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1. Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben ernstige bezwaren tegen het 
voorliggende wetsontwerp. Desalniettemin spreken zij er hun waardering 
voor uit dat de Regering de SER in de gelegenheid heeft gesteld advies uit 
te brengen voordat het wetsontwerp bij de Kamer werd ingediend. Veel 
van de kritiek die door de meerderheid van de SER is geleverd op het 
voorstel wordt door deze leden gedeeld. In het vervolg van deze nota zal 
daarop nader ingegaan worden. 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben met belangstelling kennis genomen 
van de uitwerking van het in het regeerakkoord voor 1983 vastgelegde 
voornemen, maatregelen te treffen betreffende beperking van het uitke-
ringsniveau voor werkloze jeugdigen. Zij kunnen begrip opbrengen voor de 
door de Regering gemaakte keuze en zijn ook bereid deze keuze zeer 
serieus te nemen. Toch willen zij graag nader door de Regering worden 
geïnformeerd over de door de Regering gebruikte argumenten voor deze 
keuze. 

Naar aanleiding hiervan deel ik deze leden mee, dat de huidige moeilijke 
financieel-economische situatie noopt tot maatregelen om de uitgaven in 
de collectieve sector te beperken. Bij een keuze ter zake kunnen jongeren 
niet buiten schot blijven. Een onderdeel van de in het regeerakkoord voor 
1983 voorgestelde ombuigingen vormden dan ook maatregelen betreffende 
de beperking van het uitkeringsniveau voor jeugdige werklozen. De 
Regering acht het verantwoord van jongeren deze bijdrage te vragen in het 
belang van het herstel van onze economie. De voorgestelde maatregel 
dient voorts mede gezien te worden in het perspectief van de gedachten 
die zijn ontwikkeld bij de discussie rondom de herziening van het stelsel 
van sociale zekerheid, waarbij de leeftijd en/of het arbeidsverleden een rol 
zouden moeten spelen bij de differentiatie van de uitkeringen. 

In par. 2 zal nader ingegaan worden op deze keuze in relatie tot de 
stelselherziening. 

De leden van de V.V.D.-fractie hebben het onderhavige wetsontwerp met 
gemengde gevoelens ontvangen. Enerzijds zijn zij van mening dat in 
verband met de financieel-economische situatie van ons land moet worden 
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vastgehouden aan de in het regeerakkoord voorgestelde maatregelen 
betreffende de beperking van het uitkeringsniveau van jeugdige werklozen. 
Anderzijds zijn zij van mening dat het huidige wetsvoorstel regelingen 
wenst te treffen die zodanig in het verlengde liggen van onderwerpen die 
aan de orde moeten komen bij de wijziging van het stelsel van sociale 
zekerheid, dat het wenselijker ware de onderhavige discussie te voeren in 
het kader van deze stelselwijziging. Met deze leden ben ik het eens, dat 
vastgehouden dient te worden aan de in het regeerakkoord voorgestelde 
ombuigingen. Het kabinet heeft zich dan ook genoodzaakt gezien een 
maatregel als de onderhavige te treffen, die duidelijke raakpunten vertoont 
met de herziening van het stelsel van sociale zekerheid. 

De leden van de fractie van D'66 geven blijk van een negatieve houding 
tegenover dit wetsontwerp. Op de bezwaren waaruit deze negatieve 
opstelling voortkomt, kom ik later nog terug. 

De leden van de fractie van de P.S.P. spreken zich fel uit tegen de 
voorgenomen maatregel. De maatregel gaat naar de mening van de leden 
van deze fractie dwars tegen de maatschappelijke ontwikkeling in, waarbij 
steeds breder erkend wordt dat ook jongeren recht hebben op een zelfstandig 
bestaan, recht op werk en een daarbij behorend loon, waarvan zelfstandig 
kan worden geleefd. 

De leden van de fractie van de S.G.P. hebben met aandacht kennis 
genomen van het wetsontwerp. Zij erkennen dat de huidige zeer moeilijke 
financiële en economische situatie dwingt tot concretisering van maatrege-
len die substantiële ombuigingen op het terrein van de sociale zekerheid 
bewerkstelligen. Naar het oordeel van deze leden zijn niet geringe uitgaven-
dalingen ook hier nodig om van belang zijnde voorzieningen voor de 
komende jaren in stand te kunnen houden. Aan pijnlijke ingrepen valt niet 
te ontkomen, zo stellen deze leden, zij het dat deze ingrepen zorgvuldig 
moeten geschieden, op elkaar moeten zijn afgestemd en naar effecten 
moeten worden gewogen. Terecht stellen deze leden dat cumulatie van 
effecten binnen aanvaardbare grenzen moet blijven. 

De leden van de C.P.N.-fractie betreuren het zeer dat de Regering tot 
indiening van dit wetsontwerp is overgegaan. Op de vraag, hoe de Regering 
de relatie ziet tussen dit wetsontwerp en de aangekondigde stelselherziening, 
zal in paragraaf 2 worden ingegaan. 

De leden van de P.P.R.-fractie hebben overwegende bezwaren tegen het 
wetsontwerp. 

De leden van de R.P.F.-fractie hebben met begrip kennisgenomen van de 
voorstellen van de Regering die beogen het recht op uitkering ingevolge de 
WWV voor jongeren beneden 23 jaar te beëindigen. Zij begrijpen overigens 
zeer wel dat het voor de betreffende jongeren allerminst een plezierige 
maatregel zal zijn. Het spijt deze leden daarom te meer, dat de Regering in 
de memorie van toelichting slechts budgettaire motieven weet aan te 
dragen om de voorgestelde wetswijziging te verdedigen. 

Naar aanleiding van de vraag van deze leden of geen sprake is van 
willekeur als slechts motieven van budgettaire aard worden gebruikt, merk 
ik op dat de voorgestelde maatregel ook geplaatst dient te worden in het 
licht van de voorgenomen stelselherziening. 

Ook de G.P.V.-fractie heeft begrip voor het voorstel, doch kan er weinig 
enthousiasme voor opbrengen. De noodzaak om tot bezuinigingen van 
collectieve uitgaven te komen onderschrijft deze fractie. Zij wenst dan ook 
niet te tornen aan de ombuigingstaakstelling. Wel acht zij nadere discussie 
mogelijk over de vorm waarin de ombuigingen worden gegoten. 
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De E.V.P.-fractie is het eens met het deel van de SER, dat de opvatting 
toegedaan is, dat door deze maatregel op onzorgvuldige en onevenwichtige 
wijze vooruitgelopen wordt op de herziening van ons sociale zekerheids-
stelsel. Zoals ik hiervoor al heb opgemerkt, kom ik op de relatie tot de 
stelselherziening terug in paragraaf 2. 

Vorenstaande uiteenlopende reacties van de verschillende fracties die 
duidelijk blijk geven van de gemengde gevoelens waarmee dit wetsontwerp 
wordt ontvangen, geven mij aanleiding in het kort in algemene zin nader 
aandacht te geven aan het onderhavige voorstel. In het licht van de huidige 
financieel-economische situatie zijn ingrijpende maatregelen onontkoom-
baar om de uitgaven van de collectieve sector terug te dringen, om herstel 
van de werkgelegenheid en economische groei te verzekeren en om de 
werkloosheid te bestrijden. De met dit voorstel beoogde ombuigingen 
dienen dan ook verwezenlijkt te worden, hetgeen door verschillende 
fracties wordt onderschreven. Niet ontkend kan worden dat de voorgestelde 
maatregel aanzienlijke consequenties met zich brengt voor een bepaalde 
categorie uitkeringsgerechtigden, nl. jeugdige werklozen beneden 23 jaar 
die gedurende een bepaalde tijd aan het arbeidsproces hebben deelgeno-
men, door het uitkeringsniveau bij werkloosheid voor die groep te beperken. 
Het voorstel beoogt immers de relatering van de uitkering aan het loon 
voor die groep in duur te beperken tot de Werkloosheidswet. Bij voortdu-
rende werkloosheid kan dit voor hen een aanmerkelijke inkomensachteruit-
gang betekenen. Of hiervan sprake is en in welke mate, is afhankelijk van 
vroeger verdiend loon, de leeftijd en voor jongeren van 18-19 en 20 jaar de 
woonsituatie. 

De RWW-uitkering waarop jongeren bij voortdurende werkloosheid in 
het algemeen na een half jaar aanspraak kunnen maken is een behoefte-uit-
kering op sociaal-minimumniveau, gedifferentieerd naar leeftijd, en is 
gerelateerd aan de minimumjeugdlonen. Voor de jongeren van 18-19 en 
20 jaar is in het uitkeringsniveau rekening gehouden met het verschil in 
noodzakelijke bestaanskosten al naar gelang men zelfstandig dan wel thuis 
woont. RWW-uitkeringen staan derhalve de keuze van een eigen levenswijze 
niet in de weg. De op deze wijze op de behoefte afgestemde uitkeringen 
zullen er naar mijn mening noch toe leiden dat jongeren belemmerd 
worden om een zelfstandig bestaan op te bouwen of dat te behouden, 
noch zal het hen te zeer afhankelijk maken van het gezin. Bij het maken van 
keuzen zullen jongeren echter zeker rekening houden met de gewijzigde 
financiële situatie. In welke richting deze maatregel de jongeren zal beïn-
vloeden, kan ik niet voorspellen. Van een bepaalde tendens is tot op heden 
bij degenen die een RWW-uitkering ontvangen niet gebleken. Ik verwacht 
dan ook niet dat van de onderhavige maatregel een verstorende werking 
op de maatschappelijke ontwikkeling van deze categorie jongeren zal 
uitgaan, zoals sommige fracties vrezen. Wel zal het zo zijn dat ook jongeren 
meer de tering naar de nering zullen moeten zetten. Waar inkomensoffers 
worden gevraagd is dat onvermijdelijk. Het lijkt mij evenwel redelijk een 
dergelijk offer van deze jongeren te vragen mede om ons stelsel van 
sociale zekerheid voor de toekomst ook voor hen op een aanvaardbaar peil 
te kunnen houden. 

De huidige situatie dwingt tot pijnlijke keuzes. Verschillende keuzes tegen 
elkaar afwegend heb ik mij dan ook genoodzaakt gezien aan het onderhavige 
voorstel te moeten vasthouden. Ook een generale verlaging van het 
uitkeringsniveau van de WWV voor alle uitkeringsgerechtigden heb ik 
daarbij terdege in mijn overwegingen betrokken. Op deze afweging zal ik 
later in deze nota nader ingaan. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. menen voorts dat een aanpassing 
van de overgangstermijn dient te worden geregeld nu de oorspronkelijke 
overgangstermijn - die kennelijk was bedoeld om werklozen niet plotseling 
te confronteren met het vervallen van uitkeringsrechten krachtens de 
WWV - zo kort is geworden, dat zij niet meer aan deze doelstelling voldoet. 
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Ook de leden van de S.G.P.-fractie vragen of de overgangstermijn niet te 
kort is. 

De leden van de fractie van de P.P.R. menen ten slotte dat het van slechte 
politiek getuigt dat ten gevolge van de latere invoering van het wetsontwerp 
de overgangsperiode niet wordt verlengd met 3 maanden. 

Naar aanleiding hiervan deel ik mee, dat de in het wetsontwerp voorziene 
overgangstermijn inderdaad de bedoeling heeft een gewenning te laten 
plaatsvinden aan de gevolgen van de nieuw in te voeren regeling, mede 
gelet op de aanvankelijk beoogde datum van inwerkingtreding per 1 januari 
1983. Daarbij speelde mede een rol de korte tijd gelegen tussen het 
bekend worden van het voornemen en de voorgestelde datum van inwer-
kingtreding. Op grond hiervan is besloten om voor degenen die op of na de 
datum van inwerkingtreding doch vóór 1 juli 1983 niet verwijtbaar werkloos 
worden, een overgangsperiode te creëren. Daar het de SER niet mogelijk 
was om op een zodanig tijdstip van zijn opvatting over dit voornemen blijk 
te geven, dat deze nog voor 1 januari 1983 bij de besluitvorming in het 
parlement kon worden betrokken, is besloten de door de SER gewenste 
tijdsruimte te creëren door het tijdstip van inwerkingtreding te verschuiven. 
Dit neemt niet weg, dat het voornemen tot het afschaffen van het recht op 
WWV-uitkering voor beneden 23-jarigen uiterlijk per 1 juli 1983, inmiddels 
geruime tijd bekend is. Voor degenen die recht op WWV-uitkering kunnen 
verkrijgen c.q. behouden tot 1 juli 1983 heeft de latere inwerkingtreding 
naar mijn mening dan ook geen invloed op deze gewenningsperiode. 
Degenen die als gevolg van deze maatregel op of na de datum van inwer-
kingtreding ervan geen aanspraak zouden kunnen maken op een WWV-
uitkering, hebben ten gevolge van de latere inwerkingtreding daarop 
duidelijker kunnen anticiperen dan bij de aanvankelijk voorgestelde 
inwerkingtredingsdatum van 1 januari 1983. Een verlenging van de over-
gangsperiode zou voorts tot gevolg hebben, dat het te realiseren bezuini-
gingsbedrag voor 1983 niet zal kunnen worden gehaald. Gezien de sombere 
financiële situatie van de rijksbegroting dient er met kracht naar te worden 
gestreefd het te realiseren bezuinigingsbedrag van ca. 145 min. ook 
metterdaad te bereiken. Een aanpassing van de overgangstermijn als door 
deze leden bedoeld, is mijns inziens om deze redenen dan ook niet nodig en 
ook niet gewenst. 

Wel is de datum van inwerkingtreding van het wetsontwerp gewijzigd, 
zoals blijkt in de met deze nota aan de Kamer toegezonden nota van 
wijzigingen. De datum van inwerkingtreding is gesteld op de eerste dag 
van de kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin 
de wet is geplaatst, doch uiterlijk op 1 juli 1983. Ik blijf er echter naar 
streven de maatregel per 1 mei 1983 in werking te laten treden. Mochten wij 
er niet in slagen de behandeling van het wetsontwerp vóór die datum af te 
ronden, dan zal het wetsontwerp op een later tijdstip, doch uiterlijk 1 juli 
1983 in werking kunnen treden. Hiermee is mede een antwoord gegeven 
op een daartoe strekkende vraag van de leden van de fractie van de P.S.P. 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen naar de opvatting van de 
Regering omtrent de in het wetsontwerp vervatte maatregel ten aanzien 
van jongeren -d ie aldus deze leden, diep ingrijpend moet worden genoemd -
gezien in het licht van het feit dat er reeds in de loop van slechts enkele 
jaren een aantal moeilijke maatregelen ten aanzien van jeugdigen is genomen 
dan wel eventueel nog worden genomen. Ook de fracties van het G.P.V. 
heeft gevraagd naar de cumulerende effecten, die optreden bij gelijktijdige 
verlaging van de minimumjeugdlonen met 10%. 

Naar aanleiding van deze vragen deel ik u het volgende mee. Ten 
aanzien van de jeugdigen zijn inderdaad in de loop van slechts enkele jaren 
een aantal ingrijpende maatregelen genomen. Voor de redenen om ten 
aanzien van jeugdigen deze maatregelen te nemen, verwijs ik de leden van 
genoemde fracties naar hetgeen ik hierover in deze paragraaf reeds heb 
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opgemerkt. Ik ben mij er daarbij van bewust, dat in het recente verleden 
reeds een aantal ingrijpende maatregelen ten aanzien van jongeren zijn 
genomen en dat het voornemen bestaat per 1 juli a.s. wederom een 
verlaging van de minimumjeugdlonen te doen plaatsvinden. Laatstbedoelde 
verlaging betekent tevens een verlaging van de aan de minimumjeugdlonen 
gerelateerde bijstandsuitkeringen aan werkloze jongeren. Dit heeft tot 
gevolg, dat de bezuinigingen die in de bijstand worden gerealiseerd, na het 
verstrijken van de overgangsperiode voor oude gevallen, cumuleren met 
de structurele bezuiniging van dit wetsontwerp. Hoewel de cumulatieve 
effecten van al deze maatregelen niet gering zijn, heeft het kabinet, gelet op 
de precaire economische situatie geen andere mogelijkheid gezien dan de 
thans gemaakte pijnlijke keuze. 

De voornaamste maatregelen die in het recente verleden zijn genomen, 
betreffen de uitvoering in de RWW van een wachttijd voor minderjarige 
schoolverlaters, de maatregel ten aanzien van het afschaffen van de 
RWW-uitkering voor 16- en 17-jarigen en de maatregel met betrekking tot 
de verlaging van de minimumjeugdlonen. Laatstgenoemde maatregel had 
zijn doorwerking op de uitkeringen ingevolge de werkloosheidsregelingen. 
Dit zal als gezegd, tevens het geval zijn voor de voorgenomen verlaging 
van de minimumjeugdlonen per 1 juli 1983. Om deze redenen ga ik 
hieronder op de verlagingen van de minimumjeugdlonen nog nader in. De 
verlaging van de minimumjeugdlonen per 1 januari 1981 vond plaats in de 
vorm van onderstaande wijziging van het afleidingspercentage voor de 
minimumjeugdlonen van het minimumloon voor volwassenen. 

Staffeling Per 1-1-1974 (%) Per 1-1-1981 (%) 

23 jaar (volwassen) 100 100 
22 jaar 92,5 90 
21 jaar 85 80 
20 jaar 77,5 70 
19 jaar 70 60 
18 jaar 62,5 52,5 
17 jaar 55 45 
16 jaar 47,5 40 
15 jaar 40 35 

De verlaging van de minimumjeugdlonen had een direct effect op de 
RWW-uitkeringen voor jongeren en de weddes van de dienstplichtige 
militairen door de koppeling van beide aan de minimumjeugdlonen. 

Wat de gevolgen voor de begroting en de inkomenseffecten betreft van 
de voorgenomen verlaging van de minimumjeugdlonen per 1 juli 1983 
moge ik deze leden verwijzen naar paragraaf 4. 

De leden van de fractie van de P.S.P. vragen een uiteenzetting over de 
vraag of de voorgenomen maatregel niet in strijd is met de Grondwet. In 
de Grondwet wordt gesteld, zo stellen deze leden, dat discriminatie op 
grond van leeftijd verboden is. Het ontnemen van rechten aan jongeren 
slechts op grond van het nog niet bereikt hebben van de 23-jarige leeftijd 
kan dan, volgens de leden van deze fractie, worden beschouwd als discri-
minatie op grond van leeftijd. Ook de leden van de S.G.P.-fractie vragen 
mijn oordeel ter zake. Zij verwijzen daarbij naar een artikel van prof. 
Veldkamp in «De Tijd» van 18 maart 1983, waarbij zijn oordeel ter zake 
ongunstig uitviel. 

De Grondwet noemt leeftijd niet als aparte grond van discriminatie. Wel 
wordt in artikel 1 van de Grondwet gesteld dat discriminatie «op welke 
grond dan ook» verboden is; daaronder zou ook discriminatie op grond 
van leeftijd kunnen vallen. De voorgestelde maatregel dient te worden 
bezien in het licht van de voorgenomen herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid, met een onderscheid in een loondervingsfunctie en een 
minimumbehoeftefunctie. 
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Werkloze jongeren beneden de 23-jarige leeftijd zullen als gevolg van 
deze maatregel in het algemeen gedurende een half jaar aanspraak kunnen 
maken op een aan het loon gerelateerde uitkering. De relatief korte duur 
van het arbeidsverleden, gecombineerd met de jeugdige leeftijd van deze 
groep, vormen daartoe de reden. 

Het onderscheid in type-uitkering waarop aanspraak kan worden gemaakt 
naar gelang de duur van het arbeidsverleden, gecombineerd met de 
leeftijd, berust niet op onredelijke gronden. Er kan dan ook niet worden 
gesproken van discriminatie op grond van leeftijd en er is derhalve geen 
sprake van strijd met de Grondwet. 

Ook de mening van prof. Veldkamp, dat de totale herziening van het stel-
sel van sociale zekerheid, zoals de Regering deze voor ogen staat, in strijd 
is met de Grondwet daar deze herziening neer zou komen op een afbraak 
van het stelsel van sociale zekerheid, hetgeen de Grondwet verbiedt, deel 
ik niet. 

Immers de voorgenomen herziening van het stelsel van de sociale 
zekerheid beoogt onder meer wijziging te brengen in de omvang van de 
aanspraken. Deze aanspraken zouden, naar de mening van de Regering, 
afhankelijk dienen te zijn van leeftijd en/of arbeidsverleden. Dat dit een 
ingrijpende zaak is, kan niet worden ontkend, maar dit betekent, naar mijn 
mening geenszins, dat het sociale zekerheidsstelsel wordt afgebroken, 
zoals prof. Veldkamp stelt. 

Het is de leden van defractie van de P.P.R. opgevallen dat het wetsontwerp 
enkel en alleen wordt verdedigd op grond van de huidige financieel-econo-
mische situatie van ons land. Zij vragen zich af, of dit zo moet worden 
begrepen, dat indien deze situatie verbetert, de Regering voornemens is 
een wetsontwerp in te dienen waardoor de oude situatie wordt hersteld. 

Naar aanleiding hiervan merk ik op, dat, zoals in de memorie van 
toelichting is uiteengezet, de onderhavige maatregel dient te worden 
gezien in het licht van de voorgenomen herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid. In hoeverre er aanleiding zal zijn om bij een verbeterde 
financieel-economische situatie tot een bijstelling van de thans voorgestelde 
maatregel te komen, zal derhalve slechts in het kader van het stelsel, zoals 
dat op dat moment er uit ziet, kunnen worden bezien. 

2. De strekking van het wetsvoorstel 

De leden van alle fracties die een bijdrage leverden aan het verslag 
wijzen op de - ook door de Regering onderkende - samenhang tussen de 
voorgestelde maatregel en de voorgenomen herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid en ook met het al langer bestaande voornemen om te 
komen tot integratie van de werkloosheidsregelingen. Zij wijzen erop, dat 
de maatregel vooruitloopt op de uitkomsten van een discussie die nog niet 
is afgerond. 

Van de zijde van verschillende fracties wordt opgemerkt, dat het de 
voorkeur zou hebben verdiend een maatregel als deze te bespreken in het 
kader van de algemene discussie over stelselherziening. 

Op zich genomen zou dat ook de voorkeur van de Regering hebben. 
Anderzijds moet worden bedacht, dat thans nauwelijks maatregelen op het 
terrein van de sociale zekerheid denkbaar zijn, waarvan niet met recht en 
rede zou kunnen worden gezegd, dat zij bij voorkeur in de discussie over de 
stelselherziening moeten worden betrokken. Het feit, dat die discussie niet 
is afgerond, mag en kan, gelet op de toestand van onze economie, geen 
reden zijn om op dit moment af te zien van maatregelen, die ertoe strekken 
een substantiële bijdrage te leveren aan de noodzakelijke beperking van de 
omvang van de collectieve uitgaven. 

Een en ander neemt natuurlijk niet weg, dat de voorliggende maatregel en 
de eventuele alternatieven die in het verslag en ook in het advies van de 
Sociaal-Economische Raad worden genoemd, moeten worden beoordeeld 
in het licht van de opvattingen die naar verwachting de bij stelselherziening 
aan te houden hoofdlijnen zullen bepalen. 
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Een door de leden van de fracties van het C.D.A., de V.V.D., het G.P.V. en 
D'66 genoemd - zij het niet met zoveel woorden aanbevolen - alternatief 
zou kunnen zijn een algemene verlaging van het uitkeringspercentage van 
de WWV tot 70. Een deel van de SER heeft zich in het advies van die Raad 
voorstander van zo'n globale maatregel getoond. 

Gesteld kan worden dat zowel de thans voorgestelde maatregel als een 
algemene verlaging van het uitkeringspercentage vooruit zou lopen op de 
voorgenomen stelselherziening. Het is echter evident dat een generieke 
verlaging van het uitkeringspercentage als een nogal grove inbreuk zou 
worden ervaren op het huidige stelsel en ook in zijn uitwerking een vrij grof 
middel zou kunnen blijken te zijn, zeker indien zulks niet ingebed is in een 
totale stelselherziening. De thans voorgestelde maatregel heeft mede als 
uitgangspunt het aanbrengen van een relatie tussen de duur van het 
arbeidsverleden en/of de leeftijd en de duur van het recht op een loonder-
vingsuitkering. Daarmee wordt op een veel behoedzamere wijze vooruitge-
lopen op de stelselherziening, te meer omdat hiermee nog geen definitieve 
keuze wordt gemaakt uit de vele mogelijke uitwerkingen van dat uitgangs-
punt. Het is mede tegen deze achtergrond dat de Regering een duidelijke 
voorkeur heeft voor de thans voorgestelde maatregel. 

Met betrekking tot het uitgangspunt, dat er een relatie moet worden 
gelegd tussen arbeidsverleden en uitkering, zijn door verscheidene fracties 
opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. storen zich met name aan de 
zinsnede in de memorie van toelichting, dat het een vrij algemeen aanvaarde 
gedachte zou zijn, dat de duur van het arbeidsverleden van invloed dient te 
zijn op het tempo van de afbouw - verlaging dus - van de aan het laatstge-
noten loon gerelateerde uitkering. 

Door de leden van de fracties van C.D.A., D'66, P.S.P., S.G.P. en G.P.V. 
zijn eveneens vragen gesteld over de desbetreffende passage uit de 
memorie van toelichting. 

Hieromtrent merk ik het volgende op. De gedachte als zodanig is terug 
te vinden in de adviesaanvrage die op 28 augustus 1980 is gezonden aan 
de SER en enige andere organen over de integratie van de werkloosheids-
regelingen. Bij die adviesaanvrage was gevoegd een afschrift van de op 
diezelfde datum vastgestelde nadere taakopdracht aan de ambtelijke 
projectgroep integratie werkloosheidsregelingen (gedrukte stukken 15650, 
nr. 5). In die nadere taakopdracht is bij de hoofdlijnen van uitwerking van 
de geïntegreerde werkloosheidsregeling vermeld, dat het naar de mening 
van het kabinet sociaal gerechtvaardigd is werklozen met een lang arbeids-
verleden gedurende een langere tijd en op een hoger niveau een aanvullende 
uitkering te geven dan werklozen met een kort arbeidsverleden. Dit zou 
gerealiseerd kunnen worden door na verloop van een bepaalde periode 
een jaarlijkse vermindering van het dagloon toe te passen welke verminde-
ring gerelateerd zou moeten worden aan de duur van het arbeidsverleden, 
eventueel gecombineerd met de leeftijd. Een enigszins vergelijkbaar 
systeem geldt thans voor het overheidspersoneel (Rijkswachtgeldbesluit 
1959 en analoge regelingen voor niet-rijkspersoneel). De SER heeft nog 
geen advies uitgebracht over de integratie van de werkloosheidsregelingen. 

Uit het SER-advies van 21 januari 1983 blijkt overigens niet, dat de raad 
de gedachte als zodanig zal afwijzen. De raad heeft wel opgemerkt dat het 
nog geen uitgemaakte zaak is «in welke mate» het arbeidsverleden of de 
leeftijd mede bepalend zal of kan zijn voor het recht of dan wel de duur van 
een uitkering ingevolge de door de raad aan te bevelen geïntegreerde 
werkloosheidsregeling. Voorts is dezelfde gedachte neergelegd in de 
notitie Herziening van het stelsel van Sociale Zekerheid (gedrukte stukken 
17475, nr. 2, blz. 34). Tijdens het mondeling overleg daaromtrent met de 
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 1 juli 1982 en 
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15 augustus 1982 (gedrukte stukken 17475, nr. 4 en 5) is door diverse 
sprekers ingegaan op het onderhavige punt van de stelselherziening. 
Meerdere commissieleden hebben de gedachte ondersteund. Ik ben dan 
ook van mening dat terecht gesteld kan worden dat het in deze om een vrij 
algemeen aanvaarde gedachte gaat. Daarmee is uiteraard niet gezegd dat 
er ook reeds consensus zou zijn over een concrete uitwerking van die 
gedachte. 

Het kabinet vraagt er, dit mede in antwoord op opmerkingen hierover 
van de fractie van het C.D.A., begrip voor, dat de benarde toestand van 's 
Rijks schatkist ertoe noopt om reeds in dit stadium, nu de gedachtenvorming 
rond de integratie van de werkloosheidsregelingen en de stelselherziening 
nog niet volledig is afgerond, met de onderhavige maatregel te moeten 
komen. 

De voorgestelde maatregel loopt naar de mening van het kabinet op een 
verantwoorde wijze vooruit op de integratie van de werkloosheidsregelingen 
en de stelselherziening. 

Gezien het vorenstaande kan ik de mening van de leden van de P.v.d.A.-
fractie niet delen dat er een onterecht gebruik zou worden gemaakt van de 
discussie met de vaste commissie. 

De leden van de fracties van het C.D.A, het G.P.V., de P.S.P. en de E.V.P. 
wijzen erop, dat het ontwerp geen gevolgen verbindt aan het arbeidsverle-
den, doch wel aan de leeftijd van de werkloze werknemer. Ik merk in 
verband daarmee op, dat het, om gevolgen te kunnen verbinden aan de 
duur van het arbeidsverleden, nodig is dat relevante periodes van werken 
systematisch worden geregistreerd. Tot nu toe heeft een dergelijke registratie 
ontbroken. Aanvaarding van het principe van een relatie tussen de duur 
van het arbeidsverleden en de duur van het recht op loondervingsuitkering 
zal dan ook in eerste instantie moeten leiden tot maatregelen, die het 
mogelijk maken op zo kort mogelijk termijn te komen tot een afdoende 
registratie. Totdat het zover is zal moeten worden volstaan met een 
eenvoudig vast te stellen criterium, waarmee het arbeidsverleden kan 
worden benaderd. Een dergelijk criterium is de leeftijd. 

Een benadering van het arbeidsverleden door uit te gaan van de leeftijd 
heeft noodzakelijkerwijs een globaal karakter. Per leeftijdsgroep kan de 
gemiddelde duur van het arbeidsverleden redelijk worden benaderd, maar 
individueel kunnen belangrijke afwijkingen van dat gemiddelde voorkomen. 
In het verslag worden hiervan voorbeelden genoemd. De leden van de 
fractie van de P.v.d.A. wijzen erop, dat een jongere onder de 23 jaar een 
arbeidsverleden van meer dan 5 jaar kan hebben. Een ander zal nog maar 
net lang genoeg als werknemer hebben gewerkt om aan de referente-eis 
van de WW te voldoen. 

Het feit, dat aan beide jongeren dezelfde uitkeringsrechten worden 
toegekend, is een onvermijdelijk gevolg van het ontbreken van een registratie 
van gewerkte periodes. Zodra daarin is voorzien, zal aan de individuele 
verschillen meer recht kunnen worden gedaan. Eerst dan kunnen alterna-
tieven, waarin bij het feitelijk arbeidsverleden wordt aangeknoopt - de 
leden van de fracties van het C.D.A., de S.G.P. en het G.P.V.doen suggesties 
in die richting - nader worden overwogen. 

Overigens moet worden betwijfeld of een differentiatie naar arbeidsver-
leden voor jongeren tot veel langere uitkeringstermijnen kan leiden. Wil 
een differentiatie naar arbeidsverleden niet leiden tot een kostenstijging 
van de aan loon gerelateerde werkloosheidsregelingen, dan zal het gemid-
delde rond de huidige uitkeringstermijnen van 2V« jaar van WW/WWV 
moeten liggen. Voor de groep met het kortste arbeidsverleden - bij 
voorbeeld tot 5 jaar - lijkt dan een uitkeringstermijn van circa V2 jaar niet 
op voorhand ondenkbaar. Daarbinnen valt het grootste deel van de 
jongeren voor wie de nu voorgestelde maatregel, via een relatering aan de 
leeftijd, de uitkeringstermijn tot het'/» jaar van de WW beperkt. Principieel 
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anders moet worden beoordeeld een door de leden van de fractie van het 
C.D.A. genoemde differentiatie naar leeftijd. Hoewel in de bijdrage van de 
zijde van die leden een en ander niet nader wordt uitgewerkt, ga ik ervan 
uit dat bedoeld wordt een differentiatie binnen de groep van beneden 
23-jarigen, beginnend bij een half jaar (WW)-uitkering voor de jongste 
groep en eindigend bij 21/2 jaar (WW en WWV)-uitkering voor de 23-jarigen 
en ouderen. 

Ik meen dat een overwegend bezwaar van een dergelijke regeling bezien 
vanuit het oogpunt van stelselherziening - dus nog afgezien van het 
besparingsverlies, dat het gevolg zou zijn - is, dat de differentiatie te «steil» 
verloopt. Een voortzetting van dat verloop bij boven 23-jarigen zou reeds 
voor 25-jarigen neerkomen op langere uitkeringsrechten dan zij nu hebben. 
Het is duidelijk, dat een dergelijke regeling niet betaalbaar is. Een niet 
verder oplopen van de maximale uitkeringsduur voor boven 23-jarigen kan 
niet worden verklaard vanuit het beginsel van met het arbeidsverleden 
toenemende uitkeringsrechten. Vandaar dat in het kader van de stelselher-
ziening moet worden gedacht aan een veel minder steil verlopende 
toeneming van uitkeringsrechten. De gedachten gaan daarbij voorshands 
uit naar een zekere toename per 5 leeftijdsjaren. 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen voorts het oordeel van de 
Regering over een regeling, die ertoe zou leiden, dat de uitkeringen 
ingevolge de WWV voor jongere werklozen meer worden afgestemd op de 
uitkeringsbedragen ingevolge de RWW, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen zelfstandig wonenden en thuis wonenden. Het komt mij 
voor dat ook dit alternatief zodanig principiële kanten heeft, dat het zoveel 
mogelijk moet worden beoordeeld vanuit de opvattingen die naar verwach-
ting bij de stelselherziening een belangrijke rol zullen spelen. Een regeling 
als zojuist omschreven komt erop neer, dat voor een bepaalde loonder-
vingsuitkering zou worden gekozen voor een differentiatie in niveau, 
afhankelijk van de behoefte van de uitkeringsgerechtigde. Hoewel - het is 
al eerder opgemerkt - over de hoofdlijnen van stelselherziening in het 
kabinet nog geen definitieve beslissingen zijn genomen, is aannemelijk, dat 
- op in de over enige tijd aan de SER te zenden adviesaanvrage nader aan te 
geven gronden - de voorkeur van het kabinet uit zal gaan naar een systeem 
van loondervingsregelingen met vangnet, met in de loondervingsfase strikt 
individuele, niet naar behoefte gedifferentieerde uitkeringen. Een regeling 
als door de leden van de fractie van het C.D.A. omschreven, past niet 
binnen deze voorkeur. 

Gelet op het bovenstaande kan hetzelfde worden gezegd van een 
regeling als bedoeld door de leden van de fracties van de S.G.P. en de 
R.P.F., die zou voorzien in een uitzondering op de voorgestelde maatregel 
voor kostwinners. 

Wat de vraag van de leden van de S.G.P. fractie betreft naar de gemiddelde 
arbeidsduur van jongeren beneden de 23-jarige leeftijd - inclusief eventueel 
de vervulling van militaire dienstplicht - in het meest recente volumebestand 
dat bekend is, deel ik mee, dat daarover geen gegevens bekend zijn. 

Naar aanleiding van de vraag van de S.G.P.-fractie of een opschortende 
werking tot aan een zekere leeftijdsgrens de toetredingsbereidheid tot de 
arbeidsmarkt niet ontmoedigt, deel ik deze leden mee, dat ik niet verwacht 
dat het onderhavige wetsontwerp hieraan in de weg staat. Ook na inwer-
kingtreding van deze wet behoudt de jongere, in geval van werkloosheid, 
aanspraak op een half jaar uitkering op basis van het door hem verdiende 
loon, terwijl hij daarna in de meeste gevallen verzekerd is van een minimum-
uitkering. Bovendien zal de jongere, zodra hij 23 jaar is, in geval van aan 
optredende werkloosheid dezelfde aanspraken hebben op uitkering als de 
overige rechthebbenden. 
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3. Overgangsproblematiek 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben gevraagd naar de positie van 
jongeren die - nadat zij werkloos zijn geworden - binnen 2'/2 jaar na de 
ontslagdatum de leeftijd van 23 jaar bereiken. De leden van de fractie van 
het C.D.A. stellen de vraag, of nog is overwogen 21 - en 22-jarigen het recht 
op WWV-uitkering te laten behouden op grond van meerderjarigheid. 
Mede een overweging daarvan vormde het feit dat zij slechts tijdelijk geen 
recht op een WWV-uitkering zouden kunnen verkrijgen. Bij het bereiken 
van de 23-jarige leeftijd zouden zij, zo stelden deze leden, weer voor een 
WWV-uitkering in aanmerking kunnen komen. Naar aanleiding hiervan 
merk ik op dat om bij het bereiken van de 23-jarige leeftijd aanspraak op 
een uitkering te kunnen maken, het geenszins zo is dat bij het bereiken van 
de 23-jarige leeftijd automatisch het recht op WWV-uitkering (weer) tot 
gelding komt. De vraag van de C.D.A.-fractie lijkt mede te zijn gebaseerd op 
een misvatting ten aanzien van het ontstaan van het recht op een WWV-
uitkering bij het bereiken van de 23-jarige leeftijd. Aanspraak op een 
uitkering ontstaat in het algemeen eerst wanneer in de periode van 12 
maanden onmiddellijk voorafgaand aan de dag waarop de 23-jarige leeftijd 
wordt bereikt (de zogenaamde referte-periode) 130 dagen in dienstbetrekking 
is gewerkt. Met gewerkte dagen die vóór de 22ste verjaardag liggen wordt 
slechts rekening gehouden wanneer er in de periode liggende tussen de 
22ste verjaardag en het moment waarop men op of na de 23ste verjaardag 
werkloos wordt, dagen liggen waarop uitkering is ontvangen wegens 
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De referteperiode kan dan verlengd 
worden met die dagen. Het behoeft dan ook niet zo te zijn dat een 22-jarige 
«even» uit de WWV valt, daar hij bij het bereiken van de 23-jarige leeftijd 
opnieuw aan de 130-dageneis moet voldoen. Slechts in uitzonderingssitua-
ties zal derhalve mede op basis van gewerkte dagen, gelegen vóór de 22ste 
verjaardag bij opnieuw intredende werkloosheid op of na het bereiken van 
de 23-jarige leeftijd recht op een WWV-uitkering ontstaan. Bij de in de 
vorige paragraaf geschetste gedachten omtrent de differentiatie in het 
uitkeringsniveau wordt geen onderscheid gemaakt naar een arbeidsverleden 
gelegen vóór dan wel na het bereiken van de meerderjarige leeftijd. In dat 
licht bezien bestaat er naar mijn mening dan ook geen aanleiding om 
louter op grond van meerderjarigheid het recht op WWV-uitkering te 
continueren. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vragen of het niet mogelijk is met 
voorkoming van ongewenste effecten in verder gaande mate dan voorge-
steld, tegemoet te komen aan de kanttekeningen van de fractievoorzitters 
bij het rapport van werkgroep A, ertoe strekkende dat de voorgestelde 
maatregel alleen voor nieuwe gevallen zou moeten gelden. Zij vragen of 
een opening zou zijn te vinden door wijziging van de WWV in die zin, dat 
voor het recht op WWV-uitkering als voorwaarde zou worden gesteld dat er 
sprake moet zijn van onvrijwillige werkloosheid. Er zouden dan minder 
mogelijkheden zijn tot beïnvloeding van type en duur van de uitkering door 
de werknemer, aldus deze leden. Naar aanleiding hiervan merk ik op dat de 
in het voorstel voorziene overgangsregeling ziet op degenen die onvrijwillig 
werkloos zijn geworden. 

Degene die op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet de 
maximumuitkeringsperiode ingevolge de WW bereikt, is immers onvrijwillig 
werkloos. Daarnaast is voor degene die niet in aansluiting op een WW-
uitkering recht op een WWV-uitkering zou kunnen verkrijgen, bepaald dat 
bij onvrijwillige werkloosheid die uitkering tot 1 juli 1983 kan worden 
verleend. 

Voor zover deze leden met hun vraag beogen de WWV-uitkeringsgerech-
tigden die onvrijwillig werkloos zijn te achten, hun WWV-rechten te laten 
behouden totdat zij de maximumuitkeringstermijn van 2 jaar hebben 
bereikt in plaats van een beëindiging van die uitkering op 1 juli 1983, deel 
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ik deze leden mee dat dit tot naar mijn mening onaanvaardbare verschillen 
in duur en hoogte van de uitkering kan leiden tussen verschillende uitke-
ringsgerechtigden. Indien bij voorbeeld met arbeid een nieuw recht op uit-
kering wordt opgebouwd, zal betrokkene na een half jaar WW-uitkering een 
beroep moeten doen op de RWW, terwijl, indien in onvoldoende mate is 
gewerkt om een nieuw recht op uitkering te bouwen het oude WWV-recht 
herleeft. Deze verschillen kunnen een uitkeringsgerechtigde demotiveren 
om opnieuw werk te aanvaarden, daar afhankelijk van de duur van de 
werkzaamheden betrokkene een - in vergelijking met de RWW-uitkering -
hogere uitkering kan verliezen. Daarbij komt dat het ombuigingsbedrag, 
dat met het voorstel voor 1983 wordt bereikt, sterk zou verminderen, 
wanneer tot een langere overgangsperiode voor lopende gevallen zou 
worden besloten. 

4. Financiële effecten 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., de S.G.P. en de P.S.P. hebben 
vragen gesteld over de door deze maatregel optredende lastenverschuiving 
van Rijk naar gemeenten. Zij vroegen of en op welke wijze de Gemeenten 
gecompenseerd worden voor het verschil in financieringswijze tussen 
WWV en RWW. 

Bij de berekening van de financiële gevolgen van de maatregel is, 
hoewel dat niet uitdrukkelijk vermeld is in de memorie van toelichting, er 
impliciet van uitgegaan dat de gemeenten zullen worden gecompenseerd 
voor zowel de stijgende uitkeringslasten als de stijgende apparaatkosten. 
Voornoemde kosten bedragen structureel ca. 120 min. De hogere kosten 
zullen worden gecompenseerd door een structurele verhoging van de 
algemene uitkering aan het Gemeentefonds met 120 min. 

Door de leden van de fracties van P.v.d.A., P.S.P., S.G.P. en E.V.P. zijn 
opmerkingen gemaakte en vragen gesteld over een te verwachten taakver-
zwaring als gevolg van de overgang van vele uitkeringsgerechtigden van 
de WWV naar de RWW. Met name wordt daarbij gedacht aan de toepassing 
van de middelentoets bij de RWW. Voorts wordt gevraagd, of de Regering 
het verantwoord acht deze intensievere belasting van het personeel van de 
sociale diensten te laten plaatsvinden zonder uitbreiding van personeel. 

Naar verwachting behoeft slechts met een tijdelijke toeneming van de 
werkdruk gerekend te worden, namelijk voor zover het betreft de categorie 
waarvan de WWV-uitkering moet worden omgezet in een RWW-uitkering. 
Voor een deel betreft dit echter werkzaamheden, die bij voortdurende 
werkloosheid van de betrokkenen, vroeg of laat toch moet worden verricht. 
Voor nieuwe gevallen geldt dat niet twee-, maar slechts éénmaal een 
berekening behoeft te worden gevoerd. Voorts staat tegenover extra werk 
van de in bepaalde gevallen toe te passen middelentoets, het praktische 
voordeel dat de berekening van de genormeerde RWW-uitkering minder 
gecompliceerd is dan het vaststellen van de WWV-uitkering op basis van 
het voorheen verdiende loon c.q. het dagloonbesluit. 

Het geheel overziend ben ik van mening dat de voorgenomen maatregel 
structureel de werklast van de sociale diensten niet in de betekenende 
mate zal verzwaren. Voor personeelsuitbreiding uit die hoofde zal daarom 
geen aanleiding bestaan. Wèl is van belang dat de berichtgeving aan de 
gemeenten op een zodanig tijdstip plaatsvindt, dat met het treffen van de 
benodigde maatregelen zo tijdig mogelijk kan worden aangevangen. 

Een algemene termijn van drie maanden, die in acht zou moeten worden 
genomen, alvorens een door het parlement aanvaarde wet in werking zou 
mogen treden, zoals de leden van de fractie van de P.S.P. voor ogen staat, 
is niet te realiseren. Het kan soms noodzakelijk zijn, dat een wet zo snel 
mogelijk van kracht wordt. 
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De leden van de fracties van de C.D.A., de V.V.D., het S.G.P., de P.v.d.A. 
en de P.S.P. vragen om een nadere uitwerking van een aantal alternatieven, 
waarin gedifferentieerd zou moeten worden naar leeftijd en arbeidsverleden. 
Hierover kan het volgende worden opgemerkt. 

De thans beschikbare gegevens op basis waarvan cijfermatige exercities 
gemaakt zouden moeten worden zijn onvoldoende gedetailleerd om de 
gevraagde differentiatie te kunnen aanbrengen. Verzameling en verwerking 
van deze relevante informatie vindt op het departement thans plaats in het 
kader van de financiële onderbouwing van de adviesaanvrage inzake de 
stelselherziening. Derhalve is een nadere uitwerking van alternatieven, die 
voor de betrokken groep differentiëren naar leeftijd en arbeidsverleden op 
dit moment niet op zinvolle wijze te realiseren. Bovendien zal een uitke-
ringssystematiek waarin reken wordt gehouden met dergelijke kenmerken 
dermate complex zijn dat invoering op korte termijn niet mogelijk is. 

In paragraaf 2 is reeds ingegaan op de specifieke problemen, die samen-
hangen met een koppeling van de uitkeringsduur aan de duur van het 
feitelijk arbeidsverleden. 

De leden van de C.D.A.- en S.G.P.-fractie vragen welke ombuiging zou 
worden gerealiseerd wanneer het WWV-uitkeringspercentage voor de 
beneden 23-jarigen zou worden verlaagd van 75 tot 70%. Daarnaast infor-
meren beide fracties naar de mogelijkheid de maatregel slechts van toe-
passing te laten zijn op beneden 21-jarigen. De S.G.P.-fractie vraagt zich 
daarbij af welke generale niveauverlaging van het WWV-uitkeringspercen-
tage dan noodzakelijk is om tot een budgettair neutrale uitruil te komen. 

Een verlaging van het WWV-uitkeringspercentage voor jongeren beneden 
23-jaar van 75 naar 70% zou in 1983 een besparing opleveren in de WWV 
van ca. 35 min. en structureel van ca. 80 min., hetgeen een besparingsverlies 
ten opzichte van het voorliggende wetsontwerp betekent van ca. 90 min. in 
1983 en structureel van ca. 185 min. Dit besparingsverlies kan worden 
gecompenseerd via een generale verlaging van het WWV-uitkeringspercen-
tage met ca 2 procentpunten. 

Wanneer 21- en 22-jarigen niet onder het wetsontwerp zouden vallen 
betekent dit een besparingsverlies in 1983 van ca. 70 min. en structureel 
van ca. 160 min. Budgettair neutrale uitruil met een generale aanpassing 
van het WWV-uitkeringspercentage betekent een verlaging van het WWV-
uitkeringspercentage met ca. 1,7%. Op de mogelijkheid voor generale 
verlaging van het uitkeringspercentage WWV is overigens in paragraaf 2 al 
nader ingegaan. 

De G.P.V.-fractie vraagt zich af welke cumulerende bezuinigingseffecten 
zullen optreden wanneer de minimumjeugdlonen met 10% zouden worden 
verlaagd. Een eventuele verlaging van de minimumjeugdlonen en de 
daaraan gekoppelde RWW-normen met gemiddeld 10% per 1/7/83 zal een 
besparing opleveren van structureel ca. 100 min. dat cumuleert met het 
structurele effect van het voorgestelde wetsontwerp. 

Naar aanleiding van het verzoek van de G.P.V.-fractie is een tabel 
toegevoegd waarin de besparingseffecten per leeftijdscategorie zijn 
opgenomen. 

Tabel 1. Structurele ombuigingsbedragen per leeftijdscategorie 

18 ca. 24 min. 
19 ca. 29 min. 
20 ca. 51 min. 
21 ca. 55 min. 
22 ca. 80 min. 
23 ca. 24 min. 

To aal ca. 265 min. 
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De leden van de P.S.P.-fractie informeren naar de optredende «inverdien-
effecten» en de mate waarin deze optreden. 

In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat de gebruikelijke 
systematiek bij de bepaling van ombuigingsmaatregelen de bruto-benade-
ring is. Van eventueel optredende «inverdien»" resp. «uitverdieneffecten» 
wordt geabstraheerd. Wanneer de netto-netto vergelijking zou worden 
gehanteerd zou het structureel ombuigingsbedrag verminderen tot ca. 90 
min., als gevolg van een vermindering van de inkomsten in de premie- en 
belastingsfeer met ca. 175 min. 

De G.P.V.-fractie vraagt eveneens, of ook overwogen is om bij de WWV 
een zelfde toetredingseis van onvrijwillige werkloosheid te hanteren als bij 
de WW en wat een dergelijke maatregel aan bezuinigingen zou kunnen op-
leveren. Ook de fractie van de V.V.D. heeft voor dit punt aandacht gevraagd. 

Naar aanleiding hiervan deel ik mee, dat een dergelijke maatregel niet 
beperkt zou kunnen blijven tot een bepaalde categorie uitkeringsgerechtig-
den, doch op alle uitkeringsgerechtigden WWV van toepassing zou moeten 
zijn. Een dergelijke maatregel raakt de kern van het systeem van de WWV, 
op grond waarvan bij werkloosheid, ook als deze niet onvrijwillig is, 
aanspraak op uitkering bestaat, zulks met inachtneming van de mogelijkheid 
om de uitkering in geval van niet-onvrijwillige werkloosheid te korten. Deze 
kwestie zal daarom niet nu, maar in het kader van de stelselherziening aan 
de orde moeten komen. Overigens teken ik hierbij nog aan, dat als gevolg 
van een eventuele introductie van het begrip onvrijwillige werkloosheid de 
uitkeringsgerechtigden, die verwijtbaar werkloos worden, direct een 
beroep zullen moeten doen op de RWW. Thans is voor hen nog voorzien in 
een periode van gewenning middels een WWV-uitkering. 

4.1. Individuele effecten 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen naar de opvatting van de 
Regering omtrent de in het wetsontwerp vervatte maatregel ten aanzien 
van jongeren - die aldus deze leden, diep ingrijpend moet worden genoemd -
gezien in het licht van het feit dat er reeds in de loop van slechts enkele 
jaren een aantal moeilijke maatregelen ten aanzien van jeugdigen is 
genomen dan wel eventueel nog worden genomen. Ook de fractie van het 
G.P.V. heeft gevraagd naar de cumulerende effecten, die optreden bij 
gelijktijdige verlaging van de minimumjeugdlonen met 10%. 

Naar aanleiding van deze vragen deel ik u het volgende mee. Ten 
aanzien van de jeugdigen zijn inderdaad in de loop van slechts enkele jaren 
een aantal ingrijpende maatregelen genomen. Voor de redenen om ten 
aanzien van jeugdigen deze maatregelen te nemen, verwijs ik de leden van 
genoemde fracties naar hetgeen ik hierover in deze paragraaf reeds heb op-
gemerkt. Ik ben mij er daarbij van bewust, dat in het recente verleden reeds 
een aantal ingrijpende maatregelen ten aanzien van jongeren zijn genomen 
en dat het voornemen bestaat per 1 juli a.s. wederom een verlaging van de 
minimumjeugdlonen te doen plaatsvinden. Laatstbedoelde verlaging 
betekent tevens een verlaging van de aan de minimumjeugdlonen gerela-
teerde bijstandsuitkeringen aan werkloze jongeren. Dit heeft tot gevolg, dat 
de bezuinigingen die in de bijstand worden gerealiseerd, na het verstrijken 
van de overgangsperiode voor oude gevallen, cumuleren met de structurele 
bezuiniging van dit wetsontwerp. Hoewel de cumulatieve effecten van al 
deze maatregelen niet gering zijn, heeft het kabinet, gelet op de precaire 
economische situatie, geen andere mogelijkheid gezien dan de thans 
gemaakte pijnlijke keuze. 

De voornaamste maatregelen die in het recente verleden zijn genomen, 
betreffen de invoering in de RWW van een wachttijd voor minderjarige 
schoolverlaters, de maatregel ten aanzien van het afschaffen van de 
RWW-uitkering voor 16- en 17-jarigen en de maatregel met betrekking tot 
de verlaging van de minimumjeugdlonen. Laatstgenoemde maatregel had 
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zijn doorwerking op de uitkeringen ingevolge de werkloosheidsregelingen. 
Dit zal als gezegd, tevens het geval zijn bij de voorgenomen verlaging van 
de minimumjeugdlonen per 1 juli 1983. Om deze redenen ga ik hieronder 
op de verlagingen van de minimumjeugdlonen nog nader in. 

De verlaging van de minimumjeugdlonen per 1 januari 1981 vond plaats 
in de vorm van onderstaande wijziging van het afgeleidingspercentage 
voor de minimumjeugdlonen van het minimumloon voor volwassenen: 

Staffeling Per 1-1-1974 (%) Per 1-1-1981 (%> 

23 jaar (volwassen) 100 
22 jaar 92,5 
21 jaar 85 
20 jaar 77,5 
19 jaar 70 
13 jaar 62,5 
1 7 jaar 55 
16 jaar 47.5 
15 jaar 40 

100 
90 
80 
70 
60 
52,5 
45 
40 
35 

De verlaging van de minimumjeugdlonen had een direct effect op de 
RWW-uitkeringen voor jongeren en de weddes van de dienstplichtige 
militairen door de koppeling van beide aan de minimumjeugdlonen. 

In tabel 2 is een overzicht gegeven van een aantal inkomenseffecten die 
optreden bij de overgangen van activiteit en uitkeringsregelingen naar de 
RWW (resp. Kinderbijslag). 

Tabel 2. Uitkeringen op basis van minimumjeugdlonen per 1-1-1983 
RWW conform BLN 1-1-1983 

Leefti jd Netto WW- WWV- RWW- Ink. Ink. Ink. 
min. jeugd- Netto Netto Netto eff. eff. eff. 
loon (resp. (resp. kb ACT- WW- WWV-
wedde 16/17 jr.) Rww Rww Rww 
dienstpl.) (voor 

wordt 
16/17-
vergel 

arigen 
;ken 

met de kb bedr.) 

16 8 160 6 540 6 124 1 631 - 8 0 - 7 5 - 7 3 
17 8 785 7 356 6 891 1 631 - 8 1 - 7 8 - 7 6 
18 uit 10 036 8 400 7 873 9 130 - 9 0 0 

thuis 10 036 8 400 7 873 4 541 - 5 5 - 4 6 - 4 2 
19 ui t 11 286 9 276 8 797 9 184 - 1 9 - 1 0 

ihuis 11 286 9 276 8 797 5 453 - 5 2 - 4 1 -38 
20 ui t 12 939 10 620 10 050 9 545 - 2 6 - 1 0 - 5 

thuis 12 939 10 620 10 050 6 684 - 4 8 - 3 7 - 3 3 
21 14 606 11 928 11 300 10 698 - 2 7 - 1 0 - 5 
22 16 004 13272 12 551 11 776 - 2 6 - 1 1 - 6 
> 2 3 17 209 14 604 13 801 12 791 26 - 1 2 - 7 
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Uitkeringen op basis van minimumjeugdlonen + 5% 

Leefti jd Netto WW- WWV- RWW- Ink. Ink. Ink. 
min. jeugd- Netto Netto Netto eff. eff. eff. 
loon (resp. kb ACT- WW- WWV-

16/17 jr .)1 Rww Rww Rww 
(voor 16/1 7-jarigen 
wordt vergeleken 
met de kb bedr.) 

16 8 388 6 852 6 430 1 631 -81 76 75 
17 9 156 7 704 7 234 1 631 32 -79 -77 
18 uit 10 464 8 640 8 133 9 130 -13 0 0 

thuis 10 464 8 640 8 138 4 541 --57 47 -45 
19 uit 11 772 9 684 9 174 9 184 -22 5 0 

thuis 11 772 9 684 S 174 5 453 54 -44 -41 
20 uit 13 524 11 076 10 845 9 545 29 -14 -12 

thuis 13 524 11 076 10 845 6 684 -51 40 -33 
21 15 252 12 468 11 807 10 698 -30 -14 -9 
22 16 584 13 860 13 111 11 776 -29 -15 -10 
23 17 772 15 252 14 435 12 791 -28 -16 -11 

Uitkeringen op basis van minimum jeugdlonen +10% 

Leeftijd Netto WW- WWV- RWW- Ink. Ink. Ink. 
min. jeugd- Netto Netto Netto eff. eff. eff. 
loon (resp. kb ACT- WW- WWV-

16/17 jr .)1 Rww Rww Rwyy_ 
(voor 16/17-jarigen 
wordt vergeleken 
met kb bedr.) 

16 8616 7 176 6 740 1 631 -81 -77 -76 
17 9 540 9 076 7 578 1 631 -83 -80 -78 
18 uit 10 908 8 976 8 518 9 130 16 0 0 

thuis 10 908 8 976 8 518 4 541 -58 -49 -47 
19 uit 12 276 10 092 9 560 9 184 -25 -9 -4 

thuis 12 276 10 092 9 560 5 453 -56 -46 -43 
20 uit 14 100 11 544 10 937 9 545 -32 -17 -13 

thuis 14 100 11 544 10 937 6 684 -53 -42 -39 
21 15 840 12 996 12 313 10 698 -32 -18 -13 
22 17 100 14472 13 674 11 776 -31 -19 -14 
>23 18 348 15 840 15 000 12 791 -30 -19 -15 

1 Er is aangenomen dat de betrokkene 
afkomstig is u i t een ge/in met nog één 
ander te lk ind. Overigens kan in di t ver-
band worden opgemerkt dat de kinder-
bijslag niet aan het k ind, maar aan de 
ouder wordt uitgekeerd. 

De geachte afgevaardigden van de P.v.d.A.-fractie vragen naar een 
aanvulling van het in de memorie van toelichting opgenomen staatje met 
de inkomensachteruitgang ten gevolge van de overgang van de WW naar 
de RWW. In tabel 2 is deze overgang eveneens opgenomen. Overigens 
moet hierbij worden aangetekend dat het inkomenseffect van deze maatregel 
alleen voortkomt uit de inkomensachteruitgang van de WWV naar de 
RWW. Immers, de overige inkomenseffecten treden op onafhankelijk van 
het al dan niet doorgang vinden van deze maatregel. Voorts vragen de 
leden van de fracties van D'66, G.P.V. en de P.S.P., nader inzicht in de 
inkomenspositie van de betrokken groep jongeren en de gezinnen waaruit 
zij afkomstig zijn. Bovendien vragen de leden van de C.D.A. fractie naar de 
inkomenseffecten die optreden voor personen die een loon hebben dat 
boven het wettelijk minimum ligt. De leden van de fractie van de P.v.d.A. 
vragen zich tevens af of de veronderstelling, dat bij de berekeningen is 
uitgegaan van de wettelijke minimum jeugdlonen en de daarvan afgeleide 
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werkloosheidsuitkeringen, gestoeld is op het feit dat het werkloosheidsrisico 
voor juist deze groep extra hoog is. Op al de gestelde vragen kan het 
volgende worden geantwoord: 

Informatie over de vraag of en zo ja, in welke mate in de c.a.o.-sfeer 
jongeren feitelijk lonen verdienen die boven het wettelijk minimum liggen, 
is zeer gebrekkig. Bestudering van een aantal ca.o.'s wijst in de richting dat 
de feitelijke lonen boven het wettelijk minimum liggen. Geheel onbekend is 
echter om hoeveel jongeren het gaat en in welke mate de feitelijke lonen 
boven het wettelijk minimum liggen. 

In tabel 2 zijn ter illustratie eveneens de inkomenseffecten weergegeven 
onder de veronderstellingen dat de feitelijke lonen 5 resp. 10% boven het 
wettelijk minimum liggen. Helaas moet worden geconstateerd dat geen 
enkel inzicht bestaat in de inkomenspositie van de ouders van de betrokken 
groep jongeren. De keuze voor de veronderstelling dat de WWV-uitkeringen 
op basis van het wettelijk minimum jeugdloon zijn berekend, is ingegeven 
door het feit dat informatie over de feitelijke inkomensverdeling van de 
betreffende groep ontbreekt. 

Door de leden van de P.v.d.A.fractie is verder gevraagd voor welke 
groepen jongeren de kans op werkloosheid het grootst is. Door de excessieve 
toename van de jeugdwerkloosheid gedurende de afgelopen jaren, is deze 
werkloosheid momenteel zo omvangrijk, dat infeitede hele groep jeugdigen 
en met name toetreders een aanzienlijk risico lopen om kortere of langere 
tijd met werkloosheid te worden geconfronteerd. 

Minder geprononceerd dan enkele jaren geleden is er sprake van 
bepaalde sub-categorieën jongeren die extra door werkloosheid worden 
getroffen. Wel is nog steeds sprake van een verhoogd risico voor bepaalde 
sub-categorieën om met langdurige werkloosheid te worden geconfronteerd. 

Ten gevolge van verdringings- en selectiemechanismen in een situatie 
van schaarse en inkrimpende werkgelegenheid gaat het hierbij vooral om 
jongeren met een beperkte vooropleiding (uitvallers 1e cyclus van het 
voortgezet onderwijs, meisjes met een l.h.n.o.-opleiding) of jongeren 
behorend tot etnische minderheden en schoolverlaters met een beroeps-
opleiding in de pedagogische en sociaal-culturele sector. Juist voor deze 
jongeren zijn maatregelen waarop binnen het Jeugdwerkplan het accent 
ligt, nl. maatregelen gericht op beroeps- en vakopleiding en maatregelen 
waarmee grenzen gesteld worden aan langdurige werkloosheid (zoals 
werkgelegenheidsverruimende maatregelen), zo belangrijk. 

Voorts vragen deze leden een inzicht te geven in het aantal werkende 
jongeren met bij voorbeeld een afgeronde middelbare beroepsopleiding. 

Uit een steekproefonderzoek in maart 1982 van het CBS onder jongeren 
die geen volledig dagonderwijs meer volgen blijkt dat van de ondervraagde 
jongeren beneden de leeftijd van 23 jaar ca. 20% een middelbare beroeps-
opleiding heeft afgerond. Van deze groep werkt 80%, 10% is werkloos, 5% 
vervult de militaire dienstplicht en 4% werkt in de eigen huishouding. Gelet 
op het geringe aantal ondervraagde jongeren, ca. 2500, dient ten aanzien 
van deze gegevens de nodige reserve in acht genomen te worden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wijzen er nog op, dat in de huidige 
systematiek van de RWW, bij het ontbreken van een zelfstandig uitkerings-
recht, voor gehuwden en samenwonenden waarvan de partner een eigen 
inkomen verdient, reeds na een half jaar volledig financiële afhankelijkheid 
van de partners ontstaat. Deze leden achten de 100% inkomensachteruitgang 
voor deze ex-werknemers in hoge mate ongewenst. 

Ik mag erop wijzen, dat de RWW een rijksgroepsregeling is, gebaseerd 
op de Algemene Bijstandswet. Uitgangspunt van de wet is, dat de bijstand 
als gezinsbijstand wordt verstrekt. Daarbij wordt rekening gehouden met 
de inkomsten en overige middelen van het gezin, ongeacht door wie van 
de partners deze worden genoten. Partners die samenwonen op een wijze 
die zich niet onderscheidt van die van een gezin, worden op gelijke wijze 
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behandeld. Dit kan er inderdaad toe leiden dat bij gehuwden en samenwo-
nenden, waarbij het inkomen van een partner voldoende is om in de 
bestaanskosten te voorzien, voor de andere partner geen aanspraak op 
bijstand bestaat. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vragen naar de relatie tussen de 
bijstandsuitkeringen aan werkloze jongeren in relatie tot het minimumjeugd-
loon, mede gezien de voorgenomen verlaging van het minimumjeugdloon. 

Naar aanleiding hiervan merk ik op, dat de bijstandsuitkeringen voor 
zelfstandig wonende jongeren in beginsel zijn vastgesteld op 75% van het 
netto-minimumjeugdloon. Alleen voor 18- en 19-jarigen wordt dit bedrag 
verhoogd tot f 723. Dit bedrag ligt lager dan de netto-minimumjeugdlonen 
van die leeftijd. De verlaging van de minimumjeugdlonen per 1 juli 1983 zal 
haar doorwerking vinden in de bijstandsuitkeringen aan jongeren. Daarbij 
zal de koppeling van de uitkeringen aan de minimumjeugdlonen getoetst 
worden aan het uitgangspunt van de Algemene Bijstandswet, dat het 
niveau van de uitkering toereikend moet zijn om te voorzien in de noodza-
kelijke bestaanskosten. Dit zal ertoe leiden dat de verlaging van de uitke-
ringsbedragen voor 18 tot en met 20-jarige alleenstaanden beperkt blijft tot 
het niveau van het nieuwe netto-minimumjeugdloon van een 18-jarige. Met 
betrekking tot de vrijlating van inkomsten blijft het voor thuiswonenden en 
alleenstaanden gekozen uitgangspunt gelden, dat het normbedrag en het 
vrijgelaten bedrag te zamen het bij de leeftijd behorende netto-minimum-
jeugdloon niet overschrijden. Dit zal ertoe leiden dat op de inkomsten van 
een 18-jarige alleenstaande geen vrijlating meer kan plaatsvinden en dat 
het maximaal vrij te laten bedrag voor een 19-jarige alleenstaande lager zal 
zijn dan 15% van het maandbedrag. 

De leden van de V.V.D.-fractie, evenals die van de D'66- en van de G.P.V. -
fractie vragen nader inzicht in de inkomenseffecten die optreden wanneer de 
minimumjeugdlonen per 1 juli '83 met gemiddeld 10% zouden worden 
verlaagd. In tabel 3 is een overzicht gegeven van de inkomenseffecten 
uitgaande van de verlaagde minimumjeugdlonen en de daaraan gekoppelde 
RWW-normen. 

Tabel 3. Uitkeringen op basis van minimumjeugdlonen 
paste normen 

10% RWW conform aange-

Leeftijd Netto WW- WWV- RWW- Ink. Ink. Ink. 
min . jeugd- Netto Netto Netto eff. eff. eff. 
loon (resp. (resp. kb ACT- WW- WWV-
wedde 
dienstpl.l 

16/17 j r . ) Rww Rww Rww wedde 
dienstpl.l 

16/17 j r . ) 
(voor 16/17- jarigen 
wordt vergel eken 
met kb bedr ) 

16 7 044 5 640 5 280 1 631 - 7 7 - 7 1 - 6 9 
17 8 052 6 456 6 048 1 631 - 8 0 - 7 5 - 7 3 
18 ui t 8 868 7 428 6 960 8 868 0 0 0 

thuis 8 868 7 428 6 960 4 368 - 5 1 - 4 1 -37 
19 ui t 10 032 8 388 7 872 8 928 - 1 1 0 0 

thuis 10 032 8 388 7 872 4 536 - 5 5 46 - 4 2 
20 ui t 11 532 9 480 9 000 9 000 22 - 5 0 

thuis 11 532 9 480 9 000 5 640 - 5 1 - 4 1 - 3 7 
21 13 356 10 956 10 380 9 840 - 2 6 - 1 0 - 5 
22 15 420 12 600 11 928 11 244 -27 - 1 1 - 5 
> 23 17 160 14 604 13 801 12 792 - 2 5 - 1 2 - 7 

Zie noot 1 van tabel 2. 
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De fractie van D'66 vraagt of enig inzicht bestaat in het aantal zelfstandig 
wonende jongeren dat gedupeerd zal worden door de middelentoets in de 
RWW ingeval van samenwoning. De fractie van de S.G.P. vraagt tevens 
naar gegevens over het aantal gehuwde kostwinners in WWV en suggereert 
evenals de fractie van de R.P.F, voor deze groep een uitzondering te overwege 
Exacte gegevens over dit aantal zijn niet beschikbaar. In de memorie van 
toelichting is echter reeds aangegeven dat het niet betrekken van de 
middelentoets bij de berekening van het te bezuinigen bedrag ongeveer 
weg valt tegen het feit dat in de betreffende groep zich een aantal gehuwde 
kostwinners bevindt ter grootte van ca. 2800. Voor deze groep treedt nl. op 
basis van de gehanteerde veronderstellingen geen netto-inkomensachter-
uitgang op, omdat voor hen in de RWW de bijstandsnorm voor gehuwden 
van toepassing is, die netto gelijk is aan het netto-minimumloon. Een 
uitzondering ten behoeve van deze groep, waarbij deze wel onder de 
toepassing van de WWV zou blijven vallen, acht ik, ik heb dit eerder in deze 
nota opgemerkt, niet juist. 

De aan het woord zijnde leden bevreemdt het, dat bij de voorgenomen 
maatregel geen aandacht is besteed aan het advies van de Raad voor het 
Jeugdbeleid, waar het toch de inkomenspositie van jongeren betreft. 

Naar aanleiding hiervan deel ik mee, dat het advies van de Raad voor het 
Jeugdbeleid wel degelijk betrokken is bij de besluitvorming rond de vraag, 
of aan dit wetsontwerp, mede ook gelet op het advies van de SER, diende 
te worden vastgehouden. 

In het onderhavige verslag hebben voorts verschillende fracties vragen 
gesteld, die naar strekking overeenkomen met hetgeen de Raad voor het 
Jeugdbeleid in zijn advies opmerkt. Ik meen daarom, dat gesteld kan 
worden, dat met hetgeen naar aanleiding van die vragen is geantwoord, 
tevens, impliciet, is ingegaan op de in het advies van de Raad voor het 
Jeugdbeleid gemaakte opmerkingen. 

De fractie van D'66 heeft voorts de vraag gesteld in hoeverre er verschillen 
bestaan in het uitgavenpatroon en de door ouders van thuiswonende 
jongeren te maken kosten voor 18- resp. 20-jarigen. 

In zijn algemeenheid kunnen geen uitspraken worden gedaan over dit 
uitgavenpatroon en de door ouders voor thuiswonende jongeren te maken 
kosten. Wel kan worden gesteld dat de uitgaven een relatie vertonen met 
de bestedingsmogelijkheden van het minimumjeugdloon. De differentiatie 
naar leeftijd die bij deze minimumjeugdlonen bestaat, wordt weerspiegeld 
in het feit dat de bijstandsuitkeringen voor werkloze jongeren met de 
leeftijd toenemen. 

De leden van de S.G.P.-fractie vragen, of er in de ca.o.'s bepalingen zijn 
opgenomen met betrekking tot jongeren, die afwijken van het middels dit 
wetsontwerp beoogde, en waar die afwijkingen dan uit bestaan. 

De vraag van de leden is mij niet geheel duidelijk. Voor zover deze leden 
bedoelen of in ca.o.'s bepalingen zijn opgenomen ertoe strekkend een 
aanvulling van de werkgever op de RWW-uitkering aan jongeren te 
verstrekken om de inkomensdaling te matigen, deel ik mee dat dergelijke 
bepalingen mij niet bekend zijn. Dergelijke aanvullingen van de werkgever 
zouden er bovendien toe leiden dat de RWW-uitkering zal moeten worden 
verlaagd. Wel komen in ca.o.'s in het algemeen bepalingen betreffende 
aanvullende uitkeringen tijdens de WW- en/of WWV-periode voor. 

De leden van de R.P.F.-fractie vragen zich nog af of er geen sprake is van 
rechtsongelijkheid nu de RWW-uitkeringen aan zelfstandig wonenden 
hoger is dan aan thuiswonenden. 

Ik kan hierop antwoorden, dat het verschil in uitkering wordt veroorzaakt 
door de hogere noodzakelijke kosten van bestaan die aan het zelfstandig 
wonen verbonden zijn. Van rechtsongelijkheid is derhalve juist geen 
sprake. 

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 800, nr. 6 18 



5. Verspreide opmerkingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wijzen erop, dat als gevolg van het 
voorgestelde wetsontwerp de activiteiten voor langdurig werklozen 
krachtens artikel 36 WWV niet meer voor deze jongeren beschikbaar zijn. 
De leden van de C.D.A.-fractie vragen of deze categorie jeugdige werklozen 
onder de werking van genoemd artikel blijft. 

Zoals de tekst van artikel 36 van de WWV thans luidt kunnen inderdaad 
alleen WW- en WWV-uitkeringsgerechtigden participeren in activiteiten die 
op grond van dat artikel worden vergoed. In de nieuwe opzet, die naar ik 
hoop thans op korte termijn afgerond zal worden, zullen evenwel ook 
personen met een RWW-uitkering onder de werking van artikel 36 vallen. 

Door de diverse fracties is voorts gevraagd welke maatregelen de 
Regering wil treffen ter voorkoming en bestrijding van de jeugdwerkloosheid, 
«in ruil» voor de ombuigingen ten gevolge van de onderhavige maatregel. 

In de eerste plaats wil ik erop wijzen dat er geen rechtstreekse relatie 
gelegd mag worden tussen de financiering van maatregelen ter voorkoming 
en bestrijding van de jeugdwerkloosheid en de voorgestelde wijziging van 
de WWV. De wetswijziging is primair ingegeven door de noodzaak het 
financieringstekort van de overheid terug te dringen. Het rechtstreeks 
aanwenden van ombuigingen voor de financiering van extra jeugdmaatre-
gelen zou derhalve het beoogde effect op het financieringstekort ongunstig 
beïnvloeden. 

Ten aanzien van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van jeugd-
werkloosheid wil ik erop wijzen dat het kabinet heeft besloten het vorig jaar 
in gang gezette jeugdwerkplan te continueren. Een deel van de daarin 
vervatte maatregelen (met name proefprojecten K-MBO, ondersteuning 
van de praktijkcomponent van het leerlingwezen en cursussen jeugdige 
werklozen) wordt op structurele basis gefinancierd. 

De overige maatregelen worden gefinancierd uit de middelen voor 
Aanvullend Beleid. Het ligt in het voornemen ook de uitgaven voor deze 
laatste maatregelen de komende jaren in principe op hetzelfde niveau te 
houden. Meer in detail zal over de continuering van het JWP en over 
eventuele bijstellingen van de daarin vervatte maatregelen (mede op grond 
van de ervaringen tot nu toe) ingegaan worden in de voor het zomerreces 
uitte brengen nota over het werkgelegenheidsbeleid die u reeds istoegezegd 
bij de begrotingsbehandeling van dit departement. Daarnaast wil ik u erop 
wijzen, dat het kabinet onlangs besloten heeft extra middelen te reserveren 
ten behoeve van een uitbreiding van de proefprojecten K-MBO, te financieren 
uit de opbrengsten van de voorgestane verlaging van het minimum-jeugd-
loon. Voor 1984 is hiervoor een bedrag uitgetrokken van f50 min., oplopend 
tot 150 min. in de jaren daarna. 

Van de zijde van de S.G.P.-fractie wordt nog het onderscheid ter sprake 
gebracht tussen WWV- en RWW-uitkeringen met betrekking tot het verkrijgen 
van een WAO-uitkering. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie signaleren eveneens het probleem, dat 
werkloze jongeren, wanneer zij na de WW-periode slechts een uitkering 
krachtens de RWW kunnen verkrijgen, geen recht meer hebben op een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Inderdaad wordt iemand die een uitkering 
ingevolge de RWW ontvangt niet beschouwd als werknemer in de zin van 
de WAO. Met uitzondering van de situatie dat de «nawerkingsbepalingen» 
van toepassing zijn hebben de RWW-ers geen recht op uitkering ingevolge 
de WAO. 

De uitkering ingevolge de op de Algemene Bijstandswet gebaseerde 
RWW wordt door de wetgever niet beschouwd als inkomen uit of in 
verband met arbeid in het beroeps- of bedrijfsleven; in het algemeen is de 
band met het beroeps- of bedrijfsleven te ver verwijderd. Deze uitkering is 
dan ook niet beschouwd als inkomen voor de toepassing van de AAW. Uit 
de memorie van toelichting op het wetsontwerp dat geleid heeft tot de Wet 
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van 20 december 1979, Stb. 708 (betreffende gelijke uitkeringsrechten voor 
mannen en vrouwen in de AAW), blijkt de bedoeling om uit te gaan van de 
eis van reële inkomensderving en niet van het criterium aangewezen zijn 
op arbeid. 

Gelet op de ontwikkelingen van de laatste jaren wordt door de Sociale 
Verzekeringsraad bezien of het wenselijk is, dat RWW-uitkeringsgerechtigden 
na ingetreden arbeidsongeschiktheid recht kunnen doen gelden op een 
uitkering ingevolge de AAW. 

Overigens moet ik de leden van de P.v.d.A. wijzen op een misverstand: 
degenen, die een uitkering ingevolge de RWW ontvangen, zijn verplicht 
verzekerd voor de Ziekenfondswet. 

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