit de 
gemeentelijke middelen. Bij de behandeling in de Tweede Kamer werd 
gesteld dat deze financieringswijze aanbeveling verdient in verband met 
de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten. (De Toeslagenwet 
wordt namelijk voor 100% uit de algemene middelen gefinancierd). Nu 
wordt gesteld dat de gemeenten eigen middelen hebben en dat daarom 
voor deze financieringswijze is gekozen. Is dat niet tegenstrijdig met 
elkaar? 

De partner van de lOAW-gerechtigde moet zich beschikbaar stellen 
voor de arbeidsmarkt als er sprake is van een recent duurzaam arbeids-
verleden. Bij de behandeling in de Tweede Kamer is het recente arbeids-
verleden beperkt tot twee jaar. Wat moet onder duurzaam arbeidsverleden 
worden verstaan? 

De IOAW kent geen spoedprocedure zoals de ABW deze kent en aan 
de beslissing van GS wordt geen schorsende werking toegekend. Wordt 
de vermogenstoets toegepast in het geval dat iemand in het gelijk wordt 
gesteld bij GS maar de gemeente in beroep gaat bij de Kroon? Aangezien 
zo'n procedure een paar jaar kan duren, zal er beroep-op de bijstand 
moeten worden gedaan. Wordt dan ook de vermogenstoets toegepast? 

Geldt voor de lOAW-gerechtigde die in verband met hoge woonlasten 
een aanvullende bijstandsuitkering vraagt de eigen-huis-regeling van 
artikel 8a BLN? Aanvullende bijstand in verband met woonlasten is 
namelijk geen periodieke uitkering gelet op artikel 8a BLN. 

Blijft de echtgenoot van de lOAW-gerechtigde na echtscheiding ook 
recht behouden op een lOAW-uitkering of moet deze echtgenoot dan 
beroep doen op de bijstandsuitkering met bijbehorende vermogenstoets? 

Naar aanleiding van artikel 6 stelden de aan het woord zijnde leden de 
volgende vragen. In dit artikel is de herleving geregeld in geval van 
werkaanvaarding tijdens de periode dat recht bestaat op IOAW. 

Valt onder het begrip werkaanvaarding tevens de situatie, dat werk 
wordt aanvaard waardoor de hoedanigheid van werknemer in de zin van 
de NWW (artikel 8) wordt verloren? 

Wat gebeurt er met het recht op IOAW, indien de werknemer NWW-
uitkering ontvangt en zijn hoedanigheid van werknemer verliest door het 
aanvaarden van niet-verzekerde arbeid? 

De laatste vraag lichtten deze leden als volgt toe. Werkaanvaarding 
tijdens de NWW-periode waardoor de hoedanigheid van werknemer 
wordt verloren heeft het - naar de mening van de aan het woord zijnde 
leden - ongewenste effect, dat ook geen recht meer kan bestaan op 
IOAW, aangezien niet meer wordt voldaan aan het vereiste van artikel 2 
lid 1 sub a ten derde IOAW (voor personen tussen 50 en 57,5) en het 
vereiste van artikel 2 lid 1 sub b ten derde IOAW (voor personen tussen 
57,5 en 65). 
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De leden van de fractie van de C.P.N, vroegen naar aanleiding van wat 
door de ouderenbonden naar voren is gebracht waarom de vrijlating van 
bijverdiensten in de IOAW niet langer dan twee jaar is gesteld. Voor 
ouderen geldt immers geen perspectief op de mogelijkheid om zich 
blijvend in het betaald arbeidsproces te vestigen. Bijverdiensten hebben 
hier altijd puur het karakter van een bijverdienste, nauwelijks als weg om 
in het arbeidsproces terug te keren. Ligt het dan niet in de rede de 
vrijlatingstermijn voor boven vijftigjarigen geheel te laten vervallen? 

De voorzitter van de commissie, 
Franssen 

De griffier van de commissie, 
Mevrouw Dijkstra-Liesveld 
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