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19260 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) 

V O O R L O P I G VERSLAG V A N DE V A S T E C O M M I S S I E V O O R 
SOCIALE Z A K E N EN W E R K G E L E G E N H E I D 
Vastgesteld 16 september 1986 

Voor de a l g e m e n e inleiding wordt verwezen naar het voorlopig 
verslag naar aanleiding van wetsvoorstel 1 9 2 6 1 

De leden van de fractie van het C .D.A. vroegen naar aanleiding van 
artikel 5.1 of het wel reëel is een oudere werkloze, waarvoor de kans op 
werk praktisch nihil is en waarvoor de soll icitatieplicht is opgeheven niet 
toe te staan zich met zijn uitkering blijvend in een ander land te vestigen. 

De leden van de P.v .d .A. - f rac t ie constateerden dat de I 0 A W voor 
nieuwe groepen oudere langdurig werklozen een verslechtering betekent, 
vergeleken met de huidige interimregeling in de W W V voor deze groepen. 

Zij constateerden voorts dat de zgn. verlengde vervolguitkering voor de 
boven 57'/2-jarigen een verslechtering voor nieuwe groepen inhoudt, 
vergeleken met de huidige 571/2-jarigenregeling in de W W V . De vaak 
gehoorde veronderstel l ing dat de stelselherziening een verbetering 
inhoudt van de uitkeringsrechten van oudere langdurig werklozen behoeft 
dus enige aanvulling en relativering. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden de volgende vragen over de 
IOAW. 

1. Kan verslag gedaan worden van de vordering van totstandkoming 
van een IOAZ? Kan gewaarborgd worden dat een I0AZ tegeli jk met de 
IOAW kan ingaan? 

2. Wat zouden de meeruitgaven zijn van een geïndividualiseerde 
IOAW. 

a) uitgaande van een basisuitkering van 50% ML (met de bekende 
verhogingen voor alleenstaanden, 1 -oudergezinnen en alleenverdieners)? 

b) uitgaande van een basisuitkering van 70% ML (met eventueel 
' Samenstelling: toeslagen van max. 20 en 30%)? 
Franssen CDA voorzitter, Van Dalen (CDA), « . " . , '. . . . ^ . . . 
mw uijterwaai-cox (CDA). Van de Achtergrond van deze vraag is dat het kabinet weliswaar de vermo-
Zandschuip (PvdA), Oskamp (PvdA), genstoets in de IOAW achterwege laat, maar de partnerinkomens 
Heijmans (WD), Van Tets (WD), mw. handhaaft, c.q. opnieuw introduceert, vergeleken met de huidige inter im-
Vonhoff-Luijendijk (WD), mw Tiesinga Aut- regeling voor oudere langdurig werklozen. 
sema, mw Van Leeuwen (PSP), mw. Boldinq X , j . „ , ? . " . . . . . . . . . 
(CPN), De Gaay Fortman (PPR), Barendregt D e l e d e n v a n d e P-v.d.A.-fractie veronderstelden dat bij het voortschri jden 
(SGP), Schuurman (RPF), Van der Jagt v a n d e gedachte van individuele economische zelfstandigheid in de 
(GPV), maatschappij de bezwaren tegen volledige «partnerafhankelijking» in 
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delen van de sociale zekerheid zullen toenemen, zeker bij mensen met 
een zeer ruim arbeidsverleden, en wellicht de bekende bezwaren tegen 
de vermogenstoets zullen gaan overtreffen. 

3. De leden van de fractie van de P.v.d.A. constateerden dat het 
kabinet in de memorie van toelichting en daarna volgende stukken steeds 
benadrukt heeft dat de IO(A)W qua inkomenssystematiek dient aan te 
sluiten bij de Toeslagenwet: 

«De inkomenstoets sluit aan bij die welke in het kader van de Toesla-
genwet wordt gehanteerd. Daarmee wordt recht gedaan aan de opzet van 
de Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers als «verleng-
stuk» van de voorafgaande fase», (blz. 6 memorie van toelichting) «De 
vrijlatingsregeling is in dit kader dezelfde als die in de Toeslagenwet» 
(memorie van toelichting, blz. 9). 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden bij een nadere vergelijking 
dat inderdaad de inkomensdefinitie (artikel 6 TW, artikel 7 IOAW) 
dezelfde is gebleven, maar dat na behandeling van TW en IOAW in de 
Tweede Kamer de vrijlatingsbepaling van bescheiden inkomsten uit 
arbeid (artikel 7 TW en artikel 8 IOAW) niet meer gelijkluidend is. De 
Tweede Kamer heeft deze vrijlatingsbepaling in de TW iets verruimd, 
waarbij een bedrag van 5% ML geheel vrijgelaten wordt. De overweging 
was om ook op minimumniveau een eventuele herintreding via een 
parttimebaan door uitkeringsgerechtigde en vooral ook zijn/haar partner 
te stimuleren. Exact dezelfde overweging geldt in de analoge situatie van 
de IOAW. Helaas heeft de Tweede Kamer verzuimd - waarschijnlijk door 
tijdsdruk en gedeeltelijke wisseling van woordvoerders - dezelfde 
liberalisering aan te brengen in de vrijlatingsbepaling van de IOAW. Een 
«bedrijfsongelukje» leek hen de enig mogelijke verklaring voor het feit dat 
de systematiek thans gaat divergeren. Zij meenden dan ook dat het voor 
de hand ligt dat het kabinet via een reparatievoorstel alsnog dezelfde vrijla-
tingsbepaling in de IOAW opneemt als thans in de TW is opgenomen. Dit 
ligt te meer voor de hand waar thans het absurde effect optreedt dat voor 
éénoudergezinnen thans in de ABW voor bescheiden neveninkomsten uit 
arbeid wel een algehele vrijlating van 5% geldt en in het huidig IOAW-
wetsvoorstel (nog) niet en dat terwijl de IOAW toch een voorliggende 
voorziening t a v . de AW is. Zij meenden dan ook met vertrouwen de 
reactie van het kabinet op dit punt tegemoet te kunnen zien. 

4. Gezien de nauwe samenhang tussen TW en IOAW had het de 
leden van de P.v.d.A. fractie verbaasd dat enerzijds in de TW wel een 
toeslag kan worden aangevraagd door de «alleengaande» buitenlandse 
werknemer met financieel afhankelijke gezinsleden in herkomstland, maar 
dat anderzijds in precies dezelfde situatie een «gehuwdenuitkering» in het 
kader van de IOAW niet mogelijk is. De leden van de P.v.d.A. fractie 
drongen er op aan om in de IOAW de gehuwde «alleengaande» werknemer 
met gezinsverantwoordelijkheid naar herkomstland op dezelfde wijze 
tegemoet te treden als in de TW het geval is, subsidiair voor deze 
persoon de inkomenseis voor gezinshereniging zodanig te omschrijven 
dat ook in de lOAW-situatie gezinshereniging mogelijk zal zijn. 

Welke gedachten leven in het kabinet over deze problematiek? 

5. Het meest in het oog springende onderscheid van de IOAW met de 
ABW betreft de afwezigheid van de vermogenstoets. 

De leden van de P.v.d.A. fractie wilden geïnformeerd worden over de 
positie van lOAW-gerechtigden die te enigertijd een beroep moeten doen 
op incidentele bijstand in verband met «bijzondere bestaanskosten», b.v. 
aan de hand van de volgende casuspositie: 

Mevrouw Van Beek (49 jaar) is-fOAW-gerechtigd en bezit een bescheiden 
eigen woning. Haar huisarts schrijft haar om medische redenen gedurende 
een jaar een dieet voor dat haar draagkracht te boven gaat. Zij krijgt 
daarom gedurende dat jaar bijzondere bijstand ter hoogte van f75,— p.m. 
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Wordt zij nu toch geconfronteerd met de vermogenstoets van de ABW? 
Indien ja, 
- kan dan aan de hand van de huidige bijstandspraktijk enig inzicht 

gegeven worden in de frequentie van verstrekkingen van incidentele 
bijstand? 

- kan bij een prognose van eventuele combinaties lOAW-incidentele 
bijstand rekening gehouden worden met de bijzondere doelgroep van de 
IOAW (ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten)? 

- wat is in dit verband het commentaar van het kabinet op het recente 
intomarkt-onderzoek «De financiële positie van arbeidsongeschikten» 
(mei 1986) volgens hetwelk in 1985 niet minder dan 76% van de respon-
denten (overigens zowel geheel als gedeeltelijk arbeidsongeschikten) als 
gevolg van de handicap extra kosten moest maken, die niet vergoed 
werden, voor gemiddeld ca. f 100,- per maand? 

6. De leden van de P.v.d.A.fractie constateerden - evenals bij de TW -
dat de voorgestelde gelijkstelling van ongehuwd samenwonenden met 
gehuwden niet of nog niet is doorgetrokken naar het Ziekenfonds. Zij 
herhaalden daarom hun vraag of een alleenverdienende ongehuwd 
samenwonende in de IOAW naar de ABW gestuurd zal worden voor een 
vergoeding ziektekostenverzekering van een partner. In dit verband waren 
zij zeer geïnteresseerd in de betekenis van artikel 4, lid 2 «De werkloze 
werknemer en de echtgenoot hebben gelijkelijk recht op uitkering. De uit-
kering wordt op verzoek van beiden, of één van hen, aan ieder voor de 
helft betaald.» 

Betekent «gelijkelijk recht op uitkering», gekoppeld aan gesplitste 
uitbetaling dat in dat geval beide partners onder de Ziekenfondsverzekering 
vallen? 

7. De afbakening van 1 -oudergezin is in de IOAW beperkter dan in 
ABW (jongste kind in IOAW beneden 18 jaar, in ABW beneden 21 jaar). 

Wat is de ratio van dit verschil? Is de consequentie ervan dat een 
lOAW-gerechtigde «alleenstaande», die nog bijdraagt in de kosten van 
een thuiswonend 18-, 19- of 20-jarig kind, aanvullende bijstand tot aan 
de 1-oudernorm kan aanvragen? Kan aan de hand van een rekenvoorbeeld 
de financiële positie verduidelijkt worden van een lOAW-gerechtigde 
één-ouder met een thuiswonend 18-, 19- of 20-jarig kind a) met studiefi-
nanciering, b) met RWW-uitkering en c) in wachtperiode van RWW voor 
werkloze schoolverlaters? 

8. Kan tegen de achtergrond van bovenstaande vragen 5, 6, 7 (en 
eventuele andere casusposities) een beredeneerde indicatie gegeven 
worden van het aantal lOAW-gerechtigden dat straks toch te maken kan 
krijgen met de volledige middelentoets van de ABW? 

Is het kabinet bereid om maatregelen te nemen, die kunnen voorkomen, 
dat langs een omweg aldus toch één van de pijlers van de IOAW (vrijwaring 
van vermogenstoets) ernstig ondermijnd wordt? 

9. Kan een verduidelijking gegeven worden van artikel 6 (herleving 
uitkeringsrecht na werkaanvaarding en nieuwe werkloosheid)? 

De leden van de P.v.d.A. fractie herinnerden zich dat de staatssecretaris 
in de Tweede Kamer stelde dat een lOAW-gerechtigde, die gekozen 
wordt in gemeenteraad en daaruit een inkomen gelijk aan of boven 
lOAW-norm verwerft, na afloop van zijn raadslidmaatschap het IOAW-
uitkeringsrecht ziet herleven (UCV 29 februari 1986, blz. 65-7). 

Deze leden wilden graag vernemen of dit op grond van de IOAW 
onomstotelijk vaststaat of dat er later toch interpretatietwisten over de 
reikwijdte van artikel 6 kunnen ontstaan. 

Tevens wilden zij graag vernemen of het lOAW-uitkeringsrecht kan 
herleven na een poging om zich als zelfstandige of freelancer een 
inkomen te verwerven. 
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De leden van de fractie van de V.V.D. zagen enerzijds in dat een 
netto-koppeling van de uitkeringen inzake de IOAW omwille van de 
fiscale gevolgen moeilijk kan worden vermeden. Anderzijds draagt deze 
afwijking weer bij aan de ondoorzichtigheid van het nieuwe stelsel. Is de 
staatssecretaris van mening dat de fiscale onvolkomenheid in dezen zou 
moeten worden weggenomen door een correctie van de fiscale wetgeving 
en niet door een inbreuk te plegen in het systeem van sociale uitkeringen? 
Wil de staatssecretaris de voor- en nadelen van een bruto-koppeling nog 
eens «op een rijtje zetten»? 

Is overigens een oplossing in de trant van «een kopje» geen mogelijkheid? 
Waarom is het criterium voor het begrip éénoudergezin in de IOAW het 

samenwonen met tenminste een kind dat jonger is dan 18 jaar, terwijl in 
het Besluit landelijke normering deze leeftijdsgrens op 21 jaar wordt 
gesteld? Is de aanleiding om te bezien of de leeftijdsgrens in dit laatste 
besluit niet tot 18 jaar moet worden teruggebracht, zodat een betere 
aansluiting wordt verkregen met de Algemene Weduwen- en Wezenwet 
en met de Algemene Kinderbijslagwet? 

De percentages van 70, 90 en 100 hebben, zo meenden deze leden, 
een tamelijk arbitrair karakter. Ziet de staatssecretaris aanleiding om 
mede naar aanleiding van publikaties hierover - o.m. het geschrift 
«Grenzen aan de sociale zekerheid» van de prof. mr. B. M. Teldersstichting 
- zich te bezinnen op de vraag of deze percentages moeten worden 
gehandhaafd? 

Kan de staatssecretaris de ratio uiteenzetten van het feit, dat de 
gemeenten tien procent voor hun rekening moeten nemen van de uit de 
schatkist te betalen IOAW. terwijl de bedrijfsverenigingen geen «eigen 
bijdrage» verschuldigd zijn voor de eveneens uit de schatkist te betalen 
Toeslagenwet? Is de «eigen beleidsinvulling» (memorie van toelichting 
blz. 13) bij de IOAW groter dan bij de Toeslagenwet? Zo ja, op welke 
punten? 

Artikel 5, lid 1, sub a onthoudt een uitkering, aldus deze leden, aan 
degenen die in het buitenland wonen. Zij vroegen zich af of, nu aan 
ouderen dan 57,5 jaar geen sollicitatieplicht meer wordt opgelegd, voor 
hen het aangehaalde artikel moet blijven gelden. 

De aan het woord zijnde leden wilden voorts graag vernemen welke 
gevolgen het verwerpen van wetsvoorstel 18 813 heeft voor de IOAW. 
Wanneer kan een nieuw wetsvoorstel tegemoet worden gezien (vide het 
regeerakkoord)? Kan de staatssecretaris bevroeden wat wordt bedoeld 
met de opmerking in P.S., blz. 1081 dat «de vereenvoudigde procedures 
(...) nog wel enige tijd op zich laten wachten?» Heeft de staatssecretaris 
al een opvatting - in acht genomen de in de Eerste Kamer gemaakte 
opmerkingen - over de vereenvoudiging van die procedures? 

Het was deze leden opgevallen dat als gevolg van amendering aan de 
overzijde de gedeeltelijk arbeidsongeschikten en vroeggehandicapten, die 
nu in de IOAW zijn ondergebracht niet meer tegen arbeidsongeschiktheid 
zijn verzekerd. Met name de gedeeltelijk arbeidsongeschikten zouden dit 
wel zijn wanneer zij onder de NWW zouden zijn gevallen. Is hier sprake 
van welbewust beleid of van een niet-voorzien gevolg van amendering? 
Deze leden stelden vast dat een correctie in elk geval niet is opgenomen 
in het onlangs aan de Tweede Kamer aangeboden wetsvoorstel 19 606. 
In dit wetsvoorstel wordt een aantal correcties op de door de overzijde 
aangenomen amendementen verwerkt. Verwacht de staatssecretaris op 
korte termijn nog meer reparaties te moeten aanbrengen? Zo ja, zullen de 
wetsvoorstellen dan zo tijdig worden ingediend dat de parlementaire 
behandeling vóór 1 januari kan zijn afgerond? Welke zijn de gevolgen 
indien dit niet mogelijk zou zijn? 

Kan de staatssecretaris uiteenzetten waarom in de IOAW geen over-
gangsmaatregel is getroffen voor hen, die vroeger niet, maar nu wel 
bijstand op basis van gezinsbijstand gaan ontvangen? Werkt het uitblijven 
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van zo'n maatregel niet erg discriminerend met name jegens de samen-
wonende partners van gelijk geslacht? 

De aan het woord zijnde leden zouden van de staatssecretaris nog eens 
een duidelijke uiteenzetting wil len vernemen over de mogeli jkheid in deze 
wet de partner te verplichten om zich voor de arbeidsmarkt beschikbaar 
te stellen. Is het logisch om die verplichting in een juist op ouderen 
betrekking hebbende wet op te nemen? 

De leden van de fractie van D '66 vroegen naar aanleiding van de 
definitie van het begrip inkomen in artikel 7 a of er: 

a. recht bestaat op toeslag of 100% uitkering indien partner alleen 
inkomen uit vermogen heeft, 

b. een bovengrens worden overwogen t.a.v. inkomen uit vermogen. 

De gevolgen van de stelselwijziging voor de gemeenten leken de aan 
het woord zijnde leden aanzienlijk. Deze leden voelden zich in hun mening 
gesteund door de VNG en de Raad voor de gemeentefinanciën. 

- De vergrijzing neemt toe. 
- In de I 0 A W is geen vermogenstoets (daar waren de leden van de 

D66-fract ie het mee eens) maar het gevolg is dat er een recht op hogere 
uitkering dan volgens de ABW bestaat. 

- Wegvallen van ambtenaren nodig voor Rijksgroepsregeling werklozen, 
maakt nog niet dat overheadkosten wegvallen. 

- Er is nieuwe programmatuur nodig. 
- De staatssecretaris spreekt roerende woorden over gemeenteli jke 

beleidsvrijheid. Welke beleidsvrijheid? 

Zij stelden in dat verband de volgende vragen: 
a. Waarom wordt geen 100% aan de gemeenten uitgekeerd? 
b. In 1984 betaalde declaratiebedrag 105 mil joen, is dit bedrag in 

1985 kleiner, groter, wordt indien invoering per 1 januari zou doorgaan 
bedrag 1986 aangehouden? 

c. Er wordt een drempel van 55 miljoen voorgesteld na 1990 voor 
sti jging van apparaatskosten, waarom niet per ingangsdatum? 

d. Wanneer is na 1990, als na 1990 de ri jksbegroting dit toelaat? 
e. Is de drempel van 55 mil joen bedoeld als al hetgene boven 55 

mil joen, of indien het meer is dan 55 mil joen het totale bedrag? 
f. Is het niet onrechtvaardig dat de SVR gestegen apparaats- en 

uitkeringskosten kan omslaan in een premieverhoging terwij l de gemeenten, 
nota bene mede bewindvoerders, dat niet kunnen? 

De voorzitter van de commissie, 
Franssen 

De griffier van de commissie, 
Dijkstra-Liesveld 
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