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Nr. 30 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING 

Ontvangen 22 april 1986 

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

I 

In artikel 2 vervalt het derde lid. 

In artikel 9 wordt onder vernummering van het tweede en derde lid in 
derde en vierde lid een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende: 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien in het dagloon waarnaar 
de loondervingsuitkering is berekend, geen vakantietoeslag is begrepen. 

III 

Na artikel 14 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 14a 

De Sociale Verzekeringsraad kan regels stellen met betrekking tot 
samenloop van toeslagen. 

IV 

In artikel 19, eerste lid, wordt «Wet inkomensvoorziening oudere 
werkloze werknemers» vervangen door: Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. 

In artikel 25, derde lid, wordt «het bepaalde in het tweede lid» vervangen 
door: het bepaalde in het eerste en tweede lid. 
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Toelichting 

Onderdelen I en III 

Bij tweede nota van wijziging is voorgesteld aan artikel 2 een derde lid 
toe te voegen. Doel van die toevoeging was om bij samenloop van 
loondervingsuitkeringen (en dus ook van samenloop van toeslag) te 
bereiken dat slechts op één uitkering toeslag wordt verleend. Inmiddels is 
ons echter gebleken dat de voorgestelde wijziging van artikel 2 niet de 
zekerheid biedt, dat in een aantal specifieke situaties het gewenste 
resultaat wordt bereikt. Naar onze mening bestaat die zekerheid bijvoor-
beeld niet indien een persoon uit twee verschillende dienstbetrekkingen 
werkloos wordt, terwijl beide daglonen beneden het relevante sociaal 
minimum liggen. Voorts kan worden gedacht aan de situatie dat echtge-
noten op eenzelfde tijdstip ieder voor zich recht verkrijgen op loonder-
vingsuitkering en - gezien de hoogte van het totaal van die uitkeringen -
tevens recht op toeslag. Het is duidelijk dat in geval twee of meer 
loondervingsuitkeringen worden ontvangen de toeslag niet anders dient 
te zijn dan wanneer er sprake is van één loondervingsuitkering. 

Uit het voorgaande moge blijken dat het wenselijk is dat met betrekking 
tot samenloop van toeslagen een verdergaande regelgeving plaatsvindt 
dan in artikel 2, lid 3, van het wetsvoorstel is opgenomen. Gezien de aard 
van die regelgeving - in hoge mate uitvoeringstechnisch en gedetailleerd -
ligt het voor de hand die regelgeving te delegeren aan de Sociale 
Verzekeringsraad. 

Onderdeel II 

In artikel 9, eerste lid, is bepaald, dat degene die recht op toeslag heeft, 
eveneens recht heeft op een vakantie-uitkering van 7,5% van de toeslag. 
Indien recht op loondervingsuitkering bestaat terwijl de dienstbetrekking 
voortduurt, gaat de opbouw van vakantie-uitkering ten laste van de 
werkgever door. In de dagloonregelen ZW en WW is dan ook geregeld 
dat alleen vakantietoeslag in het dagloon wordt meegenomen, indien de 
dienstbetrekking niet voortduurt. In aansluiting hierop dient het recht op 
vakantie-uitkering over de toeslag zich te beperken tot die situaties 
waarin de vakantie-uitkering in het dagloon is begrepen. 

In het advies van de SVr dd. 25 oktober 1985 werd er reeds op 
gewezen, dat de werkgever gehouden is om de vakantie-uitkering te 
betalen over de perioden dat de dienstbetrekking voortduurt, en dat 
- indien vakantie-uitkering wordt verleend over een toeslag op een 
ZW-uitkering - overcompensatie kan plaatsvinden. In onze reactie van 11 
november 1985 op het SVr-advies hebben wij opgemerkt de vrees van de 
SVr op dit punt niet te delen. Bij de behandeling in eerste termijn van de 
zijde van de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Invoeringswet Stelsel-
herziening heeft het lid van de P.v.d.A.-fractie, mevr. Ter Veld, op 17 april 
1986 een vraag gesteld over het verlenen van vakantie-uitkering over een 
toeslag op een ZW-uitkering. Naar aanleiding hiervan heeft een nadere 
bestudering van de materie plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de 
conclusie dat de hiervoorgenoemde opvatting van de SVr juist is en dat 
derhalve een wijziging van het wetsvoorstel - er toe strekkende dat geer, 
vakantie-uitkering wordt verleend in geval in het dagloon waarnaar de 
loondervingsuitkering is berekend geen vakantietoeslag is begrepen -
noodzakelijk is. 

Onderdeel IV 

Onderdeel IV betreft de wijziging van de Wet inkomensvoorziening 
werkloze werknemers (IOW) in een Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). 
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Onderdeel V 

Onderdeel V strekt er toe de Sociale Verzekeringsraad de bevoegdheid 
te verlenen ook regels te stellen ter uitvoering van het eerste lid van 
artikel 25. Abusievelijk was deze bevoegdheid - die betrekking heeft op 
de aan de uitvoering van de Toeslagenwet verbonden kosten - niet in het 
wetsvoorstel opgenomen. 

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