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HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN 

§ 1 . Inleiding 

Wij hebben met veel belangstelling kennis genomen van de inhoud van 
het voorlopig verslag op het voorliggende voorstel van wet. 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 te zamen met antwoorden op soortgelijke vragen te 
kunnen beantwoorden. Dit heeft tot gevolg dat in een aantal gevalen 
gevallen de antwoorden op vragen in de memorie van antwoord bij een 
ander wetsvoorstel zijn geplaatst. Indien vragen uit andere verslagen in 
deze memorie van antwoord worden beantwoord, is bij de vraagstelling 
daarnaar verwezen. 

In deze memorie van antwoord is zoveel mogelijk de volgorde aange-
houden welke is gevolgd in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 
en de schriftelijke stukken bij de behandeling van het wetsvoorstel in de 
Tweede Kamer. 

§ 2. De plaats van de toeslagen in de minimumbehoeftefunctie 

§2.1 . De inkomensbesluiten TW en 10A W 

In het voorlopig verslag is de discussie rond het minimumbehoefteka-
rakter van de voorgestelde toeslagenregeling door de leden van de 
verschillende fracties vrijwel uitsluitend gericht op de vraag welke 
inkomensbestanddelen van invloed dienen te zijn op de hoogte van de 
toeslag op grond van de Toeslagenwet (TW), dan wel de uitkering op 
grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsom 
geschikte werkloze werknemers (I0AW). 

In dit verband hebben vrijwel alle fracties de aandacht gevraagd voor 
— de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 6, tweede lid 

De vorige stukken zijn verschenen onder . .,««« » „ u „ n « / u - _i J - i ••• 
e nrs. 196 en 196a van vergaderjaar v a n d e voorgestelde TW, waarbij nadere en zo nodig afwijkende regels de nrs. iso en isoa van vergauerjaar - • ' — o • — a 

1985-1986 gesteld kunnen worden met betrekking tot het inkomen uit of in verband 
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met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven (verder te noemen lnkomens-
besluit-TW). 

Naar aanleiding hiervan merken wij op, dat het concept-lnkomensbesluit-
TW en het concept-Inkomensbesluit-IOAW, vergezeld van een uitvoerige 
nota van toelichting, inmiddels bij brief van 24 september aan het 
parlement zijn verzonden. 

Wij zullen in deze memorie de vragen beantwoorden voorzover deze in 
aanvulling op het gestelde in de nota's van toelichting nog nadere reactie 
behoeven. In verband daarmee merken wij het volgende op. 

In de adviesaanvrage aan de Sociale Verzekeringsraad (SVr) inzake de 
uitvoeringsmaatregelen stelselherziening sociale zekerheid is onder 
andere advies gevraagd over het Inkomensbesluit-TW. Daarbij zijn de 
hoofdlijnen van het te treffen besluit uiteengezet. De SVr heeft op 17 juli 
1986 advies uitgebracht. 

Voor wat betreft de systematiek van het gekozen besluit alsmede voor 
wat betreft het merendeel van de in de adviesaanvrage genoemde 
inkomensbestanddelen, welke van invloed dienen te zijn op de hoogte van 
de toeslag, onderschrijft de SVr de voornemens, zoals die in de advies-
aanvrage zijn neergelegd. De suggestie van de SVr om een uitkering van 
de partner op grond van de Ziektewet (ZW), indien deze betrekking heeft 
op inkomen uit arbeid waarvan op grond van artikel 7, eerste lid, van de 
TW een gedeelte is vrijgelaten, onder de vrijlatingsmogelijkheid te 
brengen, hebben wij overgenomen. 

Bij nadere bestudering is ons voorts gebleken dat het wenselijk is om, 
uitsluitend in geval de dienstbetrekking voortduurt, deze verruiming ook 
toe te passen voor een uitkering op grond van de ZW van de betrokkene 
zelf en op een uitkering van de Werkloosheidswet (nWW), evenals 
op aanvullingen op deze uitkeringen. Dit enerzijds om grote schommelingen 
in het inkomen te voorkomen en anderzijds om veelvuldige aanpassingen 
door de uitvoeringsorganen die anders noodzakelijk zouden zijn, te 
voorkomen. 

Ten aanzien van een viertal inkomensbestanddelen, te weten de 
bovenwettelijke uitkeringen, de uitkeringen op grond van een particuliere 
verzekering, de uitkeringen uit hoofde van een vrijwillige verzekering op 
grond van de ZW en de nWW, alsmede de beurzen, de aanvullende 
beurzen en de rentedragende lening op grond van de Wet op de studiefi-
nanciering (Stb. 1986, 252) menen wij te moeten afwijken van de 
stellingname van de SVr. 

Ten aanzien van de kinderbijslag en de uitkeringen op grond van de 
Algemene Bijstandswet (ABW) merken wij het volgende op. In zijn advies 
stelt de Raad dat kinderbijslag en uitkeringen op grond van de ABW niet 
als inkomen in verband met arbeid moeten worden beschouwd. Deze 
zienswijze wordt door ons ten volle onderschreven. Wij hebben nimmer 
het voornemen gehad om laatstgenoemde inkomensbestanddelen als 
inkomen in verband met arbeid aan te wijzen. Van verschil van mening 
dienaangaande, zoals van sommige zijden is gesuggereerd, is derhalve 
geen sprake. 

De overwegingen welke ons ten aanzien van een aantal inkomensbe-
standdelen tot een van de SVr afwijkende stellingname hebben gebracht, 
zijn in de eerste plaats terug te brengen tot de visie op de rol van de 
overheid met betrekking tot de minimumbeschermingsfunctie enerzijds 
en op het begrip inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en 
beroepsleven anderzijds. Wij willen daarom deze visie, in aansluiting op 
onze algemene opmerkingen in paragraaf 1.1 van de memorie van 
antwoord bij wetsvoorstel 19 261, nogmaals uiteenzetten en daarbij 
ingaan op enige vragen van meer algemene aard. Vervolgens zullen wij 
nog nader ingaan op een aantal afzonderlijke inkomensbestanddelen. 
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De verantwoordelijkheid van de overheid om in de minimumbescherming 
van personen, die recht hebben op een loondervingsuitkering, te voorzien, 
komt eerst aan de orde indien en voorzover de loondervingsuitkering 
alsmede het overige inkomen uit of in verband met arbeid lager is dan het 
relevante sociale minimum. De verantwoordelijkheid van sociale partners 
om in het kader van de arbeidsvoorwaarden afspraken te maken over 
aanvullingen op een loondervingsuitkering, in welke vorm dan ook, en de 
verantwoordelijkheid van personen die werkzaam zijn in zelfstandig 
bedrijf of beroep, om een voorziening te treffen in verband met derving 
van winstinkomen als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid, gaat 
aan die verantwoordelijkheid van de overheid vooraf. 

In artikel 6 van het wetsvoorstel wordt aangegeven, dat bij het 
vaststellen van het recht op toeslag rekening moet worden gehouden met 
het inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven. 
In onze visie leidt dat er toe, dat ten aanzien van werknemers rekening 
moet worden gehouden met het loon en al hetgeen na beëindiging van de 
dienstbetrekking, uit die dienstbetrekking wordt genoten. Ten aanzien van 
personen die werkzaam zijn in het kader van bedrijf of zelfstandig 
uitgeoefend beroep betekent dat, dat als inkomen uit arbeid moet worden 
aangemerkt de winst. Als inkomen in verband met arbeid moet worden 
aangemerkt de inkomensdervingsuitkeringen in geval van ziekte en 
arbeidsongeschiktheid, particuliere verzekeringsuitkeringen die naar aard 
en strekking daarmee overeenkomen, en periodieke uitkeringen op grond 
van bedrijfsbeëindigingsregelingen. Een en ander is uitvoerig uiteengezet 
in het algemene gedeelte van de nota van toelichting op het concept-
Inkomensbesluit-TW. Samenvattend leidt dit tot het volgende schema. 

Opbrengst van arbeid Inkomen in verband met arbeid 

Werknemers — loon — Loondervingsuitkeringen + 
- ZW/WW uitkeringen aanvullingen 
tijdens dienstbetrekking — Pensioenen 

— VUT-uitkeringen 
— Loon uit vroegere dienst-
betrekking 

Zelfstandigen —winst — Uitkeringen op grond van een 
vrijwillige of particuliere 
verzekering 
— Bedrijfsbeëindigingsregelingen 

Voor werknemers en — een toeslag op grond van de 
zelfstandigen TW 

— AOW/AWW-uitkering 
— uitkeringen m.b.t. oorlogs-
slachtoffers 
— studietoelagen 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de CD.A-fractie met 
betrekking tot het verband tussen onze stellingname ten aanzien van de in 
aanmerking te nemen inkomensbestanddelen en de wijze van financiering 
van de TW merken wij het volgende op. Uit de taak van de overheid ten 
aanzien van de minimumbescherming vloeit naar onze mening voort, dat 
de financiering van de TW uit de algemene middelen plaatsvindt. De 
leden van de V.V.D. fractie hebben nog eens op de juistheid van deze 
keuze gewezen. Daarnaast zijn er andere redenen om bepaalde inkomens-
bestanddelen in aanmerking te nemen. Dit is bij voorbeeld het geval bij 
de bovenwettelijke uitkeringen. Verder in deze paragraaf komen wij hier 
op terug. 

De analyse van de leden van de P.v.d.A.-fractie dat de werkingssfeer 
van de TW wordt verbreed door de verlaging van de uitkeringspercentages, 
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de afschaffing van de minimumdagloonbepalingen en de afschaffing van 
de grondslagen in de AAW kunnen wij onderschrijven. Wij wijzen er op, 
dat het onderscheid tussen loondervingsuitkeringen enerzijds en het 
eventuele aanvullend recht op toeslag anderzijds, in de thans voorgestelde 
systematiek van twee afzonderlijke regelingen duidelijker wordt. Eerst 
indien het inkomen in verband met arbeid (dat wil zeggen het inkomen uit 
de loondervingsuitkering, alsmede aanvullingen daarop, vermeerderd met 
het inkomen van de eventuele partner) onvoldoende is om het relevante 
sociaal minimum te garanderen, treedt de verantwoordelijkheid van de 
overheid naar voren. Tenslotte wijzen wij er nog op dat ook in de bestaande 
minimumdagloonregelingen rekening moet worden gehouden met 
eventuele aanvullingen op de loondervingsuitkeringen. Wij zijn dan ook 
niet van oordeel dat hier sprake is van een botsing tussen de «afslanking» 
van de sociale zekerheid en een zekere tendens van privatisering van 
delen van de sociale zekerheid. Evenmin zijn wij van mening dat de thans 
gekozen systematiek barrières oproept voor CAO-partijen om aanvullingen 
op loondervingsuitkeringen overeen te komen. Een en ander is uitvoerig 
uiteengezet in de discussie met de Tweede Kamer. Wij begrijpen dan ook 
niet, waarop de indruk van de leden van de P.v.d.A-fractie, dat het 
kabinet zich met een «Jantje-van-Leidenhouding» zou hebben onttrokken 
aan een serieuze beschouwing over de plaats van de TW, is gebaseerd. 

Verscheidene fracties waaronder die van C.D.A., P.v.d.A., V.V.D. en 
D66 hebben vragen gesteld over de wijze waarop een aantal specifieke 
inkomensbestanddelen in het Inkomensbesluit-TW is verwerkt. 

Het merendeel van deze vragen heeft betrekking op uitkeringen op 
grond van een particuliere verzekering, bovenwettelijke uitkeringen en 
uitkeringen uit hoofde van een vrijwillige verzekering op grond van de 
ZW, WAO, AAW en nWW. In verband daarmee wijzen deze leden op de 
stellingname van de SVr in het meergenoemd advies van 17 juli 1986. 

Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op. De SVr is van 
oordeel dat uitkeringen op grond van een particuliere verzekering en 
uitkeringen uit hoofde van een vrijwillige verzekering niet als inkomen in 
verband met arbeid zijn te beschouwen. In feite, aldus de SVr, is in het 
geval van particuliere verzekeringen sprake van het op individuele basis 
bijverzekeren van hetgeen door loondervingsuitkeringen is gedekt. Omdat 
de uitkeringen uit hoofde van een vrijwillige verzekering op grond van de 
ZW, WAO, AAW en nWW in zekere zin met particuliere verzekeringen te 
vergelijken zijn, dienen deze, naar de mening van de SVr, evenmin 
verrekend te worden. 

Ten aanzien van particuliere verzekeringsuitkeringen kan het volgende 
worden opgemerkt. Particuliere verzekeringen tegen loonderving kunnen 
worden gesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeids-
overeenkomst tussen werkgevers en werknemers. De uitkeringen, die 
daaruit voortvloeien kunnen in onze visie als loon uit vroegere dienstbe-
trekking en derhalve als inkomen in verband met arbeid worden beschouwd. 

Daarnaast kunnen particuliere verzekeringsuitkeringen tegen inkomens-
derving gesloten worden door zelfstandigen. De uitkeringen, die daaruit 
voortvloeien, zijn in onze visie eveneens als inkomen in verband met 
arbeid te beschouwen. 

Tenslotte zijn er particuliere verzekeringsuitkeringen tegen inkomens-
derving die door individuele werknemers worden afgesloten naast 
hetgeen in de wettelijke sfeer en in de sfeer van de arbeidsovereenkomst 
is overeengekomen. Het betreft hier puur particuliere verzekeringsover-
eenkomsten waarbij er sprake is van een eigen bestedingskeuze van de 
betrokkene. De middelen voor het afsluiten van deze verzekering komen 
derhalve uit het eigen netto-inkomen dat overblijft, nadat op het bruto-
inkomen de noodzakelijke inhoudingen voor de belastingen, premies 
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sociale verzekeringen en premies in verband met aanspraken (met name 
pensioenpremies) hebben plaatsgevonden. Uitkeringen, ontstaan op 
grond van een dergelijke verzekeringsovereenkomst staan derhalve los 
van hetgeen werknemers en werkgevers overeenkomen. In deze situatie 
kan in onze visie dan ook niet meer van inkomen in verband met arbeid 
gesproken worden. Met andere woorden, slechts voor deze gevallen 
kunnen wij de visie van de SVr onderschrijven. 

Ten aanzien van de uitkeringen uit hoofde van een vrijwillige verzekering 
op grond van de ZW, de nWW, de WAO en de AAW is in het algemene 
gedeelte van de nota van toelichting bij het concept-Inkomensbesluit-TW 
gewezen op het sociale verzekeringskarakter van deze wettelijke moge-
lijkheid, waarbij aan bepaalde groepen, veelal ex-werknemers, de 
gelegenheid wordt gegeven om zich vrijwillig te verzekeren; ook hier is 
sprake van een inkomensdervingsuitkering, welke rechtstreeks verband 
houdt met het voorheen verdiende inkomen. Deze uitkeringen dienen in 
onze visie dan ook eveneens als inkomen in verband met arbeid te 
worden beschouwd. 

Een andere overweging in dit verband is nog het verschil in resultaat 
dat zou ontstaan, indien wettelijke loondervingsuitkeringen wel en 
uitkeringen op grond van een vrijwillige verzekering niet verrekend 
zouden worden. Het volgende voorbeeld moge dit verduidelijken. 

Een gehuwde of ongehuwd samenwonende alleenverdiener die 
wettelijk verplicht verzekerd was tegen de loon van 130% van het 
minimumloon (= 130), ontvangt indien hij arbeidsongeschikt wordt, een 
gecombineerde AAW-WAO-uitkering van 91 (70 AAW/21 WAO). Hij 
heeft recht op een aanvullende toeslag van 9; het gezinsinkomen wordt 
derhalve 100. 

Een gehuwde of ongehuwd samenwonende alleenverdiener met 
hetzelfde inkomen, die een AAW-uitkering van 70 ontvangt en die een 
uitkering op grond van een vrijwillige WAO-verzekering heeft van 21 , zou, 
indien deze WAO-uitkering niet wordt verrekend, daarnaast nog 30 
toeslag ontvangen en dus aanzienlijk beter af zijn dan degene die een 
WAO-uitkering ontvangt op grond van een verplichte verzekering. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. menen dat de relatie tussen TW 
en bovenwettelijke uitkeringen op verschillende wijzen kan worden 
«opgelost». De redenering van deze leden dat de som van loondervings-
uitkering, toeslag en bovenwettelijke uitkering het laatstverdiende loon 
kan overtreffen, onderschrijven wij. In verband hiermee zal inderdaad 
anticumulatie moeten plaatsvinden en zal een voorrangsregeling moeten 
worden vastgesteld. 

Wij stellen met instemming vast dat de leden van de P.v.d.A. fractie 
vervolgens onderkennen dat, indien het recht op toeslag voorgaat, een 
niet te rechtvaardigen verschil in beloning ontstaat. Daarnaast zijn wij 
eens met de constatering van deze leden dat bij lonen tot 140% van het 
minimumloon de «alleenverdiener» voor de werkgever met bovenwettelijke 
uitkeringen goedkoper zou zijn. Een aspect dat deze leden niet noemen 
maar dat in dit verband eveneens een rol speelt is dat van de privacy. Het 
volgende voorbeeld moge dienen ter illustratie van de belonings- en 
privacyproblematiek. 

Stel A, gehuwde of ongehuwd samenwonende alleenverdiener, en B, 
alleenstaande, verdienen ieder 120% van het minimumloon ( = 120). 
Beiden worden ziek en ontvangen 84 aan ZW-uitkering. De werkgever is 
op grond van de cao verplicht tot 100% aan te vullen. Indien de boven-
wettelijke uitkeringen, zoals voorgesteld, worden verrekend, ontvangen 
beiden een aanvulling van 36. 
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Indien de bovenwettelijke uitkeringen niet worden verrekend moet A 
een toeslag vragen bij de bedrijfsvereniging. De aanvraag om toeslag 
geschiedt omwille van de privacy buiten de werkgever om. A ontvangt 
vervolgens 84 ZW-uitkering, 16 toeslag en 20 aan bovenwettelijke 
uitkering. B ontvangt 36 aan bovenwettelijke uitkering. Enerzijds leidt dit 
tot verschillende beloning van werknemers, anderzijds moet de werkgever 
aan alle werknemers vragen of zij wellicht recht op toeslag hebben en 
hen verzoeken een eventueel recht op toeslag ook geldend te maken. De 
vraag is vervolgens nog of van de werknemer gevraagd kan en mag 
worden aan dit verzoek te voldoen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen vervolgens dat het kabinets-
standpunt te weten het wel in aanmerking nemen van de bovenwettelijke 
uitkering, tot gevolg heeft dat materieel de onderhandelingsvrijheid van 
CAO-partners ernstig wordt ingeperkt. Daarnaast menen zij dat dan de 
vakbeweging met een intern belangenconflict wordt opgezadeld. 

Deze twee conclusies kunnen wij geenszins delen. Sociale partners zijn 
vrij om naast hetgeen in de wettelijke sfeer ter zake van loonderving geregeld 
is, aanvullende voorzieningen te treffen. Wij kunnen niet inzien, dat het in 
aanmerking nemen van overeengekomen bovenwettelijke aanvullingen, 
binnen de vakbeweging tot interne belangenconflicten zou leiden. 
Integendeel, wij zijn van mening dat in de omgekeerde situatie, waarbij 
dus verschil in beloning tussen alleenverdieners, alleenstaanden en 
tweeverdieners wordt gemaakt, belangenconflicten onvermijdelijk zijn. 

Tenslotte stellen deze leden, dat inventieve CAO-onderhandelaars 
constructies zullen zoeken. Naar aanleiding hiervan merken wij op dat wij 
ons niet kunnen voorstellen dat cao-partners afspraken maken waarin 
sprake is van ongelijke beloning dan wel afspraken maken die leiden tot 
privacyproblemen. De mogelijkheden die dan nog resteren zijn naar ons 
oordeel - gegeven de formulering van het Inkomensbesluit-TW uitgesloten. 

De eerste van het zestal vragen die de leden van de P.v.d.A.-fractie 
vervolgens stellen, kunnen wij, met inachtneming van de hierboven 
gemaakte opmerkingen, derhalve bevestigend beantwoorden. Wij menen 
zelfs dat de redenering van deze leden in feite tot dezelfde keuze als die 
van het kabinet leidt. 

De tweede vraag van deze leden wordt door het kabinet, zo moge uit 
het voorafgaande blijken, bevestigend beantwoord. Indien een bovenwet-
telijke uitkering wordt gegoten in de vorm van een uitkering ineens dan 
wordt hiermede - dit in antwoord op de derde vraag van deze leden -
eveneens rekening gehouden. Wij zien in dit verband geen verschil tussen 
bovenwettelijke uitkeringen, die bij voorbeeld één keer per maand of één 
keer per jaar of eenmalig in aanvulling op een loondervingsuitkering 
worden verstrekt. In het laatste geval is er sprake van een periodieke 
uitkering, die op grond van artikel 8, eerste lid, van het concept-lnko-
mensbesluit-TW wordt herleid tot een inkomen per dag. Voor het eerste 
geval (de uitkering ineens) geeft het derde en vijfde lid van artikel 8 van 
het concept-Inkomensbesluit-TW de toerekeningsmogelijkheid. 

In dit verband zouden wij ook nog willen ingaan op een vraag van de 
leden van de P.v.d.A.-fractie of door de kanalisering van bovenwettelijke 
uitkeringen via een fonds onder vermogenstitel of in de vorm van lijfrente 
aan de werkingssfeer van de TW kan worden ontkomen. Dit is niet het 
geval. 

Indien werkgevers en werknemers overeenkomen om aanvullingen te 
financieren door het afsluiten van een kapitaalverzekering met lijfrente-
clausule, welke worden omgezet in onmiddellijk ingaande periodieke 
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uitkeringen dan wel indien de middelen worden gestort in een fonds 
onder vermogenstitels, dat onder beheer van de werkgever blijft staan, 
wordt de uitkering die uit dat fonds voortvloeit als loon uit vroegere 
dienstbetrekking beschouwd en derhalve eveneens in aanmerking 
genomen. 

In antwoord op de vierde vraag van de leden van de P v d A . fractie zij 
meegedeeld dat het kabinet zich inderdaad heeft beraden op de positie 
van de alleenverdienende zelfstandige. Wij wijzen in dit verband op artikel 
43, derde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, 
waarin het overgangsrecht is geregeld voor degenen die voorheen 
aanspraak maakten op de hoge grondslag in de AAW. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen tenslotte of het kabinet 
in dit kader overweegt inkomen krachtens bovenwettelijke uitkering of 
vrijwillige bijverzekering te betrekken in de in art. 7 TW vorm gegeven 
vrijlatingsregeling. Wij moeten deze vraag ontkennend beantwoorden. 
Zoals wij tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede 
Kamer hebben uiteengezet moet de vrijlatingsregeling in de TW worden 
gezien in relatie met de afweging die wij hebben moeten maken tussen 
enerzijds het minimumbehoeftekarakter van de TW en anderzijds de 
mogelijke ontmoedigende werking op de arbeidsparticipatie van met 
name gehuwde vrouwen van een te strikte doorvoering van dat minimum-
behoeftekarakter. De gedeeltelijke vrijlating van inkomsten uit arbeid 
moet in dit licht worden bezien. De door de leden van de P.v.d.A. fractie 
bedoelde verruiming van die vrijlatingsregeling past naar onze mening 
niet in deze visie. 

Wij menen dat in het voorgaande de geschetste problematiek voldoende 
tot klaarheid is gebracht en dat hiermede de vragen van de leden van de 
fracties van het C.D.A., de V.V.D., D66 en C.P.N, met betrekking tot deze 
inkomensbestanddelen eveneens zijn beantwoord. 

De leden van het C.D.A., D66 en de P.S.P. hebben gevraagd naar de 
reden waarom beurzen, aanvullende beurzen en rentedragende leningen 
voor volletijd-studerenden tussen 18 en 30 jaar in aanmerking worden 
genomen. De leden van het C.D.A. wijzen in dat verband naar het advies 
van de SVr. 

De SVr wijst er in onze visie terecht op, dat toeslagen en beurzen niet 
onafhankelijk van elkaar moeten worden verleend. Er dient derhalve een 
voorrangsregeling tussen het recht op toeslag enerzijds en het recht op 
studiefinanciering anderzijds te worden bepaald. Het kan daarbij gaan om 
twee situaties, te weten een studerende heeft naast studiefinanciering 
nog recht op een loondervingsuitkering of een studerende is gehuwd of 
woont samen met een partner, die een loondervingsuitkering heeft. In 
onze visie ligt het voor de hand om in deze situaties de aanspraken op 
grond van de Wet op de studiefinanciering en in aanvulling daarop de op 
grond van ouderlijke bijdrage als inkomen in aanmerking te nemen. Dit is 
gerealiseerd door in het concept-Inkomensbesluit-TW (en dat voor de 
IOAW) het bedrag van het op grond van Hoofdstuk II van de Wet op de 
studiefinanciering toepasselijke budget als inkomen in verband met 
arbeid aan te duiden. Wij erkennen dat de aanspraken op grond van de 
studiefinanciering strikt genomen niet als inkomen in verband met arbeid 
zijn te beschouwen. De noodzaak om een voorliggende regeling aan te 
duiden en de hierboven aangegeven overwegingen hebben ons echter tot 
deze stellingname gebracht. Overigens is in wetsvoorstel 19 606 dat 
momenteel bij de Tweede Kamer aanhangig is, de bedoelde voorrangsre-
geling voor wat betreft de Wet op de studiefinanciering opgenomen. 

De leden van de fracties van V.V.D., D66 en R.P.F, hebben vragen 
gesteld met betrekking tot het inkomen uit vermogen voor het recht op 
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toeslag. De leden van de V.V.D.-factie voegen daaraan toe geen verschil 
te zien tussen spaarvermogen en de daaruit gekweekte rente enerzijds en 
aanvullende verzekeringen of bovenwettelijke uitkeringen anderzijds. 

Naar aanleiding hiervan merken wij op, dat het verschil in karakter 
tussen de TW enerzijds en de ABW anderzijds juist gelegen is in het feit 
dat in de TW slechts een beperkte toets plaatsvindt en in de ABW, als 
voorziening in de noodzakelijke kosten van bestaan, een algehele midde-
lentoets en derhalve ook op het vermogen en het inkomen uit vermogen. 
Het verschil tussen spaarvermogen en een uitkering of aanvullende 
verzekering (wij nemen aan dat deze leden doelen op een uitkering op 
grond van een aanvullende verzekering) is juist gelegen in het feit dat in 
onze visie spaarvermogen niet en laatstgenoemde uitkeringen wel als 
inkomen in verband met arbeid zijn te beschouwen. Onze overwegingen 
op dit punt hebben wij eerder in deze memorie gegeven. 

De leden van de fractie van de V.V.D. menen dat de voorrang tussen 
een gedeeltelijke AAW/WAO-uitkering, een lOAW-uitkering en een 
toeslag op grond van de TW nog niet geregeld is. 

Naar aanleiding hiervan merken wij op dat een en ander via de lnko-
mensbesluiten geregeld wordt. Indien iemand een gedeeltelijke AAW/ 
WAO-uitkering ontvangt, wordt eerst nagegaan of er nog recht op 
toeslag ontstaat. Eerst daarna worden eventuele aanvullende aanspraken 
op IOAW vastgesteld. Het recht op toeslag gaat derhalve voor het recht 
op IOAW. Dit is gerealiseerd door in het Inkomensbesluit-IOAW een 
toeslag als inkomen aan te duiden en door in het Inkomensbesluit-TW 
een lOAW-uitkering niet als inkomen aan te duiden. 

In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de fractie 
van de V.V.D. in het voorlopig verslag op wetsvoorstel 19 261, met 
betrekking tot advisering door de SVr over de samenloop van toeslagen, 
merken wij op dat op grond van artikel 16 TW de SVr regels kan stellen 
met betrekking tot de samenloop van toeslagen. 

Wij hopen dat hiermee de visie welke aan het Inkomensbesluit ten 
grondslag ligt, voldoende is toegelicht. 

De leden van de fractie van de V.V.D. tenslotte vragen naar de financiële 
gevolgen van de Inkomensbesluit. 

De financiële gevolgen kunnen niet eenvoudig worden aangegeven 
omdat onvoldoende gegevens voorhanden zijn over de samenstelling van 
de inkomens in de individuele situaties. Wel bestaat de indruk dat de 
gevolgen beperkt zullen zijn gezien het feit dat ten opzichte van de 
huidige situatie slechts een gering aantal nieuwe elementen in de 
beschouwing worden betrokken, en daarnaast de omvang van de groep 
die hiervan de gevolgen zullen ondervinden en op wie het besluit van 
toepassing is - de uitkeringsgerechtigden voor wie een minimumbescher-
ming geldt c.q. zou gelden - relatief beperkt is. 

De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A. en V.V.D. hebben voorts 
geïnformeerd naar de nadere regelgeving met betrekking tot de inkomens-
mutaties en het recht op toeslag. In verband daarmee merken wij het 
volgende op. In meergenoemde adviesaanvrage aan de SVr over de 
uitvoeringsmaatregelen stelselherziening hebben wij voorgesteld om 
inkomensmutaties als gevolg van wijzigingen in de loondervingsuitkering, 
waarop de toeslag wordt verleend, onmiddellijk te doen ingaan. Andere 
inkomensmutaties zouden in onze visie eerst in het betalingstijdvak van 
de loondervingsuitkering volgend op dat waarin de mutatie plaatsvindt, 
moeten geschieden, tenzij de mutatie van zodanige omvang is dat een 
verhoging van de toeslag van f50 op maandbasis resulteert. Laatstge-
noemd onderdeel van dit voorstel was ingegeven door uitvoeringstechni-
sche overwegingen. 
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De SVr stelt in meergenoemd advies zich in hoofdlijnen in deze 
systematiek te kunnen vinden. Wel is de Raad van oordeel dat inkomens-
mutaties welke leiden tot verhoging van de toeslag onmiddellijk dienen in 
te gaan. Nu de SVr zelve van oordeel is dat het technisch mogelijk is om 
verhoging van het recht op toeslag onmiddellijk te doen ingaan, zijn wij 
voornemens ons aan dit advies te conformeren. Dit ook in antwoord op 
een vraag van de leden van de V.V.D.fractie. 

§2.2. De alleenstaandennorm 

Met betrekking tot de vraag van de leden van de V.V.D. fractie of er 
een bijzondere reden is om in het wetsvoorstel niet te voorzien in een 
koppeling van alleenstaanden beneden 23 jaar aan de voor hun leeftijd 
geldende hoogte van het minimumloon, en op welke wijze deze aangele-
genheid alsnog geregeld gaat worden, willen wij gaarne verwijzen naar 
artikel I van wetsvoorstel 19 606 dat momenteel in behandeling is bij de 
Tweede Kamer. In dit artikel wordt de door deze leden bedoelde koppeling 
alsnog aangebracht. 

§2.3. Vrijlatingsbepalingen 

Het door de leden van de fractie van de P.v.d.A., in het voorlopig 
verslag op wetsvoorstel 19 261 gevraagde overzicht van vrijlatingsbepa-
lingen is als bijlage bij deze memorie van antwoord gevoegd. 

De leden van de fractie van de V.V.D. menen dat uit een oogpunt van 
stelselsystematiek tegen toeslagen op zich geen bezwaar kan worden 
ingebracht. Desalniettemin kleven, naar hun mening, aan het verschijnsel 
toeslag vele bezwaren. 

Werken deze toeslagen niet sterk anti-emancipatoir, zo vragen zij, en is 
niet te verwachten dat na de aanvaarding van de TW een niet onbelangrijk 
aantal vrouwen hun werk zullen opgeven? 

In de door ons gemaakte afweging hebben wij gemeend het minimum-
behoefte-karakter van de toeslagenregeling te moeten laten prevaleren. 
Bij nota van wijziging is overigens, mede op aandrang van de fracties van 
de C.D.A. en V.V.D. in de Tweede Kamer, in de vrijlatingsregeling in het 
kader van de TW enige versoepeling aangebracht. Wij verwachten 
overigens niet dat de TW een nadelig effect zal hebben op de arbeidspar-
ticipatie van partners. Wij wijzen er in dit verband op dat ook de mini-
mumbescherming op grond van de minimumdagloonbepalingen in de 
oude Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening en de 
grondslagensystematiek in de AAW, een vergelijkbare heffing op partner-
inkomen kent. 

De vraag van deze leden of het beleid met betrekking tot TW en I0AW 
niet contrair is aan het Beleidsplan Emancipatie beantwoorden wij 
ontkennend. Beide regelingen beogen in het kader van de minimumbe-
hoeftefunctie het relevante sociaal minimum te garanderen. De inkomens-
afhankelijkheid van uitkeringen op grond van deze regelingen ligt 
besloten in het karakter van zowel TW als I0AW. 

§3. De gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samen-
wonenden 

De leden van de fracties van P.v.d.A., CDA. , V.V.D., D'66, S.G.P. en 
G.P.V. zijn in het voorlopig verslag ingegaan op de voorstellen met 
betrekking tot de gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd 
samenwonenden. 

De leden van de C.D.A.-fractie menen dat deze gelijke behandeling 
voor zichzelf spreekt en hechten zeer aan het draagkrachtbeginsel per 
samenlevingsverband met een duurzame gezamenlijke huishouding. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of het kabinet zich de passage 
uit de adviesaanvrage aan de Sociaal Economische Raad (SER) inzake de 
stelselherziening van mei 1983 herinnert, waarin wordt gesteld dat 
bezien zou kunnen worden in hoeverre een vorm van vrijwillige registratie 
van samenlevingsvormen een functie zou kunnen hebben. Zij verwijzen 
daarbij naar een studie welke momenteel door het Ministerie van Justitie 
wordt uitgevoerd. Wij merken daarover het volgende op. 

Een ambtelijke interdepartementale werkgroep onder voorzitterschap 
van het ministerie van Justitie gaat na of een nadere afstemming mogelijk 
is van de begrippen, die worden gehanteerd in wetgeving waar rekening 
wordt gehouden met andere samenlevingsvormen dan het huwelijk. 
Daarbij wordt tevens bekeken of, en zo ja, op welke wijze enige vorm van 
registratie van andere samenlevingsvormen dan het huwelijk kan bijdragen 
tot een dergelijke harmonisatie. 

Het is de bedoeling dat deze interdepartementale werkgroep binnen 
enkele maanden een rapportage aanbiedt aan de Ministerraad. 

Binnen het kader van de stelselherziening sociale zekerheid was het 
nodig om met een oplossing voor de gelijke behandelingsproblematiek te 
komen. Dat is naar onze mening op weloverwogen wijze gebeurd. De 
studie van de werkgroep is gericht op de langere termijn. De wijze 
waarop de gelijke behandeling in de hier aan de orde zijnde wetsvoorstellen 
in het kader van de stelselherziening is vormgegeven, maakt daarvan 
onderdeel uit. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. gaan in op de relatie tussen de 
voorstellen tot gelijke behandeling die op dit moment voor het terrein van 
de sociale zekerheid worden gedaan en de Ziekenfondswet (ZFW). Deze 
leden vragen het kabinet of het standpunt van deze leden wordt gedeeld, 
dat het een strikt logische gedachtengang lijkt dat tegelijkertijd met de 
invoeringsdatum van de stelselherziening, de gelijke behandeling ook in 
het kader van de ZFW wordt gerealiseerd. 

Het door deze leden aangehangen standpunt wordt in zoverre gedeeld, 
dat gelijktijdige realisering van de gelijke behandeling van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden voor zoveel mogelijk terreinen van overheids-
beleid, waarvoor gelijke behandeling maatschappelijk wenselijk wordt 
geacht, in principe een goede zaak is. Waar realisering nu achterwege 
moet blijven, zal gestreefd worden naar gelijke behandeling op de 
wellicht iets langere termijn. In deze zin zou het, ook naar de mening van 
het kabinet, te prefereren zijn geweest, indien de gelijke behandeling met 
de invoering van de stelselherziening sociale zekerheid, tevens ten 
aanzien van de medeverzekering in het kader van de ZFW zou zijn 
gerealiseerd. In dit verband zij echter gewezen op het volgende. 

De Ziekenfondsraad (ZFR) is reeds geruime tijd bezig geweest met het 
opstellen van een advies met betrekking tot de problematiek van de 
ziekenfondsverzekering van andere samenlevingsvormen dan het huwelijk. 
In de adviesaanvraag van 29 april 1985 aan de ZFR inzake herstructurering 
verplichte ziekenfondsverzekering in het kader van de wijziging in het 
stelsel van ziektekostenverzekering heeft de toenmalige Staatssecretaris 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur verzocht ook op dit punt op 
korte termijn te adviseren. In deze brief wordt de raad verzocht zo 
spoedig mogelijk, doch in elk geval voor 1 maart 1986, advies uit te 
brengen. 

Bedoeld advies is door de ZFR evenwel nog niet afgerond. 

Een tweede feit van belang betreft de in het regeerakkoord aangekon-
digde instelling van de commissie «Structuur en Financiering Gezondheids-
zorg». Naar de mening van het kabinet ligt het niet voor de hand om, nog 
afgezien van het al genoemde punt met de betrekking tot de advisering 
door de ZFR, lopende de werkzaamheden van deze, inmiddels ingestelde, 
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commissie ingrepen in de structuur van de verplichte ziekenfondsverzeke 
ring aan te brengen of voorstellen daartoe aan het parlement voor te 
leggen. Nadat de ZFR en de bovengenoemde commissie hun adviezen 
hebben uitgebracht kan de noodzakelijke wetgeving kunnen worden 
voorbereid en aan het parlement worden voorgelegd. 

Overigens wijzen wij er op dat na de inwerkingtreding van het herziene 
stelsel van sociale zekerheid ongehuwd samenwonende partners aan wie 
op basis van gezinsbijstand een ABW-uitkering wordt verstrekt beide 
verplicht verzekerd zijn voor de ZFW. Verder merken wij naar aanleiding 
van de daartoe door de leden van de P.v.d.A. fractie gestelde vraag op 
dat de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur momen-
teel een wijziging van het Aanwijzingsbesluit verplicht verzekerden 
Ziekenfondswet voorbereidt. Een 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 aanwijzingsbesluit in werking treedt, de partner van de 
werkloze werknemer ook verplicht verzekerd is. 

Het besluit tot wijziging van voornoemd Aanwijzingsbesluit treedt in 
werking op het tijdstip waarop het bij de Tweede Kamer ingediende 
wetsvoorstel premieheffing over uitkeringen in werking treedt. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stellen in dit verband voorts 
enige vragen met betrekking tot de mogelijkheid van het verstrekken van 
aanvullende bijstand voor bekostiging van de premie-ziektekostenverze-
kering van de afhankelijke partner, indien deze partner niet verplicht 
verzekerd is. Aanvullende bijstand is, onder het in het kader van de ABW 
geldende regime, in principe inderdaad mogelijk. 

In antwoord op de desbetreffende vragen van de leden van de fractie 
van de P.v.d.A. merken wij verder op dat door de Gemeentelijke Sociale 
Dienst (GSD) via een vast percentage over de netto bijstand premie 
Ziekenfondswet (ZFW) wordt afgedragen. 

De netto bijstand wordt bepaald door de norm voor een gezin te 
verminderen met de netto inkomsten van een of beide leden van de 
economische eenheid. Uit het voorgaande blijkt dat de GSD een aan de 
hoogte van de uitkering gerelateerde premie afdraagt. 

Een economische eenheid van twee ongehuwden is voor de GSD niet 
duurder dan een gehuwde economische eenheid, daar in beide gevallen 
de berekening van de nettobijstand en de premie ZFW op dezelfde wijze 
plaatsvindt. 

Mede gezien de hierboven beschreven mogelijkheden in voorkomende 
gevallen over te gaan tot aanvullende bijstandsverlening is het kabinet 
niet voornemens de wetsartikelen stelselherziening die betrekking hebben 
op de gelijke behandeling op te schorten totdat harmonisatie met de ZFW 
met betrekking tot de medeverzekering is bereikt. Dit in antwoord op een 
vraag van de leden van de P.v.d.A. fractie op dit punt. 

Onder verwijzing naar een passage uit de memorie van toelichting bij 
het wetsvoorstel tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de 
Algemene Ouderdomswet (AOW), waarin het kabinet aangeeft van 
mening te zijn dat de gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd 
samenwonenden niet geïsoleerd in de AOW geregeld dient te worden, 
stellen de leden van de P.v.d.A.-fractie nog enige vragen met betrekking 
tot dit deel van de wetsvoorstellen. Refererend aan bovenbedoelde 
passage vragen deze leden of wij van mening zijn dat de notitie Leefvormen 
(kamerstuknr. 1985-1986, 19262, nrs. 1-2) een diepgaande studie is, en 
of wij de in de Tweede Kamer aanvaarde formulering van het amende-
ment-Linschoten/Kraaijeveld-Wouters als een juridisch sluitende formule-
ring beschouwen. 

In het kader van de voorbereiding van de wetsvoorstellen stelselherzie-
ning is de problematiek van de gelijke behandeling grondig bestudeerd. 
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Op basis van die studie heeft het kabinet in de wetsvoorstellen een 
voorstel tot gelijke behandeling gedaan, en heeft gelijktijdig met de 
indiening van de wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer de notitie Leefvor-
men aan deze Kamer gezonden. De notitie is zowel schriftelijk als mondeling 
uitvoerig in de Tweede Kamer behandeld. De voorbereiding van de 
kabinetsvoorstellen die er toe strekken om voor het terrein van de sociale 
zekerheid de gelijke behandeling te realiseren, heeft hiermee, naar onze 
mening, met voldoende diepgang plaatsgevonden. 

De vraag of de nu in de verschillende wetsvoorstellen opgenomen 
bepalingen als een juridisch-sluitende afgrenzing worden beschouwd, is 
in absolute zin moeilijk te beantwoorden. Er bestaat in de samenleving 
een grote diversiteit van leefvormen. De eerste ondergetekende heeft in 
de Tweede Kamer in zijn beoordeling van het door de leden van die 
Kamer ingediende amendement al opgemerkt dat ook hij de uitvoerings-
praktijk op basis van het amendement niet geheel kan overzien. Hij heeft 
daarom gezegd te hechten aan de mogelijkheid door middel van een 
ministeriële beschikking zonodig een snelle bijsturing te kunnen plegen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen of bij benadering kan 
worden aangegeven in welke opzichten de tekst van het amendement 
Linschoten/Kraaijeveld, het huidige (jurisprudentie)begrip «economische 
eenheid» van de ABW en het fiscale begrip «gezamenlijke huishouding» 
verschilt. 

Het begrip «economische eenheid» wordt als zodanig bij de uitvoering 
van de ABW niet gehanteerd. Uit de jurisprudentie van de Kroon blijkt dat 
aan de hand van feiten en omstandigheden moet worden vastgesteld of 
het aannemelijk is dat van een samenlevingsvorm sprake is die in sociaal 
en economisch opzicht met het huwelijk is gelijk te stellen. Elementen die 
bij de beoordeling een rol spelen zijn onder meer: 

- een duurzame relatie tussen man en vrouw; 
- het voeren van een gezamenlijke huishouding; 
- gezamenlijk handelen in de uitgavensfeer; 
- inkomensoverdracht; 
- de aard van de relatie. 
Een en ander wordt vastgesteld aan de hand van zowel objectieve 

factoren, zoals inschrijving in het bevolkingsregister, een gezamenlijke 
bankrekening en het aanschaffen van duurzame gebruiksgoederen, als 
ook subjectieve factoren als de wijze waarop betrokkenen zich aan hun 
omgeving presenteren. Ook kan uit feiten en omstandigheden de aanwe-
zigheid van een der genoemde factoren worden afgeleid. De Kroonjuris-
prudentie is - dit kan in de onderhavige materie ook haast niet anders -
zeer divers. 

Het fiscale begrip «gezamenlijke huishouding» heeft tot doel de 
belastingheffing naar draagkracht binnen de leefeenheid mogelijk te 
maken en is daardoor van een andere aard dan in de sociale zekerheid. 
Aan de hand van uitsluitend economische factoren wordt vastgesteld of 
twee of meer personen gezamenlijk in huisvesting en voeding voorzien. In 
vergelijking met het amendement Linschoten/Kraaijeveld speelt het 
leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding, anders dan in 
geld, geen rol. Een ander verschil is dat ook verwanten in de eerste of 
tweede graad een gezamenlijke huishouding kunnen voeren. 

Het door de Tweede Kamer aangenomen amendement Linschoten/Kraaije-
veld, gebaseerd op een arrest van de Hoge Raad inzake de alimentatie-
verplichting na ontbinding van het huwelijk (H.R. 22 februari 1985, NJ 
1986-82), is gericht op de beoordeling van een met een gezin gelijk te 
stellen samenlevingsvorm uitsluitend op grond van objectief waarneembare 
criteria. De indieners heeft voor ogen gestaan dat slechts van deze 
samenlevingsvorm sprake kan zijn, indien er een zodanige financiële 
betrokkenheid tussen twee personen van gelijk of verschillend geslacht 
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bestaat dat zij met gehuwden kunnen worden gelijkgesteld, dan wel dat 
zij op een andere wijze in eikaars verzorging voorzien welke de gelijkstelling 
rechtvaardigt. Deze financiële betrokkenheid moet uit feiten en omstan-
digheden worden afgeleid. De uitvoeringsorganen zullen zich hierbij niet 
meer behoeven te richten op gedragingen van betrokkenen naar buiten 
toe. 

Naar aanleiding van een vraag van de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. merken wij op dat de door deze leden bedoelde evaluatie van het 
begrip «gezamenlijke huishouding» in de tweeverdienerswetgeving nog 
niet heeft plaatsgevonden. Zoals ook tijdens de parlementaire behandeling 
van de nota «kleine tweeverdieners» is opgemerkt, zal evaluatie in de 
loop van 1987 beschikbaar komen (Handelingen 1984-1985, nr. 34 blz. 
6111/6114). 

Bij het voorbereiden van de wetsvoorstellen stelselherziening is door 
het kabinet de gelijke behandeling, als wezenlijk onderdeel van de totale 
stelselherziening opgenomen in de verschillende wetsvoorstellen. Het 
wachten op de resultaten van bovenbedoelde evaluatie leek, vooral nu in 
de wetsvoorstellen op dit punt geen rechtstreekse aansluiting was 
gezocht bij het fiscale begrip «gezamenlijke huishouding», niet noodzake-
lijk. 

In antwoord op vragen van de leden van de fracties van D66 en de 
S.G.P. merken wij op dat in de sociale zekerheid een periode van drie 
maanden, te beginnen vanaf het moment van samenwonen, voldoende is 
voor het vaststellen van de duurzaamheid van de relatie. Dit punt is ook 
tijdens de behandeling van de notitie Leefvormen in de Tweede Kamer 
(kamerstukken 1985-1986, 19 262, nrs. 1-2) uitvoerig besproken. 

Ook het lid van de fractie van het G.P.V. stelt enkele vragen met 
betrekking tot de voorstellen op het punt van de gelijke behandeling. 
Deze leden vragen of het zo is dat de wettelijke voorschriften gemakkelijk 
ontdoken kunnen worden door middel van een «schijnverlating» of een 
tweede postadres. Wij wijzen er in dit verband op dat de beoordeling van 
de vraag of sprake is van met gehuwden gelijk te stellen ongehuwd 
samenwonenden, altijd zal geschieden aan de hand van de feitelijke 
omstandigheden. Een postadres zal dus niet kunnen gelden als feitelijk 
woonadres. Evenzo zal een schijnverlating in het algemeen niet verhinderen 
dat men wordt gelijkgesteld met gehuwden indien aan de voorwaarden 
daartoe feitelijk wordt voldaan. Wij zijn van mening dat, dit in antwoord 
op de desbetreffende vraag van het lid van de G.P.V. fractie, de uitvoering 
van de gelijkstellingsbepaling mogelijk is zonder een ontoelaatbare 
inbreuk op de privacy van personen te plegen. 

In antwoord op de vraag van het lid van de fractie van het G.P.V. met 
betrekking tot de stand van zaken van de in het kader van de stelselher-
ziening aan de orde gekomen verzwaring van de bewijslast in geval van 
geconstateerde fraude en mogelijke strijdigheid van die bepaling met 
artikel 6, lid 2 van het Verdrag van Rome kan het volgende worden 
opgemerkt. Besloten is de verdeling van de bewijslast na geconstateerd 
misbruik niet af te handelen in het kader van de stelselherziening, maar 
hierover in ISMO-verband nog deze herfst overleg te plegen. Dit hield 
mede verband met de gewenste algemene strekking van deze bepaling 
voor de gehele sociale zekerheid. Gezien aanstaand overleg spreekt het 
voor zich dat nog geen definitieve beslissingen terzake zijn genomen. Wel 
kan worden gesteld dat wij het van belang achten de bewijslast zo te 
verdelen dat deze drukt op de meest gerede partij. Dit is op zich geenszins 
een novum in ons rechtsstelsel. Met name op fiscaal terrein, maar ook 
op het gebied van het straf- en civiel recht alsmede op het gebied van de 
sociale zekerheid treft men een in zekere zin analoge verdeling van de 
bewijslast aan. 
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Wat betreft de mogelijke strijdigheid met artikel 6, lid 2 van het 
Verdrag van Rome merken wij allereerst op dat het hier gaat om een 
bepaling die met name toeziet op het strafrecht. Voorts worden door de 
Europese Commissie voor de Rechten van de Mens om diverse redenen 
uitzonderingen geaccepteerd op de hoofdregel dat het bewijs door de 
vervolgende instantie dient te worden geleverd. Het gaat dan om redenen 
van efficiency, boeten tot een beperkte hoogte en situaties, onder meer 
gelegen in het strafrecht (zie onder meer de jurisprudentie Europese 
Commissie, van 19 juli 1972, zaak X tegen het Verenigd Koninkrijk, 
Collection of discussion of Human Rights 42 (1983)), waarin de bewijs-
voering uiterst moeilijk te leveren is voor de vervolgende instantie. 
Voorwaarde is dan wel dat de verdachte voldoende mogelijkheden tot zijn 
beschikking staan om het bewijs van onschuld aan een onafhankelijke 
rechter te leveren. Gelet op het vorenstaande is de verdeling van de 
bewijslast (met alle waarborgen waarmee de belangen van de cliënten 
worden omgeven) zoals die door ons wordt voorgestaan ons inziens 
geenszins in strijd met het Verdrag van Rome. 

In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de fractie 
van V.V.D. en de in het voorlopig verslag op wetsvoorstel 19 261 door de 
leden van de P.S.P.-fractie gestelde vraag, merken wij op dat ons uit de 
tot op dit moment uitgebrachte adviezen, niet gebleken is dat de uitvoe-
ringsorganen bijzondere problemen verwachten bij de uitvoering van de 
voorgestelde TW. Zoals wij hierboven hebben aangegeven zijn de 
bedrijfsverenigingen op een geheel andere wijze bij de uitvoering van de 
gelijkstellingsbepalingen betrokken dan bijvoorbeeld de gemeentelijke 
sociale diensten. Voor zover bedrijfsverenigingen bij de bepaling van het 
recht op toeslag zullen moeten beoordelen of er sprake is van een situatie 
die met gehuwden is gelijk te stellen, menen wij, mede gezien de inhoud 
van de adviezen, dat deze organen daartoe voldoende zijn toegerust. 

§4 . De derde EG r icht l i jn 

De leden van de fractie van het C.D.A. stellen een vraag ten aanzien 
van de eventuele strijdigheid van de toeslagenregeling met de derde 
EG-Richtlijn. Zij menen dat de vraag van strijdigheid in de eerste plaats 
rijst in verband met de in de memorie van toelichting bij wetsvoorstel 
19 606 beschreven situatie dat na 1990 alleenstaanden wèl recht op 
toeslag kunnen doen gelden, terwijl anderzijds gehuwden en ongehuwd 
samenwonenden zonder kind jonger dan 12 jaar zonodig een beroep 
zouden moeten doen op aanvullende bijstand, en in de tweede plaats 
door het gesignaleerde gemis aan overgangsrecht voor partners van 
gelijk geslacht. Oorzaak van de strijdigheid zou dan zijn gelegen in het feit 
dat subjectieve beoordeling plaats gaat vinden aan de hand van andere 
wetgeving. Wij merken hierover het volgende op. 

De derde EG-Richtlijn heeft betrekking op de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen op het terrein van de sociale zekerheid. Indien na 
1990 geen recht op toeslag meer bestaat op grond van artikel 3 van de 
TW blijft, bij een eventueel vermoeden van indirecte discriminatie, naar 
onze mening, de objectieve rechtvaardigingsgrond in de gevallen dat wèl 
recht op toeslag mogelijk is, te weten alleenstaande ouders op (on-)ge-
huwde partners met een kind jonger dan 12 jaar, overeind. De vraag of er 
sprake is van onterechte discriminatie tussen (huwelijks-)partners met en 
zonder kinderen, is naar onze mening niet in verband te brengen met de 
tekst en strekking van de derde EG-Richtlijn. Ook het door deze leden 
gesignaleerde gemis aan overgangsrecht voor partners van gelijk geslacht 
in verband met de voorstellen tot gelijke behandeling van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden valt buiten het kader van de derde EG-Richtlijn. 
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§ 5. De tijdelijkheid van de toeslagenregeling 

De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., P.S.P. en S.G.P. gaan in 
op de tijdelijkheid van de toeslagenregeling welke voortvloeit uit het 
nieuwe artikel 3. Op grond van dit artikel zal een uitkeringsgerechtigde 
met een partner die na 31 december 1971 is geboren, na 1990 geen 
toeslag meer kunnen ontvangen, tenzij tot het huishouden een kind 
jonger dan 12 jaar behoort. Met name de leden van de P.v.d.A. fractie 
stellen, mede aan de hand van enkele casusposities, een aantal vragen 
over de mogelijke gevolgen van deze bepaling. 

Alvorens in te gaan op de concrete vragen en opmerkingen willen wij 
eerst in het kort in algemene zin het volgende opmerken. Bij de voorbe-
reiding van het onderhavige wetsvoorstel heeft de vraag naar de tijdelijkheid 
van de toeslagen van meet af aan een rol gespeeld. De gedachtenontwik-
keling hierover werd in belangrijke mate bepaald door drie, met elkaar 
samenhangende factoren, te weten: 

- de doelstelling van de TW, namelijk het garanderen van een inkomen 
op het niveau van het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtig-
den, die een of meer personen tot hun financiële last hebben, 

- de voortgaande, vanuit het emancipatiebeleid beoogde en ondersteun-
de, ontwikkeling in de richting van een gelijke en gelijkwaardige arbeids-
participatie door mannen en vrouwen en in relatie daarmee: 

- het vraagstuk van de verdergaande individualisering van uitkerings-
rechten. 

Hiervan uitgaande menen wij dat voor de huidige generatie gehuwde 
en ongehuwd samenwonende partners de financiële bescherming op 
minimumniveau door middel van het verstrekken van toeslagen onmisbaar 
blijft. Immers bij een groot deel van deze generatie is er sprake van een 
rolverdeling, waarbij de man als kostwinner optreedt en de vrouw 
overwegend de onbetaalde huishoudelijke en gezinstaken verricht. 

In die situatie kan in het algemeen niet worden verlangd dat de niet 
verdienende partner zich voor de arbeidsmarkt beschikbaar stelt wanneer 
het inkomen van de kostwinner in geval van loonderving beneden het 
sociaal minimum daalt. Daarop is die partner niet voorbereid en daarvoor 
ontbreken ook veelal de beroepstoerusting en de voorzieningen die de 
combineerbaarheid van huishoudelijke en verzorgende arbeid en beroeps-
arbeid vergemakkelijken. 

Ten aanzien van de toekomstige generatie, die eerst na de inwerking-
treding van de TW tot de beroepsbevolking gaat behoren, menen wij dat 
de arbeidsparticipatie van beide partners wel een uitgangspunt kan 
vormen. Zoals wij in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel TW 
hebben aangegeven, gaan onze gedachten daarbij uit naar de generatie 
die na 1990 18 jaar wordt. Vanuit deze optiek hebben wij de mogelijkheid 
open gelaten dat de TW na een aantal jaren een ander karakter krijgt. 
Daarbij is ook overwogen dat naarmate de arbeidsparticipatie van 
vrouwen toeneemt en in geval van loonderving individuele uitkeringsrech-
ten zullen ontstaan, de behoefte aan toeslagen zal afnemen. 

Door de aanvaarding van het zogenaamde «1990-amendement» is de 
discussie over de tijdelijkheid van de toeslagen in een stroomversnelling 
geraakt. 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben twijfels of de na 1990 van beide 
partners gevraagde arbeidsparticipatie ook daadwerkelijk kan worden 
gerealiseerd. 
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Wij merken op dat ons beleid er op is gericht dat nieuwe toetreders tot 
de arbeidsmarkt ook daadwerkelijk in het arbeidsproces worden opgeno-
men. Hiertoe achten wij onder andere onze voornemens met betrekking 
tot het Jeugdwerkgarantieplan van groot belang. 

Momenteel wordt een inventarisatie opgesteld van de mogelijkheden 
om economische zelfstandigheid te realiseren. Wij zijn het in dit opzicht 
eens met de leden van de P.S.P.fractie dat een effectief flankerend beleid 
niet kan worden gemist. In de ambtelijke studie terzake worden ook de 
mogelijkheden van een eventuele verdergaande individualisering van 
uitkeringsrechten betrokken. 

Wij onderschrijven de opvatting van de leden van de fracties van het 
C.D.A. en de P.v.d.A. dat de toepassing van artikel 3, mede in combinatie 
met het amendement dat de alleenstaanden onder de werkingssfeer van 
de TW heeft gebracht, onevenwichtige effecten kan hebben. Wij doelen 
hiermede op het verschil in uitkeringsrechten voor alleenstaanden 
enerzijds en gehuwde en ongehuwd samenwonende partners zonder een 
kind jonger dan 12 jaar anderzijds, in situaties dat de individuele loonder-
vingsuitkering onder het relevante sociaal minimum ligt. Ook deze 
aspecten worden meegenomen in de hiervoor bedoelde studie. Wij gaan 
er vanuit dat deze op een zodanig tijdstip zal zijn afgerond dat tijdig vóór 
1990 beleidsconclusies kunnen worden getrokken. 

In de memorie van toelichting bij wetsvoorstel 19606 hebben wij 
aangegeven van mening te zijn dat de vraag welke oplossing voor de door 
ons gesignaleerde onevenwichtigheid wenselijk is, dient te worden 
geplaatst binnen de zojuist aangehaalde inventarisatie van mogelijkheden 
tot een verdergaande individualisering van uitkeringsrechten. Wij zien in 
dit perspectief geen aanleiding om, zoals door de leden van de fracties 
van het C.D.A. en de P.v.d.A. wordt voorgesteld, nu het overleg met de 
Tweede Kamer over het door amendering in het wetsvoorstel gebrachte 
artikel 3 te heropenen. 

Ingaande op de concrete vragen van de leden van de P.v.d.A.-fractie, 
voor zover die in het voorafgaande nog niet zijn beantwoord, merken wij 
het volgende op. De invoering van het zogenaamde cohortenmodel is 
inderdaad door de Emancipatieraad in zijn advies van 27 augustus 1984 
over de herziening van het stelsel van sociale zekerheid voorgesteld. Een 
deel van de Raad wilde de invoering in 1985 van het cohortenmodel 
realiseren met een gelijktijdige individualisering van de Rijksgroepsregeling 
werkloze werknemers (Rww). Een ander deel van de Raad wees deze 
gelijktijdige individualisering van de Rww af in verband met de daaraan 
verbonden financiële consequenties. Ook in het Beleidsplan Emancipatie 
is de tijdelijkheid van de kostwinnerstoeslagen niet expliciet gekoppeld 
aan een uitbreiding van individuele uitkeringsrechten. 

Zoals al is aangeduid, worden de mogelijkheden van verdergaande 
individualisering van uitkeringsrechten thans geïnventariseerd. 

De conclusie van de leden van de P.v.d.A.-fractie is correct dat zonder 
nadere maatregelen het materiële effect van artikel 3 kan zijn dat partners 
een beroep op de ABW (met alle daaraan verbonden aspecten) moeten 
doen wanneer de individuele loondervingsuitkering onder het sociaal 
minimum ligt. Dit betekent dat zij bijvoorbeeld met twee loketten te 
maken krijgen en onderworpen zijn aan de in verhouding tot de TW 
striktere middelentoets van de ABW. Ook het door deze leden genoemde 
verschil met betrekking tot de exporteerbaarheid van uitkeringen, zal 
kunnen optreden. 

Uit de formulering van artikel 3 volgt verder inderdaad dat na 1990 
voor in deeltijd werkende partners in geval van loonderving geen recht op 
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een toeslag bestaat indien geen kind, jonger dan 12 jaar tot het huishouden 
behoort. 

Ook de verder door deze leden van de P.v.d.A.fractie geschetste 
casusposities en de daaraan vragenderwijs verbonden conclusies zijn 
naar onze mening juist gesteld. De door deze leden geschetste conse-
quenties zouden zich, afhankelijk van de precieze vormgeving, niet 
behoeven voor te doen indien ten aanzien van de generatie die na 1990 
de arbeidsmarkt betreedt de toeslag zou worden toegekend aan de 
afhankelijke partner zelve, onder voorwaarde dat deze zich dan beschikbaar 
stelt voor de arbeidsmarkt. Daarmee zou echter de TW een ingrijpende 
herziening behoeven. 

De vraag of tegenover de verplichting zich beschikbaar te stellen voor 
de arbeidsmarkt een eigen uitkeringsrecht van 50% dient te staan, raakt 
de kern van het vraagstuk van de individualisering van uitkeringsrechten, 
dat onderdeel vormt van de al eerder genoemde ambtelijke studie. 

Naar aanleiding van de desbetreffende vraag van de leden van de 
fractie van het S.G.P. merken wij op, dat bij het merendeel van de 
gehuwden thans nog sprake is van een rolverdeling waarbij de man de 
betaalde en de vrouw de onbetaalde huishoudelijke en gezinsarbeid 
verricht. In uitkeringsregelingen met een minimumbehoeftekarakter dient 
met deze realiteit rekening te worden gehouden, in die zin dat deze 
regelingen een voor de leefeenheid toereikende financiële bescherming 
op minimumniveau moeten bieden. Naarmate vrouwen en mannen in 
meer gelijke mate aan het arbeidsproces gaan deelnemen, en in geval van 
loonderving eigen uitkeringsrechten hebben, zal de behoefte aan een 
dergelijke financiële bescherming op minimumniveau minder worden. 

§6. De uitvoering 

De leden van de fracties van CPN en PSP stellen een aantal vragen ten 
aanzien van de positie van de bedrijfsverenigingen bij de uitvoering van 
de bepalingen betreffende de gelijke behandeling van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden. Wij merken daarover het volgende op. In 
paragraaf 11.6 van de notitie Leefvormen (Tweede Kamer, 1985-1986, 
19 262, nrs. 1-2) is geconstateerd dat in feite een zelfregulerend mecha-
nisme werkt door de samenhang tussen TW en ABW. In het algemeen 
zullen de bedrijfsverenigingen vanwege dit zelfregulerend mechanisme 
alleen geconfronteerd worden met aanvragen waarbij het gaat om 
partners. Indien er namelijk geen sprake is van partners zal in beginsel 
recht bestaan op een gunstiger ABW-recht. De uitvoeringsproblematiek 
ten aanzien van de gelijke behandeling drukt dan ook zwaarder op de 
gemeentelijke sociale diensten dan op de bedrijfsverenigingen. Niettemin 
kunnen er situaties zijn waarbij de bedrijfsvereniging een onderzoek naar 
iemands leefsituatie moet instellen. Wij wijzen in dit verband de leden van 
de CPN-fractie er op dat op grond van artikel 62 van de Organisatiewet 
Sociale Verzekering de ambtenaren van de burgerlijke stand gehouden 
zijn aan bijvoorbeeld de bedrijfsverenigingen uittreksels uit het bevolkings-
register ter beschikking te stellen. Voorts wijzen wij er op dat ook in de 
huidige situatie de bedrijfsverenigingen in bepaalde situaties privacy-ge-
voelige onderzoeken dienen uit te voeren. Gelet op de huidige praktijk 
hebben wij alle vertrouwen in de uitvoering door de bedrijfsverenigingen. 

Het lid van de RPF-fractie vraagt of door de aanvaarde amendementen 
de TW ingewikkelder en moeilijker uitvoerbaar is geworden. De aanvaarding 
van het amendement dat de alleenstaanden onder de werkingssfeer van 
de TW heeft gebracht (kamerstukken II, 19 257, nr. 16) en het amendement 
met betrekking tot de gelijkstelling van gehuwden en ongehuwd samen-
wonenden heeft naar onze mening niet in betekenende mate geleid tot 
ingewikkelder en moeilijker uitvoerbare regelgeving. 
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§ 7. Over ige onderwerpen 

Huursubsidies 

Het lid van de R.P.F, fractie vraagt of er door de stelselherzienende 
maatregelen fricties zullen ontstaan inzake het huursubsidiebeleid. Dit is 
niet het geval. De huursubsidie is immers afhankelijk van het belastbare 
inkomen, in welk begrip geen verandering wordt aangebracht. 

Dit lid vraagt vervolgens of de inkomensdaling voor een deel via het 
subsidiebeleid kan worden opgevangen. Een daling van het belastbare 
inkomen kan inderdaad tot gevolg hebben dat de huursubsidie toeneemt. 

Het fiscale instrument als correctiemiddel 

De leden van de V.V.D.-fractie hebben vernomen dat de fiscale 
voorstellen van de commissie-Oort een belangrijk deel van de bestaande 
bezwaren tegen het fiscale instrument als correctief zullen wegnemen. In 
dit verband vragen deze leden inkomensgegevens, waarin de voorstellen 
van de commissie-Oort zijn verwerkt. Deze leden hebben verwezen naar 
de schriftelijke voorbereiding van de behandeling van de begroting 1986, 
waarin vergelijkbare gegevens zijn gepresenteerd. De nu gevraagde 
inkomensgegevens zijn onderstaand op overeenkomstige wijze weerge-
geven. 

Tabel 1. Inkomenssituatie van tweeverdieners bij onverkorte doorvoering van de voor-
stellen van de Cie-Oort waarbij de ene partner een WW-uitkering op het minimumniveau 
krijgt en de ander ander inkomen ontvangt (bedragen per maand en situatie 1-1-1986) 

Niveau arbeids- Arbeidsin komen Uitkering Totaal 
inkomen inkomen 

bruto netto bruto netto bruto netto 

Minimumdagloon met toets op partner-inkomen 

Minimum 2249,34 1359,40 1572,55 1005,15 3821,89 2364,55 
J4 minimum 1122,60 768,09 1572,55 1005,15 2695,15 1773,24 
% minimum 560,13 474,13 1572,55 1005,15 2132,68a 1479,28 
Modaal 3474,96 1902,84 1572,55 1005,15 5049,51 2907,99 

Minimumdagloon zonder toets op partner-in komen 

Minimum 2249,34 1359,40 2249,12 1358,77 4498,46 2718,17 
V4 minimum 1122,60 768,09 2249,12 1358,77 3371,72 2126,86 
% minimum 560,13 474,13 2249,12 1358,77 2809,25 1832,90 
Modaal 3474,96 1902,84 2249,12 1358,77 5724,08 3261,61 

a Min imumloon, waardoor recht op aan-
vullende bijstand bestaat. Deze situatie 
kan niet meer voorkomen indien de 
Toeslagenwet in werking treedt. 

Verhouding TW en internationale verdragen 

De leden van de fracties van C D A . en V.V.D. vragen een reactie op het 
onlangs door de SVr uitgebrachte advies inzake de verhouding van de TW 
met internationale verdragen. De leden van de V.V.D.-fractie vragen in 
het voorlopig verslag op wetsvoorstel 19 261 bovendien of wij verrast 
waren door het advies. Zoals wij ook in de nota naar aanleiding van het 
verslag bij wetsontwerp 19 606 in de Tweede Kamer hebben opgemerkt 
is het zo dat reeds voordat de SVr het aangehaalde spontane advies gaf, 
is onderzocht wat de TW betekende in het kader van internationale 
regelingen inzake sociale zekerheid. 
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Het advies geeft een oplossing die zeer ingewikkeld en administratief 
uiterst bewerkelijk is. Om in internationaal verband tot een juiste toepassing 
van de TW te komen worden thans nog zowel de oplossing van het 
SVr-advies als andere mogelijkheden bestudeerd. In dit verband is van 
belang, dat voor welke toepassing ook wordt gekozen, wijziging van de 
TW niet nodig is. 

De vakantiebonnen 

De leden van de fractie van het C.D.A. stellen enige vragen met 
betrekking tot de vakantiebonnen. Wij zijn het met deze leden eens dat 
het niet zo kan zijn dat de nieuwe systematiek nadelig uitvalt voor 
degenen die werken in een bedrijfstak waar vakantiebonnen worden 
gehanteerd. Dit behoeft ook niet het geval te zijn. Ter toelichting wijzen 
wij op het volgende. 

In artikel 101, tweede lid, onderdeel f, van de nWW is de bedrijfsver-
eniging de bevoegdheid gegeven in haar uitkeringsreglement bepalingen 
op te nemen inzake het verstrekken van bijdragen naast de uitkering, 
waaronder begrepen de hierbedoelde vakantiebonnen. 

In de huidige situatie is tijdens de WW-uitkering de waarde van de per 
dag te verstrekken bon gelijk aan de bon, die de werknemer, ware hij niet 
werkloos, krachtens de voor hem geldende arbeidsvoorwaarden per dag 
zou ontvangen. Derhalve wordt aan werkloze werknemers een vakantiebon 
van 100% verstrekt. Het bovenwettelijke deel komt, ook gedurende de 
periode dat werkloosheidsuitkering wordt genoten, ten laste van het 
wachtgeldfonds. Weliswaar is dit, sedert 1 januari 1985, in strijd met 
artikel 29 van de WW, doch van een verbod van de tot dan toe gevolgde 
praktijk door het niet goedkeuren van de desbetreffende wijziging in het 
wachtgeldreglement is afgezien wegens de op handen zijnde stelselher-
ziening. 

Na de stelselherziening is het niet meer mogelijk dat ten laste van de 
wachtgeldfondsen of het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) een 
uitkering wordt verstrekt, die 70% van het laatstverdiende loon te boven 
gaat. Dit betekent dus dat bij werkloosheid nog een vakantiebon van 
maximaal 70% kan worden verstrekt. 

In bedrijfstakken waarin geen vakantiebonnen worden verstrekt, is het 
dagloon gelijk aan het jaarloon (inclusief loon tijdens vakantie en vakan-
tie-uitkering) gedeeld door het maximale aantal uitkeringsdagen per jaar 
(260). De periodieke nWW-uitkering bedraagt dan: 70% x (100/107,5 x 
dagloon). Over de dagen dat recht bestaat op nWW-uitkering kan 
eventueel toeslag worden verleend op grond van de TW. In het concept-
Inkomensbesluit-TW is bepaald dat de vakantie-uitkering niet als inkomen 
wordt aangemerkt. Dit laatste is nodig omdat anders de toeslag ontoerei-
kend zou zijn om het relevante sociaal minimum te garanderen. Over 
de toeslag wordt (in beginsel eveneens in de maand mei) een vakantie-
uitkering betaald van 7,5%. 

In bedrijfstakken waarin (op jaarbasis) voor 30 dagen vakantiebonnen 
worden gehanteerd, kan de berekening van het dagloon (exclusief 
vakantie-uitkering) als volgt zijn: 

daaloon = i a a r l ° ° n (excl. vakantiebon) 

Duidelijk zal zijn dat het jaarloon moet worden gedeeld door 230 en 
niet door 260. De vakantiedagen blijven immers volledig buiten beschou-
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wing. De uitkering bedraagt vervolgens 70% van het dagloon. Voorts 
bestaat (eventueel) recht op aanvulling vanuit de TW tot het relevante 
sociaal minimum. 

Bij verzilvering van vakantiebonnen kan er sprake zijn van: 
a. uitgesteld loon (bij verzilvering van de 100%-vakantiebon), of 
b. uitgestelde werkloosheidsuitkering (bij verzilvering van de 70%-va-

kantiebon). 

In de onder b bedoelde situatie dient te worden geregeld dat de dagen 
voor de toepassing van de nWW als uitkeringsdagen worden aangemerkt 
en dat de uitkeringsgerechtigde derhalve geacht wordt over die dagen 
nWW-uitkering te hebben genoten. Dit kan worden bereikt indien in de 
op grond van artikel 19, zesde lid van de nWW door de SVr te stellen 
regels een bepaling wordt opgenomen, volgens welke in deze gevallen 
het recht op uitkering doorloopt. De anticumulatiebepaling van artikel 34, 
nWW zal er vervolgens in voorzien, dat naast de verzilverde vakantiebon 
geen werkloosheidsuitkering wordt betaald. Voorts ligt het voor de hand 
dat in de op grond van artikel 17, vijfde lid, door de SVr te stellen regels 
wordt bepaald, dat perioden waarin vakantiebonnen over werkloosheids-
tijdvakken zijn verzilverd, niet meetellen voor de referteperiode. 

Met betrekking tot de TW leidt het voorgaande ertoe dat over de 
dagen dat een 70%-vakantiebon wordt verzilverd recht kan bestaan op 
toeslag. 

HOOFDSTUK 2 

Artikelen 

Considerans 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen waarom de considerans 
van de TW niet is uitgebreid met een formulering waaruit blijkt dat 
rekening wordt gehouden met levens- en gezinsomstandigheden. Deze 
wet regelt - aldus deze leden - de minimumbehoeftefunctie. 

Naar aanleiding hiervan merken wij op dat, zoals bekend, in de consi-
derans de belangrijkste beweegredenen voor een regeling in het kort 
worden aangegeven. De belangrijkste beweegreden voor de TW is het 
verlenen van een toeslag tot het relevante sociaal minimum aan uitke-
ringsgerechtigden op grond van bepaalde loondervingsuitkeringen. Door 
in de considerans aan te geven dat aangevuld wordt tot het relevante 
sociaal minimum, is naar onze mening voldoende weergegeven dat 
rekening wordt gehouden met de levens- en gezinsomstandigheden. 

Artikel 1, eerste lid, onderdeel f 

De leden van de C.D.A.-fractie stellen dat niet uit een algemene 
bepaling blijkt dat als relevant sociaal minimum geldt het minimuminkomen 
dat evenveel bedraagt als het minimumloon per dag. Wij zijn het op dit 
punt niet met deze leden eens. Immers, uit artikel 1, onderdeel f van de 
TW blijkt dat onder minimumloon wordt verstaan, het minimumloon per 
dag, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder c van de Wet minimumloon en 
minimum vakantiebijslag (Stb. 1968, 617). Vervolgens blijkt uit artikel 2 
dat om voor een toeslag in aanmerking te komen het inkomen (afhankelijk 
van de leefsituatie) per dag minder moet bedragen dan 100%, 90% of 
70% van het minimumloon. 
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In antwoord op een vraag van de leden van de C.P.N.-fractie in het 
voorlopig verslag op wetsvoorstel 19 261 willen wij wijzen op artikel 1, 
eerste lid, onderdeel f, waarin, in verbinding met artikel 2, het relevante 
sociaal minimum is gedefinieerd voor gehuwden, alleenstaande ouders en 
alleenstaanden. 

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b 

De leden van de C.D.A.fractie vragen voorts of de redactie van artikel 
2, eerste lid, onderdeel b, niet aangepast had moeten worden aan de 
omstandigheid dat beide partners inkomen in de leefeenheid kunnen 
inbrengen. 

Naar onze mening was het ook mogelijk geweest een dergelijke 
formulering te kiezen. Wij menen echter dat in de door ons gekozen 
formulering duidelijker tot uitdrukking komt dat het niet uitsluitend gaat 
om het eigen inkomen maar ook dat van de partner. 

Met betrekking tot de artikelen 11, 15 en 7 7 hebben de leden van de 
fractie van D66 een aantal vragen gesteld waarop hierna afzonderlijk 
wordt ingegaan. 

a. De ingangsdatum van het recht op toeslag is de dag waarop voor 
het eerst aan de voorwaarden voor het recht op toeslag is voldaan. In 
geval het recht op toeslag met terugwerkende kracht wordt vastgesteld, 
is de ingangsdatum uiteraard de dag tot welke terugwerkende kracht is 
verleend. 

b, d en e. Op grond van de wet is het mogelijk een voorschot te 
verlenen op een nog niet vastgesteld recht op toeslag. De voorschotverle-
ning door de bedrijfsvereniging is geen verplichting. Bij een verplichte 
voorschotverlening zou een ieder die een aanvraag zou indienen een 
voorschot kunnen opeisen, ook in de situaties dat er gegronde vermoedens 
leven bij de bedrijfsvereniging, dat er geen recht op toeslag bestaat. 
Indien de toeslag niet binnen 3 maanden na vaststelling van het recht 
daarop door de bedrijfsvereniging is uitbetaald, staat voor de betrokkene 
de mogelijkheid van een beroepsprocedure open. Overigens merken wij 
hierbij op dat de bedrijfsvereniging niet aan een termijn is gebonden voor 
afhandeling van een aanvraag om toeslag. Zoals wij reeds bij de schriftelijke 
behandeling van dit wetswetsvoorstel in de Tweede Kamer hebben 
opgemerkt (19 257, nr. 5, blz. 35) heeft het kabinet gekozen voor een 
uniforme benadering van de sociale verzekeringswetgeving op het punt 
van zogenaamde verkorte rechtsprocedures en het binden aan termijnen 
van uitvoeringsorganen voor het afhandelen van een aanvraag om een 
uitkering. 

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 OVERZICHT VRIJLATINGSBEPALINGEN 

I. Ambtenaren: 

- wachtgeld: anticumulatie van inkomsten uit of in verband met arbeid 
tot 100% van het laatste loon; 

~ uitkering: 
lange uitkering: anticumulatie van overheidsinkomsten tot 100% van 

het laatste loon en van andere inkomsten tot 120% van het laatste loon; 
korte uitkering: anticumulatie gelijk aan die bij WW, zijnde: 
loonsuppletieregeling: onder bepaalde voorwaarden bij aanvaarden van 

een betrekking tegen een lager loon; 
bij gedeeltelijke werkhervatting: 70% van de inkomsten worden op de 

uitkering in mindering gebracht. 

I I . Politieke ambtsdragers: 

- ministers en staatssecretarissen: 

anticumulatie van inkomsten uit of in verband met arbeid tot 100% van 
de laatstelijk genoten wedde; 

- leden van de Tweede Kamer: 

anticumulatie van inkomsten uit of in verband met arbeid tot 100% van 
de berekeningsgrondslag, waarbij eerst een bedrag van f 12 398 
(welvaartsvast) van de inkomsten wordt afgetrokken; 

- leden van de gedeputeerde staten en wethouders: 

anticumulatie van inkomsten uit of in verband met arbeid tot 100% van 
de laatstelijk genoten wedde, met dien verstande dat inkomsten ter hand 
genomen binnen 1 jaar voor het aftreden of tijdens non-activiteit en 
inkomstenstijging na het aftreden ook verrekend worden. 

I I I . WW, WWV, nWW 

WW WWV nWW 

1. Inkomsten uit tegen-
woordige arbeid 

dagaftrek: 70% van de ver-
diensten, vrijlating 30% 
weekaftrek: bij meer in-
komsten dan dagloon : 70% 
van die inkomsten boven 
een bepaalde grens (bijv. 
150% dagloon; percentage 
verschilt per bedrijfs-
vereniging). 
geen aftrek: inkomsten 
i.v.m. werkzaamheden die 
naast de dienstbetrekking, 
waaruit werkloosheid is 
ontstaan zijn verricht. 

2. Andere inkomsten waar-
onder voor eindiging dienst-
betrekking, pensioen, 
ZW/WAO-uitkering, loon 
zonder ervoor te werken. 

dagaftrek: als WW 
weekaftrek: bij meer in-
komsten dan dagloon: 
50% van het meerdere 

geen aftrek: inkomsten 
genoten vóór werkloosheid 
naast inkomsten uit 
dienstbetrekking waaruit 
werkloosheid is ontstaan. 

aftrek: bij hervatting minder 
dan 5 uur of minder dan 50% 
van dit voorheen gewerkte 
aantal uren per week: 70% 
van de verdiensten, vrijlating 
30%. 
Bij hervatting 5 uur of meer 
dan 50% van het voorheen 
gewerkte aantal uren per 
week: 
gedeeltelijke eindiging van 
het recht. 
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WW WWV nWW 

Aanvullingen op de uit-
kering: 

Vrijlating: indien aanvulling 
niet meer bedraagt dan het 
verschil tussen 70% van het 
onverkorte dagloon' en de 
uitkering per dag; 

ZW-uitkering: 
ZW-uitkeringen in de plaats 
van WW-uitkering op-
schorting van WW-uitkerings-
duur. 

WA O/AAW-uitkering: 
(80% of meer a.o.: 
uitsluitingsgrond minder 
dan 80% a.o.: 
uitkeringspercentage WW 
wordt verminderd met 
percentage a.o. 

loon zonder ervoor te 
werken: 100% aftrek 

Vervroegd pensioen: 
100% aftrek, tenzij na 
vervroegde pensionering 
65 dagen is gewerkt; dan 
geen aftrek. 

geen aftrek: als bij in-
komsten uit tegenwoordige 
arbeid 

vri j lating: verschil onver-
korte dagloon en uitkering. 
Meerdere 100% aftrek. 

WWV uitkeringsgerechtigde 
is niet verzekerd voor ZW. 
Tijdens ziekte loopt WWV-
uitkering door. 

80% of meer a.o.: 
uitsluitingsgrond minder 
dan80%a.o. : 100% aftrek. 

100% aftrek 

vervroegd pensioen: 
100% aftrek; tenzij na 
vervroegde pensionering 
1 30 dagen is gewerkt. 

geen aftrek: als bij in-
komsten uit tegenwoordige 
arbeid. 

volledige,vrijlating 

100% aftrek. Recht op 
nWW-uitkering loopt door. 
Vanaf 3 maanden ziekte 
geldt een uitsluitingsgrond. 
nWW-uitkering zal door-
gaans niet tot uitsluiting 
komen. 

80% of meer a.o.: 
uitsluitingsgrond minder 
dan 80% a.o. evenredige 
verlaging dagloon nWW. 

uitsluitingsgrond. 

vervroegd pensioen: 
100% aftrek. 
Uitkering kan nimmer hoger 
zijn dan verschil tussen des-
ti jds geldende uitkering en 
pensioen. 

geen aftrek: zie WW+ in-
komsten na intreden van 
werkloosheid genoten, voor-
zover die inkomsten 
betrekking hebben op een 
dienstbetrekking verricht 
naast de dienstbetrekking 
waaruit werkloosheid is ont-
staan indien deze dienst-
betrekkingen voor de werk-
loosheid werden vervuld. 

1 Het dagloon zonder toepassing van het 
maximum-dagloon. 
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IV. Vrijlatingsregeling in TW in vergelijking to t minimumdagloon en grondslagen 
systematiek 

AAW. Inkomen uit of in verband met 
arbeids in bedrijfs- en beroepsleven van 
uitkeringsgerechtigde + echtgenoot. 

Indien di t inkomen: 
15% van de hoge grondslag bestaat recht 
op de hoge grondslag 
tussen 15% en 30% van de hoge grondslag 
bestaat recht op de midden grondslag 
30% van de hoge grondslag bestaat recht 
op de lage grondslag 

WW/WWV/ZW 

Inkomen uit of in verband met arbeid in 
bedrijfs- en beroepsleven van uitkerings-
gerechtigde + echtgenoot 

Er bestaat recht op minimumdagloon 
indien de uitkering (70% van het 
minimumdagloon) + het overig inkomen 
doorgaans niet meer bedraagt dan 125% 
van het minimumloon. 

Vrij lating heeft uitsluitend betrekking op 
inkomen uit arbeid. 

Gedurende maximaal twee jaren wordt voor 
de bepaling van de hoogte van de toeslag van 
de bruto inkomsten uit arbeid vrijgelaten: 

1° een bedrag ter grootte van 5% van het 
minimumloon; 

2° belopen die inkomsten meer dan 5% van 
het minimumloon, dan wordt van dat 
meerdere 30% vrijgelaten; 

3° maximaal wordt 15% van het minimum-
loon vrijgelaten. 

NB. 

1° Een periode waarover een ZW-uitkering 
wordt ontvangen, wordt niet meegeteld 
voor het bepalen van de periode van twee 
jaren. 

2° Indien recht op WW ontstaat na het 
bereiken van de leeftijd van 57,5 jaar, 
geldt de beperking tot twee jaren voor de 
vrijlatingsregeling niet. 

V. IOAW 

Vrijlating van inkomsten uit arbeid 

Vrijlating van 30% van het inkomen uit arbeid voor maximaal 2 jaar. Het 
vrij te laten inkomen is echter nooit hoger dan: 

- 15% van de uitkeringsgrondslag voor een werkloze werknemer en zijn 
echtgenoot (dit maximum is gelijk voor volledig gezin en één-oudergezin) 

- 15% van de uitkeringsgrondslag voor een alleenstaande in geval van 
een alleenstaande werkloze werknemer. 

VI . ABW 

Vrijlating inkomsten uit arbeid 

Hoofdregel 25% van de netto inkomsten uit arbeid tot een maximum 
van in de regel 15% van de toepasselijke normuitkering. 

Enige verbijzonderingen: 

- beperkter rechten voor 18- en 19-jarige thuiswonenden om te 
voorkomen dat het uitkeringsregime meer oplevert dan het minimumjeugd-
loon 

- iets gunstiger rechten voor één-oudergezinnen 
a. klein drempelbedrag 
b. maximaal 15% van de gez/Wsuitkering 
- in individuele gevallen verlenging 2-jaarstermijn mogelijk. 

Vrijlating van andere inkomsten 

- inkomsten van kostgangers en onderverhuur (boven een bepaald 
bedrag) 
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- inkomsten uit bescheiden vermogen 
- arbeidsinkomsten van minderjarige kinderen (of hun sociale verzeke 

ringsuitkering of RWW) 
- kinderbijslag, individuele huursubsidie. 

Vrijlating vermogen 

a. bescheiden vermogen f 15 600 voor een echtpaar/één-oudergezin, 
f7800 voor een alleenstaande, bijzondere bedragen voor personen in een 
inrichting die bijstand voor «persoonlijke uitgaven» krijgen 

b. vermogen in eigen huis (eigenaar beneden 65 jaar) 
- naast a) nog f 15 000 + 50% van het meerdere 
- maximaal f 75 400 voor een echtpaar/één-oudergezin en f 67 600 

voor een alleenstaande (incl. a). 
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