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17800 Nadere wijziging van de Wet Werkloosheidsvoorziening 
(beëindiging van het recht op uitkering ingevolge de 
Wet Werkloosheidsvoorziening voor beneden 23-jarigen) 

Nr.5 VERSLAG 
Vastgesteld 5 april 1983 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 brengt als 
volgt verslag uit van dit in haar handen gestelde voorstel van wet. 

I. ALGEMEEN 

1 Samenstelling: 
Leden: Keja (VVD), Poppe (PvdA), Weijers 
(CDA), Kraaijeveld-Wouters (CDA), voorzitter, 
Beckers-de Bruijn (PPR), Spieker (PvdA), 
Moor (PvdA), De Korte (VVD), Gerritse (CDA), 
Beinema (CDA), Buurmeijer (PvdA), ondervoor-
zitter, Toussaint (PvdA), Buikema (CDA), 
Rempt-Halmmans de Jongh (VVD), Leerling 
(RPF), Schutte (GPV), Groenman (D'66), Van 
der Vlies (SGP), Wil lens (PSP), Brouwer 
(CPN), Oomen-Ruijten (CDA), Ter Veld (PvdA), 
Dales (PvdA), Ubels-Veen (EVP), Korthals 
(VVD), Linschoten (VVD). 
Plv. Leden: Terpstra (VVD), Van der Louw 
(PvdA), Hermsen (CDA), G. C. van Dam (CDA), 
Meijer (PvdA), Kombrink (PvdA), Van Erp 
(VVD), Cornelissen (CDA), Evenhuis-van Essen 
(CDA), M. P. A. van Dam (PvdA), Salomons 
(PvdA), Van Dijk (CDA), Hermans (VVD), 
Nypels (D'66), Eshuis (CPN), Wolters (CDA), 
Wöltgens (PvdA), Knol (PvdA), Kamp (VVD), 
Nijhuis (WD). 

De leden van de P.v.d.A-fractie hadden ernstige bezwaren tegen het 
voorliggende wetsontwerp. Zij wensten er desalniettemin hun waardering 
voor uit te spreken 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 de 
voornemens van de Regering werd door deze leden gedeeld. 

Zij wezen er op dat, mocht het wetsontwerp toch tot wet worden verheven, 
de oorspronkelijke overgangstermijn - die kennelijk bedoeld was om 
werklozen niet plotseling te confronteren met het vervallen van uitkerings-
rechten krachtens de WWV - nu dusdanig kort is geworden, dat de over-
gangstermijn zelfs niet meer aan deze terechte doelstelling tegemoet komt. 
Ten minste zou dan toch een aanpassing van de overgangstermijn moeten 
worden geregeld. 

Verderop in dit verslag zullen de P.v.d.A.-leden hun bezwaren tegen dit 
ontwerp toespitsen op een aantal hoofdpunten, leidende tot de conclusie 
dat de regering er verstandig aan zou doen het wetsontwerp in te trekken. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden 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. Het voorliggende voorstel, waarmee 
beoogd wordt te komen tot beëindiging van het recht op uitkering ingevolge 
de WWV voor beneden 23-jarigen hadden zij diepgaand bestudeerd. Zij 
konden begrip opbrengen voor de door de Regering gemaakte keuze en zij 
waren ook bereid deze keuze zeer serieus te nemen. Toch wilden zij graag 
nog nader door de Regering worden geïnformeerd over de door de 
Regering gebruikte argumenten voor deze keuze. Deze leden vroegen of de 
Regering haar opvatting wilde kenbaar maken omtrent de in het wetsontwerp 
vervatte maatregel ten aanzien van jongeren - die 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. 
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De leden van de V.V.D.-fractie hadden het onderhavige wetsonwerp met 
gemengde gevoelens ontvangen. Enerzijds waren zij met de Staatssecretaris 
van mening dat in verband met de financieel-economische situatie van ons 
land moet worden vastgehouden aan de in het regeerakkoord voorgestelde 
maatregelen betreffende de beperking van het uitkeringsniveau van 
jeugdige werklozen. Anderzijds waren deze leden van mening dat het 
huidige wetsvoorstel regelingen treft die zodanig in het verlengde liggen 
van onderwerpen die aan de orde moeten komen bij de wijziging van ons 
stelsel van sociale zekerheid, dat het wenselijker ware de onderhavige 
discussie te voeren in het kader van deze stelselwijziging. 

De leden van de fractie van D'66 hadden moeite met het vinden van een 
niet-afgesleten uitdrukking om hun negatieve houding tegenover dit 
wetsontwerp kenbaar te maken. Deze negatieve opstelling komt voort uit 
de volgende bezwaren. 

De maatregel is uitsluitend het gevolg van bezuinigingsoverwegingen en 
kent geen rechtvaardiging in zich zelf. In de tweede plaats loopt de maatre-
gel op onaanvaardbare wijze vooruit op de herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid. Ten slotte treft de maatregel, zonder nadere argumentatie, 
een specifieke groep in onze samenleving, zonder dat deze groep een 
perspectief geboden wordt op werk in de nabije toekomst. Dat er bezuinigd 
moet worden, onder meer als gevolg van de grote werkloosheid die zwaar 
drukt op de collectieve uitgaven, wordt algemeen aanvaard, ook door 
jongeren. Maar dat door hen opgebrachte bezuinigingen niet leiden tot 
meer werkgelegenheid juist voor diegenen die het meest met werkloosheid 
geconfronteerd worden, valt niet uitte leggen. Het gebrek aan perspectief 
en het verlies van een eigen bestaanszekerheid leidt tot apathie, agressie 
en in ieder geval tot het gevoel bij jongeren van apart gezet te worden. 
Naar de mening van deze leden is een samenleving als geheel er niet bij 
gebaat een generatie van zich te doen vervreemden. Een generatie die op 
den duur diezelfde samenleving moet «dragen». 

Deze leden concludeerden dan ook dat zij om een aantal redenen zeer 
ongelukkig waren met dit wetsontwerp. De voorgenomen maatregel loopt 
vooruit op de herziening van het stelsel van sociale zekerheid, dupeert een 
willekeurige bevolkingsgroep zonder deze enig perspectief te bieden, en 
kent geen rechtvaardiging in zich zelf vanwege het ontbreken van enige 
beleidsmatige onderbouwing, anders dan in financiële zin. 

Vanuit het oogpunt van inkomensverdeling, rechtsgelijkheid en jeugdbe-
leid is deze maatregel volgens deze leden maatschappelijk onaanvaardbaar. 
In het navolgende zouden zij nog nader ingaan op een aantal specifieke 
onderwerpen. 

Aan de schier eindeloze rij voorstellen om lonen en uitkeringen van 
jongeren ingrijpend te verlagen is, zo constateerden de leden van de fractie 
van de P.S.P., nog lang geen eind gekomen. 

Na de verlaging van de RWW-uitkering in 1979, de verlaging van de 
jeugdlonen in 1981, de verlaging van de RWW-uitkering in 1981, het 
verlengen van de wachtperiode voor de RWW en de afschaffing van het 
recht op RWW-uitkering voor 16-en 17-jarigenin 1982, wordt nu voorgesteld 
de WWV-uitkering voor jongeren beneden de 23 jaar af te schaffen. Een 
verlaging van de jeugdlonen met 10% nog dit jaar is inmiddels aangekon-
digd. 

In enkele jaren tijds zijn met deze maatregelen een aantal essentiële 
verworvenheden, dwars tegen de maatschappelijke ontwikkeling in, 
afgebroken. Tendeerde de maatschappelijke ontwikkeling in een richting 
waarbij steeds breder erkend werd dat ook jongeren een recht hadden op 
een zelfstandig bestaan, recht op werk en een daarbij behorend loon 
waarvan zelfstandig geleefd kon worden, nu is deze door opeenvolgende 
Regeringen in snel tempo omgebogen. Te constateren valt, analoog aan de 
maatschappelijke ontwikkeling, dat een toenemend aantal jongeren het 
zelfstandig wonen verkoos boven het wonen bij de ouders; samenwonen 
en/of trouwen vindt op steeds jongere leeftijd plaats. 

Tweede Kamer, zitting 1982-1983,17800, nr. 5 2 



Erkent de Regering dat door de opeenvolgende maatregelen deze 
ontwikkeling wordt stopgezet en tot de onmogelijkheden gaat behoren? 
Erkent de Regering dat juist dit soort maatregelen, waaraan het maatschap-
pelijk draagvlak ten enenmale ontbreekt, maatschappelijke spanningen en 
onrust versterken en oproepen? Beseft de Regering dat met het doorvoeren 
van deze maatregelen jongeren in een volstrekt uitzichtloze situatie 
gedrongen worden, te meer daar enig uitzicht op (overigens steeds lager 
betaald) werk ontbreekt? De verwijzing en argumentatie dat genoemde 
maatregelen noodzakelijk zijn «ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid» 
is een complete farce gebleken. Die argumentatie blijft bij het voorliggende 
wetsontwerp dan ook achterwege. Is immers een verwijzing naar «de 
financieel-economische situatie van ons land» al niet voldoende om verder 
zonder nadere toelichting ingrijpende maatregelen op het gebied van lonen 
en uitkeringen door te voeren? 

Het is niet alleen om deze reden - de mogelijkheid voor een zelfstandig 
bestaan voor jongeren - dat de leden van de fractie van de P.S.P. zich fel 
tegen de voorgenomen maatregel uitspraken. Dat had ook te maken met 
het ontbreken van enig vertrouwen in een politiek waarbij het verlagen van 
lonen en uitkeringen het economisch herstel zou bevorderen. De leden van 
deze fractie wisten zich daarbij gesteund door de feiten. De bezuinigings-
en loonmatigingspolitiek blijkt desastreus voor de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid en de binnenlandse bestedingen en blijkt geen effect te 
hebben op (een al dan niet te hoog berekend) financieringstekort. 

De leden van de fractie van de P.S.P. wensten vervolgens van de Regering 
een uiteenzetting over de vraag of de voorgenomen maatregel niet in strijd 
is met de Grondwet. Daarin wordt immers gesteld dat discriminatie op 
grond van leeftijd verboden is. Naar de mening van de leden van de fractie 
van de P.S.P. betekent het ontnemen van rechten aan jongeren, een 
specifieke groep, op aanspraken op sociale voorzieningen, slechts op 
grond van het feit dat zij de 23-jarige leeftijd nog niet bereikt hebben 
inderdaad dat gesteld kan worden dat van discriminatie op grond van 
leeftijd sprake is. 

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden met aandacht kennis 
genomen van het wetsontwerp dat beëindiging regelt van het recht op een 
uitkering ingevolge de WWV voor beneden 23-jarigen. 

Zij erkenden dat de huidige zeer moeilijke financiële en economische 
situatie dwingt tot concretisering van maatregelen die substantiële ombui-
gingen op het terrein van de sociale zekerheid bewerkstelligen. Niet 
geringe uitgavendalingen zijn ook hier nodig, juist ook om van belang 
zijnde voorzieningen voor de komende jaren in stand te kunnen houden. 
Het stelsel van sociale zekerheid is opgebouwd en ook uitgebouwd in 
tijden van groei, financiële ruimte en welvaart. Nu andere tijden en om-
standigheden gekend worden valt aan pijnlijke ingrepen niet te ontkomen. 
Deze ingrepen moeten wel zorgvuldig geschieden, op elkaar afgestemd zijn 
en naar hun effecten worden overwogen. Cumulatie van effecten moet 
binnen aanvaardbare grenzen blijven. De aanvaardbaarheid van grenzen 
wordt mede bepaald door een rechtvaardige verdeling van de pijn. Het kan 
niet worden ontkend dat ten aanzien van jeugdigen in het recente verleden 
reeds vele maatregelen zijn genomen. Kan daarvan een overzicht worden 
gegeven? 

Op zich zelf stelden de leden van de fractie van de S.G.P. zich op het 
standpunt, dat het principieel en praktisch verantwoord is, respectievelijk 
kan zijn, de jeugdigen verbonden te doen zijn aan het ouderlijk gezin. 

Ook een in financieel opzicht (meer) afhankelijk zijn van ouders of 
levensgezel(lin) past in hun visie op het gezin en het verantwoordelijk zijn 
voor en met elkaar. Het verwijt uit de kring van betrokkenen dat deze 
maatregel hen (beneden 21-jarigen) weer drijft in de handen van hun 
ouders, sprak hen dan ook niet aan, integendeel. Aan de andere kant moet 
ook niet al te gemakkelijk worden omgesprongen met verworven of 
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opgebouwde rechten. Het viel de aan het woord zijnde leden dan ook op 
dat de voorgestelde maatregel slechts wordt onderbouwd met een beroep 
op het regeerakkoord en de noodzakelijkheid van bezuinigingen. Zij hadden 
zich erover verbaasd dat daarnaast niet een inhoudelijke beoordeling wordt 
gegeven van de opgeroepen effecten, die in paragraaf 4.2 van de memorie 
van toelichting financieel worden weergegeven. Is de Staatssecretaris 
alsnog bereid deze te geven? 

De leden van deze fractie vroegen voorts of de overgangstermijn van 
oorspronkelijk 6 maanden, nu teruggebracht door procedurele overwegin-
gen tot 2 a 3 maanden, niet te kort is. Gaarne zouden zij daarover het 
oordeel van de Regering vernemen. 

Prof. Veldkamp heeft onlangs de voorgestelde maatregel getoetst aan de 
Grondwet («De Tijd» van 18 maart 1983), waarbij zijn oordeel ongunstig 
uitviel. Zonder zich aan dit oordeel te conformeren, vroegen de leden van 
de S.G.P.-fractie, hier aan het woord zijnde, om een beoordeling van de 
zijde van het kabinet van dit standpunt. 

De leden van de C.P.N.-fractie betreurden het zeer dat de Regering op 
geen enkele manier blijk geeft van een reactie op de vele en zeer funda-
mentele kritiek op de voorgestelde maatregel. Deze leden waren van 
mening dat dit wetsontwerp zo niet ingetrokken dan toch in ieder geval 
opnieuw overwogen had moeten worden. Er is hier sprake van een 
onaanvaardbare aantasting van rechten, van een maatregel metonaanvaard-
bare gevolgen voor de betrokkenen, en van een maatregel die vooruit loopt 
op en richting geeft aan een herziening van het stelsel van sociale zekerheid. 
De invoering van een leeftijdscriterium bij het toekennen van rechten is een 
zaak waarover eerst grondig van gedachten gewisseld moet worden. Het 
hanteren van de leeftijdsgrens van 23 jaar staat op zeer gespannen voet 
met het verlagen van de meerderjarigheidsgrens. Het gaat hier niet om een 
steentje bijdragen aan de oplossing van de crisis, het betreft hier een 
voorstel om aan een groep het recht op een zelfstandig bestaan te ontzeggen. 

De leden van de C.P.N.-fractie zouden graag van de Regering vernemen 
hoe zij de relatie ziet tussen dit wetsontwerp en de aangekondigde stelsel-
herziening, waarover de discussie nog niet is afgerond. Ook vroegen deze 
leden zich af hoe de Regering haar verantwoordelijkheid ziet, waar het hier 
gaat om een maatregel waarvan de gevolgen bekend zijn en ook worden 
toegegeven. Het gaat hier om een groep mensen, voor wie het werkloos-
heidsrisico zeer hoog is. Wat gaat de Regering doen om de positie van 
jongeren op de arbeidsmarkt te versterken? Is de Regering niet van mening 
dat door deze en andere maatregelen jongeren een toekomstperspectief 
ontnomen wordt, veel meer dan door bij voorbeeld het opheffen van de 
sollicitatieplicht, waar de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
in een interview in «Wat Nu» over spreekt? Is het niet zo dat door dergelijke 
maatregelen, zonder gedegen discussie, de weg geopend wordt voor 
steeds verdergaande aantasting van rechten van werknemers? De leden 
van deze fractie zouden graag het oordeel van de Regering hierover 
vernemen. 

De leden van de fractie van de P.P.R. zeiden overwegende bezwaren te 
hebben tegen dit wetsontwerp. Zij deelden de mening van de SER dat met 
dit wetsontwerp vooruit wordt gelopen op een eventuele integratie van de 
thans voor werknemers geldende werkloosheidsregelingen en op mogelijke 
wijzigingen in het gehele stelsel van sociale zekerheid. Een zo drastische 
ingreep zoals in dit wetsontwerp wordt voorgesteld mag, naar de mening 
van deze leden, niet los gezien worden van de voornemens op het terrein 
van de integratie van de werkloosheidsregelingen. 

Deze leden hadden des te meer bezwaar tegen de voorgestelde wetswij-
ziging, omdat het wederom de jongeren onevenredig treft. De in paragraaf 
4.2 van de memorie van toelichting vermelde individuele effecten van de 
beëindiging van het recht op WWV voor beneden 23-jarigen, maken duidelijk 
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dat de inkomensachteruitgang niet meer in procenten, doch in tientallen 
van procenten wordt gemeten. Vooral de thuiswonende jongeren gaan er, 
al naar gelang de leeftijd, een 33 tot 42% op achteruit. Verwacht de 
Regering niet dat op grond van zo'n inkomensmatiging, de neiging om 
zelfstandig te gaan wonen een extra stimulans krijgt en dus het budgettaire 
effect achter blijft bij de raming zoals in de toelichting vermeld? 

Het was de leden van deze fractie opgevallen dat dit wetsontwerp enkel 
en alleen wordt verdedigd op grond van de huidige financieel-economische 
situatie van ons land. Moesten zij dit zo begrijpen dat indien deze situatie 
verbetert, de Regering voornemens is een wetsontwerp in te dienen 
waardoor de oude situatie wordt hersteld? Ten slotte zeiden deze leden het 
van een slechte politiek getuigen, dat ten gevolge van de latere invoering 
van het wetsontwerp - 1 april 1983 in plaats van 1 januari 1983 - niet ook 
de overgangsperiode met 3 maanden wordt verlengd. 

De leden van de R.P.F.-fractie hadden met begrip kennis genomen van de 
voorstellen van de Regering die beogen het recht op uitkering krachtens de 
Wet Werkloosheidsvoorziening voor jongeren beneden de 23 jaar te 
beëindigen. Zij begrepen overigens zeer wel, dat het voor de betreffende 
jongeren allerminst een plezierige maatregel is. Daarom speet het deze 
leden te meer, dat de Regering in de memorie van toelichting andermaal 
slechts budgettaire motieven weet aan te dragen om de voorgestelde 
wetswijziging te verdedigen. Waarom moeten jongeren in een tijd van 
crisis relatief veel zwaardere offers brengen, dan andere uitkeringstrekkers? 
Te meer nu er ook plannen zijn om de minimumjeugdlonen en de daaraan 
gekoppelde uitkeringen met 10% te verlagen. Als slechts motieven van 
budgettaire aard worden gebruikt, is er dan geen sprake van willekeur? 

Moet de Regering niet veel meer toegeven, en aan de betreffende 
jongeren uitleggen, dat het recht op een uitkering voor jongeren beneden 
de 23 jaar in het verleden ten onrechte is verleend, omdat jongeren op die 
leeftijd nog geacht worden in h et gezin te leven, tenzij men kans gezien 
heeft zich een zodanige maatschappelijke positie te verwerven dat men in 
staat is een zelfstandige huishouding te voeren? Heeft de Regering als 
gevolg van een te royaal uitgavenpatroon in de sfeer van de collectieve 
uitgaven en vanuit een bepaalde visie op de taak en verantwoordelijkheid 
van de overheid jongeren niet teveel rechten gegeven, die nu weer moeten 
worden afgepakt? Wat blijft er na deze maatregel over van het recht op 
eigen woonruimte voor jongeren van 18 jaar en ouder? Ziet de Regering 
deze wetswijziging trouwens als een tijdelijke maatregel in het kader van 
de economische recessie, die weer ongedaan wordt gemaakt zodra het 
financieel-economisch klimaat dit toelaat? 

De G.P.V.-fractie had begrip voor het voorstel om beneden 23-jarigen uit 
te sluiten van het recht op een uitkering ingevolge de Wet Werkloosheids-
voorziening, maar kon er weinig enthousiasme voor opbrengen. De 
noodzaak om tot bezuiniging op de collectieve uitgaven te komen onder-
schreef deze fractie. Het zwaartepunt van deze bezuiniging zal inderdaad 
moeten liggen in de sfeer van de overdrachtsuitgaven. Deze fractie wenste 
daarom ook niet te tornen aan de ombuigingstaakstelling. Wel achtte zij 
nadere discussie mogelijken wenselijk over de vorm waarin de ombuigingen 
worden gegoten. 

De maatregel tot beëindiging van het recht op WWV-uitkering voor 
jongeren tot 23 jaar moet worden gezien in het perspectief van een totale 
herziening van de sociale zekerheid, aldus de memorie van toelichting. 

De E.V.P.-fractie is het echter 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 zekerheidsstelsel. Immers, door deze maatregel wordt een groep 
jongeren extra hard getroffen. Het criterium is hun leeftijd en niet de duur 
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van hun arbeidsverleden, hoewel dat wel zo gesteld wordt in de memorie 
van toelichting: «... dat de duur van het arbeidsverleden van invloed dient 
te zijn op het tempo van afbouw van de aan het laatstgenoten loon gerela-
teerde uitkering» (blz. 3). Daardoor ontstaat op zijn minst de indruk van 
willekeurigheid. Er is sprake van een oneerlijke behandeling ten opzichte 
van oudere werknemers. Ook ontstaan binnen de groep zelf grote verschil-
len in uitwerking van de maatregel. Hierdoor zal men zich onrechtvaardig 
behandeld gaan gevoelen, aldus de E.V.P.-fractie. 

2. De strekking van het wetsvoorstel 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. achtten het in hoge mate onterecht 
om - vooruitlopend op de eigenlijke discussie over de stelselherziening 
en zelfs vooruitlopend op de verdere gang van zaken met betrekking tot de 
integratie van de werkloosheidsregelingen - nu met dit wetsvoorstel te 
komen. 

Deze leden stoorden 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 laatst genoten loon gerelateerde 
uitkering. Juist dit punt is onderdeel geweest van de verkennende discussie 
over de stelselherziening, waarbij de Staatssecretaris nog niet in staat is 
gebleken een aantal informatieve vragen met betrekking tot dit criterium te 
beantwoorden. Nu reeds uit te gaan van deze stelling, achtten deze leden 
een onterecht gebruik van deze discussie. 

Deze leden wezen er voorts op dat er kennelijk door de ondertekenaar 
van het wetsvoorstel slecht wordt geteld. Jongeren onder de 23 jaar 
kunnen zeer wel een arbeidsverleden hebben van meer dan 5 jaren. Maar, 
zo herhaalden zij, de argumentatie over de duur van het arbeidsverleden 
achtten zij ongefundeerd. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen de Regering of ook is overwogen 
om het recht op WWV-uitkering voor beneden 23-jarigen ongewijzigd te 
laten, maar de WWV-uitkeringsbedragen te bezien in het licht van de 
RWW-uitkeringsbedragen aan beneden 23-jarigen. Duidelijk is dat voor 
zelfstandig wonende jeugdigen deze bedragen in de twee regelingen 
weinig verschillen, maar dat er wel een groot verschil bestaat in de uitke-
ringsbedragen van de thuiswonenden in de leeftijdscategorie van 18 t/m 20 
jaar. 

Deze leden constateerden dat het regeringsvoorstel om de WWV in het 
geheel niet meer van toepassing te verklaren op beneden 23-jarigen nogal 
ingrijpend is. De redengeving voor het hiervoor gedane voorstel is niet dat 
voor thuiswonende WWV-ers een uitkeringsbedrag ter hoogte van de 
noodzakelijke bestaanskosten zou moeten worden vastgesteld, maar een 
nadere afstemming van de uitkeringsbedragen in de diverse werkloosheids-
regelingen ten aanzien van jeugdigen. Heeft de Regering deze keuze 
overwogen? Welke voor- en nadelen ziet de Regering aan een dergelijke 
keuze? 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden er kennis van genomen dat de 
Regering haar keuze voor de in het wetsontwerp vervatte maatregel ziet in 
het licht van de komende stelselherziening. Hoewel zij zich afvroegen of de 
Regering niet al te snel de conclusie trekt dat de gedachte aanvaard 
gemeengoed is dat de duur van het arbeidsverleden van invloed dient te 
zijn op het tem po van afbouw van de aan het laatst genoten loongerelateerde 
uitkering, konden zij zich met de gedachte op zich wel verenigen en de 
redenering van de Regering volgen dat bij een kort arbeidsverleden 
(waarvan bij jongeren meestal sprake is) de relatie met het laatstgenoten 
loon sneller wordt verlaten dan bij een lang arbeidsverleden. 

Zij hadden wel moeite met het feit dat de Regering met deze maatregel 
vooruitloopt op een uitwerking van deze benadering in een nieuw stelsel 
en ook vooruitloopt op de integratie van de werkloosheidsregelingen. Toch 
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konden zij begrip opbrengen voor het argument van de Regering dat de 
huidige zeer moeilijke financiële en economische situatie dwingt tot een 
maatregel als de onderhavige. 

Wel meenden zij dat grote terughoudendheid zou moeten worden 
betracht bij het vooruitgrijpen op principiële punten m.b.t. tot de stelselher-
ziening, terwijl ook de principes van het huidige stelsel, zo vlak voor een 
ingrijpende stelselwijziging, zo weinig mogelijk geweld zouden moeten 
worden aangedaan. In dit licht vroegen deze leden zich af of het niet juister 
zou zijn in de huidige werkloosheidsregelingen voor beneden 23-jarigen 
niet een heel andere opzet te kiezen, maar in de bestaande regelingen het 
tempo van afbouw van de aan het laatst genoten loon gerelateerde 
uitkering bij een kort arbeidsverleden te versnellen zoals straks in het 
nieuwe stelsel ook zal worden gedaan. Dat zou dan betekenen dat het recht 
op WWV-uitkering voor beneden 23-jarigen zou blijven bestaan, en wel 
voor die uitkeringsgerechtigden die een arbeidsverleden hebben van 
bijvoorbeeld 2V2 jaar. Op deze wijze wordt met de duur van een arbeidsver-
leden gerekend, zoals de Regering in het wetsvoorstel bedoelt, maar 
tegelijkertijd daarin niet toepast. 

Gezien het feit dat in het algemeen jeugdige werklozen een kort arbeids-
verleden hebben, zal het aantal jeugdige werklozen dat in de WWV dan een 
uitkeringsrecht zal verkrijgen naar het inzicht van deze leden niet al te 
omvangrijk zijn. 

Zij vroegen de Regering een reactie op dit voorstel, met name omdat 
hun bezwaren tegen het wetsontwerp voornamelijk daarin bestaan dat voor 
jeugdige werknemers die werkloos worden, het voor iedere werknemer 
toepasbare systeem plotseling wordt verlaten en zij, na het recht op 
WW-uitkering, geen recht op WWV kunnen laten gelden, maar direct op de 
RWW moeten terugvallen. Dit staat geheel los van het feit dat voor 
jongeren aparte jeugdnormen bestaan voor wat betreft de hoogte van de 
uitkeringsbedragen. De doorde Regering gekozen benadering van jeugdigen 
als aparte categorie werklozen gaf de leden van de C.D.A.-fractie moeite. 

De hiervoor verwoorde uitwerking leek hen principieel juister terwijl de 
ombuigingsopbrengst niet zodanig zou behoeven te verschillen van de 
door de Regering geschatte opbrengst, dat het idee geen serieuze overwe-
ging zou verdragen. 

Deze leden zagen met belangstelling uit naar de reactie van de Regering 
hierop. Ook een differentiatie naar leeftijd en uitkeringsduur zou tot de 
mogelijkheden kunnen behoren, zo meenden deze leden. Welk oordeel 
heeft de Regering hieromtrent? 

Vervolgens zouden deze leden gaarne van de Regering nog nadere 
argumentatie verkrijgen ten aanzien van het idee vanuit de SER betreffende 
het niet nemen van een specifieke maatregel voor jeugdigen (waardoor 
deze groep extra wordt aangesproken in vergelijking tot andere groepen 
uitkeringsgerechtigden) maar het nemen van een maatregel die betrekking 
heeft op alle WWV-uitkeringsgerechtigden. Daarbij wordt gedacht aan de 
verlaging van het uitkeringspercentage van 75% naar 70% van het dagloon 
van nieuwe WWV-uitkeringsgerechtigden. 

Ook de Raad van State heeft sterk de aandacht van de Regering voor dit 
idee gevraagd en vraagtekens gezet bij de opvatting van de Regering dat 
dit thans «niet een reële optie» is. De Regering heeft duidelijk gemaakt dat 
zij deze maatregel straks wil nemen bij de stelselherziening. De argumenten 
waarom op dit punt niet vooruitgelopen zou kunnen worden op de stelsel-
herziening, en wel voor wat betreft de onderhavige maatregel hadden deze 
leden nog niet volledig overtuigd. Zij wilden ook graag vernemen welk 
bezuinigingsbedrag zou kunnen worden bereikt, als voor beneden 23-jarigen 
in de WWV de uitkering met 5% zou worden verlaagd. 

Deze leden vroegen zich voorts af hoe de Regering de positie ziet van pas 
afgestudeerden boven 23 jaar in het licht van de in het wetsontwerp 
gehanteerde relatie tot een kort arbeidsverleden. 
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De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af waarom de Staatssecretaris 
niet meer aandacht heeft besteed aan het alternatieve voorstel van de SER, 
ten einde te komen tot een generale verlaging van het uitkeringspercentage 
van 75% naar 70%. De argumentatie van de Staatssecretaris is, aldus deze 
leden, karig. Zij waren van mening dat het gegeven SER-alternatief niet per 
definitie de in het regeerakkoord overeengekomen ombuigingen frustreert. 
De aan het woord zijnde leden vroegen de Staatssecretaris nader in te gaan 
op dit alternatief en duidelijker aan te geven waarom hij van mening is dat 
dit meer dan zijn eigen voorstel een voorschot is op in de toekomst te 
nemen maatregelen. 

Met betrekking tot het vooruitlopen op de stelselherziening waren deze 
leden van mening dat door de Regering wat erg lichtvaardig wordt omge-
sprongen met de bezwaren van de SER. Waarop baseert de Regering in dit 
verband dat het een vrij algemeen aanvaarde gedachte zou zijn dat de duur 
van het arbeidsverleden van invloed dient te zijn op het tempo van afbouw 
van de aan het laatst genoten loon gerelateerde uitkering? Ook de leden 
van de D'66 -fractie hadden bij eerdere gelegenheden inderdaad te kennen 
gegeven dat het arbeidsverleden van invloed mag zijn. In dit wetsontwerp 
wordt echter niet zozeer rekening gehouden met het arbeidsverleden als 
wel met leeftijd. Geëxtrapoleerd vanuit dit wetsontwerp betekent een half 
jaar WW-uitkering bij een 5-jarig arbeidsverleden, dat een oudere werknemer 
25 jaar gewerkt zou moeten hebben om voor een 2Va jaar durende uitkering 
in aanmerking te kunnen komen. Gaan de gedachten van de Regering 
inderdaad in deze richting? Indien dat niet het geval is, wordt naar de 
mening van de leden van de fractie van D'66 de groep onder 23-jarigen 
onevenredig zwaar aangepakt. 

Het was deze leden bovendien onduidelijk waarom de Regering wel 
meent te kunnen vooruitlopen op de stelselherziening waar het het arbeids-
verleden betreft, doch aan de andere kant de door een deel van de SER 
gesuggereerde verlaging van het uitkeringspercentage van 75% naar 70% 
voor nieuwe WWV-uitkeringsgerechtigden een voorschot noemt op komende 
bezuinigingen op de sociale zekerheid, waarvan de voorgenomen stelsel-
herziening een belangrijk onderdeel vormt. 

Voorbijgaand aan de opmerkingen die de SER in haar negatieve advies 
over het voorliggende wetsontwerp maakte over het vooruitlopen op de 
algehele stelselwijziging in de sociale zekerheid, verwijst de Regering in de 
memorie van toelichting naar «de vrij algemeen aanvaarde gedachte dat 
het arbeidsverleden van invloed dient te zijn op de uitkering». Waaruit 
wordt die maatschappelijke aanvaardheid afgeleid? 

De leden van de P.S.P. betwijfelden mede gezien juist het maatschappelijk 
verzet tegen de voorliggende, maar ook andere, wetsontwerpen, of de 
koppeling tussen arbeidsverleden en duur van de uitkering zo maatschap-
pelijk aanvaard is. Maar zou het al zo zijn, - de leden van deze fractie 
aanvaardden die gedachte overigens vooralsnog niet - , waarom wordt dan 
vervolgens in het wetsontwerp de band met het arbeidsverleden geheel 
doorgesneden? Immers, ongeacht de duur van het arbeidsverleden wordt 
de WWV-uitkering gewoon afgepakt voor iedereen onder de 23 jaar. 
Terecht merkt de SER in zijn advies op dat de voorgenomen maatregel 
vooruitloopt op de algehele stelselwijziging. Erkent de Regering dat met de 
voorgestelde maatregel ingrijpend op de stelselwijziging vooruitgelopen 
wordt, door voor de categorie «jongeren» geheel nieuwe criteria voor het 
recht op uitkering in te voeren? 

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden liever gezien dat duidelijker 
zou zijn aangegeven dat deze maatregel past in de voorziene stelselwijziging 
terzake van de sociale zekerheid. 

Tegelijk beseften zij dat deze stelselwijziging nog slechts in ontwerpfase 
is. Had bij een beoordeling van meet af aan niet ook de adviesaanvrage 
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omtrent deze stelselherziening bekend moeten zijn? In dat geval zou het 
verwijt dat op onaanvaardbare wijze daarop wordt vooruitgelopen, kunnen 
worden getoetst. Zij gingen er overigens van uit dat deze adviesaanvrage 
aan de SER gericht zal zijn voordat dit wetsontwerp wordt behandeld. 

De memorie van toelichting, zo vervolgden deze leden, stelt dat een vrij 
algemeen aanvaarde gedachte is dat de duur van het arbeidsverleden van 
invloed dient te zijn op het tempo van afbouw van de aan het laatstgenoten 
loon gekoppelde uitkering. Bij een kort arbeidsverleden van jongeren zou 
deze relatie sneller kunnen worden verlaten dan bij een lang arbeidsverleden, 
gecombineerd met een relatief hoge leeftijd. Waaraan ontleent de Staatsse-
cretaris de mening dat deze gedachte vrij algemeen wordt aanvaard? De 
hier aan het woord zijnde leden meenden dat bij voorbeeld de SER, als 
forum van vele maatschappelijke geledingen, zich hierover nog niet 
definitief heeft uitgelaten. Inderdaad zouden leeftijd en arbeidsverleden 
beide een rol mogen dan wel behoren te spelen, maar de wijze waarop is 
nog niet eenduidig bepaald. Kan in dit licht worden volgehouden dat deze 
maatregel kan worden gezien in het perspectief van de gedachten die zijn 
ontwikkeld bij de discussie rondom de stelselherziening, zoals wordt 
opgemerkt in de memorie van toelichting op bladzijde 3? 

De onderhavige categorie jongeren van beneden 23 jaar heeft in het 
algemeen een arbeidsverleden van ten hoogste vijf jaar. Wat is in het 
meest recente volumebestand dat bekend is, de gemiddelde arbeidsduur 
geweest - inclusief eventueel de vervulling van militaire dienstplicht? 

De voorgestelde maatregel houdt slechts rekening met het criterium 
leeftijd en differentieert niet naar arbeidsverleden. Iemand met een arbeids-
verleden van 5 a 6 jaar wordt hetzelfde behandeld als iemand die bij 
voorbeeld nog niet één jaar heeft gewerkt of heeft kunnen werken. Is dat 
rechtvaardig, zo vroegen de aan het woord zijnde leden, indien bedacht 
wordt dat iemand die inmiddels meerderjarig is en bij voorbeeld vijf jaren 
kon werken, op zijn inkomensontwikkeling in die jaren verplichtingen 
aanging, maar onvrijwillig werkloos wordt en dan door de voorgenomen 
maatregel na korte tijd een grote terugval in uitkering moet ervaren? 

Zij vroegen of niet moet worden overwogen om tot differentiatie over te 
gaan, binnen dezelfde categorie, naar leeftijd en arbeidsverleden. 

Deze leden zagen ook duidelijk positieve kanten aan de voorgestelde 
regeling, gegeven de bezuinigingsnoodzaak. Zo dit laatste wordt aanvaard 
als uitgangspunt, vonden zij het juist dat er tegen wordt gewaakt in de 
voorgestelde maatregel dat verwijtbaar werklozen niet worden bevoordeeld 
boven degenen die niet verwijtbaar werkloos zijn. 

Ook kwam het hun juist voor dat gerekend wordt met het argument dat 
kleine verschillen een uitkeringsgerechtigde kunnen demotiveren om 
opnieuw werk te aanvaarden. Het beleid moet er immers naar vermogen 
op zijn gericht dat werklozen opnieuw kunnen en zullen toetreden tot de 
arbeidsmarkt. Ook het omgekeerde is waar, namelijk dat toetreding tot de 
arbeidsmarkt merkbaar moet bijdragen aan de opbouw van rechtsposities. 
Een opschortende werking tot aan een zekere leeftijdsgrens in de WWV 
ontmoedigt mogelijk de toetredingsbereidheid om te werken aan een 
eigen toekomst. Gaarne zouden zij de visie op dit punt van de Staatssecretaris 
vernemen. 

Met enige verbazing lazen de leden van de R.P.F.-fractie in de memorie 
van toelichting, dat beëindiging van het recht op een uitkering voor jon-
geren beneden de 23 jaar gezien dient te worden «in het perspectief van 
de gedachten, die zijn ontwikkeld bij de discussie rondom de stelselherzie-
ning». Zij konden niet anders constateren dan dat het beëindigen van het 
recht op een uitkering voor jongeren beneden de 23 jaar slechts budgettair 
bepaald is en weinig raakvlakken heeft met de vorig jaar gevoerde discussie 
over de stelselherziening. Hoe moet deze wetswijziging bij voorbeeld 
worden gezien in het vangnetmodel, waarin wordt uitgegaan van een 
loondervingsfunctie? Heeft het kabinet voorts nog meer partiële maatregelen 
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in petto, die voortkomen uit de oriënterende gesprekken die de Kamer 
vorig jaar met het kabinet had over de stelselwijziging? Deze vorm van 
anticiperen op een drastische wijziging, die naar de mening van deze leden 
in zijn totaliteit moet worden besproken en afgehandeld, achtten zij dan 
ook minder gelukkig. Deelt de Regering dit bezwaar? 

Het was de G.P.V.-fractie niet duidelijk geworden waarom een generieke 
verlaging van het WWV-niveau, als alternatief voor het onderhavige 
bezuinigingsvoorstel, op zoveel bezwaren stuitte. Beide voorstellen lopen 
immers evenveel vooruit op de komende stelselwijziging? De voorgestelde 
WWV-verlaging voor beneden 23-jarigen zou echter passen in het kader 
van de integratie van werkloosheidsregelingen. Wil de Staatssecretaris dit 
nader toelichten? Een niveauverlaging voor alle WWV-uitkeringen zou 
contrair zijn aan het streven de uitkeringsniveaus te harmoniseren. Bestaan 
er dan plannen om de WWV-uitkering tot 75% van het laatst verdiende 
loon te verlagen? 

De G.P.V.-fractie vond de voorgestelde bezuiniging die speciaal jongeren 
treft extra pijnlijk omdat er nog geen specifiek jeugdwerkplan is, terwijl al 
wel een aantal andere bezuinigingsmaatregelen zijn getroffen die speciaal 
jongeren raken, en nieuwe maatregelen te verwachten zijn. Een generieke 
verlaging van het WWV-niveau zou de ombuigingslast toch wat meer 
kunnen spreiden. Het thans voorliggende voorstel wordt verdedigd met de 
opmerking, dat thans een vrij algemeen aanvaarde stelling is dat de duur 
van het arbeidsverleden van invloed dient te zijn op de hoogte van de 
uitkering. Waarop baseert de bewindsman deze mening? Loopt hij hiermee 
niet erg ver vooruit op de komende stelselwijziging? Is het niet zinvol eerst 
het advies van de SER ter zake af te wachten alvorens met dergelijke 
stellige uitspraken te komen? 

Maar ook als de hiervoor genoemde gedachte inderdaad algemeen 
aanvaard zou zijn, dan nog rijst de vraag of het thans voorliggende voorstel 
wel past in deze gedachte. Er is immers alleen maar een relatie met de 
leeftijd en niet met het arbeidsverleden? Een jongere van 22 jaar die 6 jaar 
heeft gewerkt komt niet voor WWV in aanmerking, terwijl een jongere die 
een tertiaire opleiding heeft afgerond en op 23-jarige leeftijd bij voorbeeld 
1 jaar heeft gewerkt wel voor een WWV-uitkering in aanmerking komt. Het 
aanbrengen van een leeftijdsgrens kan dus tot zeer willekeurige uitkomsten 
aanleiding geven. Het leggen van een directe relatie met het arbeidsverleden 
zou daarom de voorkeur verdienen. 

Toch rijst de vraag of het leggen van zo'n relatie in de WWV er niet toe 
leidt dat tot tweemaal toe een korting wordt toegepast op grond van het 
arbeidsverleden. Immers, in ca.o.'s worden veelal periodieken afgesproken 
die worden toegekend naar rato van de mate van ervaring. In het mini-
mumjeugdloon wordt de korting aangebracht die de financiële vertaling is 
van de geringe ervaring en het korte arbeidsverleden. C.a.o.-periodieken en 
minimumjeugdlonen vertalen zich ook nu al in de WWV-uitkering die 
gekoppeld is aan een percentage van het laatstverdiende loon. Zou daarom 
niet tweemaal rekening worden gehouden met het arbeidsverleden als ook 
op de WWV nog eens een korting om die reden wordt toegepast? 

3. Overgangsproblematiek 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen naar de positie van jongeren die 
- nadat ze werkloos zijn geworden - binnen 2Vi jaar na de ontslagdatum 
de leeftijd van 23 jaar bereiken. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of de Regering heeft overwogen 
21 - en 22-jarigen het recht op WWV-uitkering te laten behouden op grond 
van meerderjarigheid. Ook nu reeds neemt deze leeftijdscategorie een 
aparte plaats in in het stelsel. Zo wordt !iij voorbeeld in de RWW geen 
onderscheid gemaakt voor deze jongeren tussen uit- en thuiswonend. 
Bovendien zullen zij spoedig weer in aanmerking komen voor een WWV-
uitkering, namelijk bij het bereiken van de 23-jarige leeftijd. 
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Ten aanzien van de overgangsproblematiek merkten de leden van de 
V.V.D.-fractie op dat is afgeweken van de kanttekeningen van de fractie-
voorzitters bij het rapport van de werkgroep A (regeerakkoord) die er toe 
moesten leiden dat de nu ter discussie staande maatregel alleen voor 
nieuwe gevallen zou gelden. De Staatssecretaris merkte hierover op, zo 
stelden deze leden vast, dat hiervan is afgeweken als gevolg van enkele 
onredelijke consequenties daarvan onder andere als gevolg van het feit dat 
een werknemer binnen het huidige systeem van werkloosheidsregelingen 
invloed kan uitoefenen op type en duur van de uitkering. Ziet de Staatsse-
cretaris mogelijkheden, met voorkoming van de door hem ongewenste 
effecten, in verder gaande mate dan nu het geval is tegemoet te komen aan 
de kanttekeningen van de fractievoorzitters? 

Zou in dit kader wellicht een opening te vinden zijn middels een wijziging 
van de WWV in die zin dat moet worden voldaan aan de voorwaarde 
onvrijwillig werkloos te zijn ten einde voor een WWV-uitkering, in dit 
geval de overgangsregeling, in aanmerking te komen? Dat zou, aldus de 
leden van de V.V.D.-fractie, minder mogelijkheden tot manipulatie open 
laten. 

4. Financiële aspecten 

4.1. Effect op de rijksbegroting: uitvoeringsproblemen 

De toestroom van een grote groep jongeren in de RWW, die wellicht 
gezien de te verwachten duur van de werkloosheid met een WWV-uitkering 
in de huidige systematiek nooit bij de RWW terecht zouden komen - moet, 
naar het inzicht van de leden van de P.v.d.A.-fractie tot uitvoeringsproblemen 
leiden bij de Gemeentelijke Sociale Diensten. 

Welke taakverzwaring verwacht de Staatssecretaris voor de Gemeentelijke 
Sociale Diensten? Deze leden wezen er op dat niet alleen de uitvoerings-
kosten maar ook nog een deel van de RWW door de gemeente zelf opgebracht 
moet worden. Van welke orde van grootte is de last, die op de voorgestelde 
wijze op de gemeenten wordt gelegd? Hoe denkt de Regering de gemeenten 
voor deze extra lasten compensatie te bieden? 

De leden van de V.V.D.-fractie zeiden het niet oneens te zijn met een 
differentiatie van uitkeringsduur als gevolg van verschillen in leeftijd en 
arbeidsverleden. Zij vroegen zich bovendien af of het niet beter ware reeds 
op dit moment uit te gaan van een differentiatie naar arbeidsverleden. Zij 
zouden graag informatie ontvangen waaruit zou blijken welke differentiatie 
naar arbeidsverleden noodzakelijk is ten einde het noodzakelijke bedrag 
aan bezuinigingen te verwerkelijken. 

Deze maatregelen, zo vervolgden zij, zijn onderdeel van het zgn. f1215 
min. pakket (onderdeel van het regeerakkoord). Waarom is de nu ter 
discussie staande bezuiniging opgeteld bij de maatregel met betrekking tot 
16- en 17-jarigen aanzienlijk hoger uitgevallen dan de in dat pakket afge-
sproken f 150 min.? Kan de Staatssecretaris toezeggen dat de extra middelen 
die er zijn, ten goede zullen komen aan het Jeugdwerkplan van het kabinet? 

De leden van de P.S.P.-fractie misten een uiteenzetting van de Regering 
met betrekking tot de uitverdieneffecten van de voorgestelde maatregel. 
Immers, over een WWV-uitkering wordt belasting en premies betaald, 
anders dan bij de RWW. Kan de Regering meedelen welke uitverdieneffecten, 
en in welke mate, gaan optreden? 

Vervolgens wensten de leden van de fractie van de P.S.P. nog enkele 
opmerkingen te maken met betrekking tot de uitvoering. Valt niet te 
verwachten dat de sociale diensten verder overbelast zullen raken nu velen 
van WWV naar RWW zullen overgaan? Immers, bij de RWW vindt een 
middelentoets plaats, die ongetwijfeld extra tijd zal kosten. Vindt de 
Regering het verantwoord deze intensievere belasting van hetsociale-dienst-
personeel te laten plaatsvinden zonder uitbreiding van het personeel? 
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De invoeringsdatum van 1 april 1983 kan door de vertraagde parlementaire 
behandeling niet meer gehaald worden. Wat wordt nu de invoeringsdatum? 
Indien deze naar 1 mei 1983 verschoven wordt worden opnieuw de sociale 
diensten belast met de uitvoeringsproblemen. Zij mogen de al gedane 
toezeggingen weer ongedaan maken. Geven de problemen, die al bij de 
afschaffing van de RWW van 16- en 17-jarigen zich voordeden, geen 
aanleiding om voortaan uit te gaan van invoering van nieuwe wettelijke 
maatregelen pas drie maanden nadat het ontwerp door het parlement is 
aangenomen? Wat is daarop het commentaar van de Regering? 

De voorgenomen maatregel zal ook hoge kosten voor de gemeenten met 
zich meebrengen. De WWV wordt immers voor 100% door het Rijk vergoed, 
de RWW voor 90%. Kan de Regering aangeven hoe hoog die kosten voor 
de gemeenten zijn, en dient geen compensatie daarvoor aan de gemeenten 
gegeven te worden? 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen wat de budgettaire consequenties 
zouden zijn bij lineaire differentiatie naar leeftijd en arbeidsverleden voor 
de leeftijden van 18 tot 23 jaar, waarbij gerekend moet worden met het 
onderscheid tussen thuis- en zelfstandig wonenden voor beneden 21-jari-
gen? 

Welke generale verlaging van het uitkeringspercentage WWV zou nodig 
zijn om zulk een differentiatie budgettair neutraal in te voeren? Hun stond 
bij de differentiatie naar arbeidsverleden een uitwerking voor ogen - als 
voorbeeld in dit stadium van besluitvorming - per half jaar arbeidsduur. De 
procentuele verschillen tussen oude en nieuwe situatie zijn voor beneden 
21-jarigen zeer aanzienlijk, gemiddeld ongeveer 38%. Elders vraagt deze 
maatregel een offer van gemiddeld 6,2%. Wat zouden de budgettaire 
consequenties zijn indien de maatregel slechts voor beneden 21-jarigen 
zou gelden (21 is een wel vaker gehanteerde leeftijdsgrens)? Welke generale 
niveauverlaging van de WWV zou in zulk een geval nodig zijn om budgettair 
neutraal uit te komen? 

Een differentiatie zou de diverse onbillijkheden welke (kunnen) ontstaan 
rond de ceasuur van 23 jaar kunnen opheffen. (Een 22-jarige werkende 
jongere met 4 jaar arbeidsverleden zou geen aanspraak hebben op WWV, 
terwijl een boven 23-jarige met slechts 130 dagen arbeidsverleden wel 
aanspraak op een volledige WWV-uitkering behoudt). 

De WWV komt voor 100% voor rekening van het Rijk, de RWW voor 90%, 
zo vervolgden deze leden. In de laatste voorziening dragen de gemeenten 
10% bij. Over dit aspect wordt geheel gezwegen in de memorie van 
toelichting. Hoe wordt het optredende verschil verrekend met de gemeenten? 
Zijn er trouwens nog knelpunten te verwachten bij een eventuele uitvoering 
van deze wetswijziging, bij voorbeeld naar aanleiding van de tijd die 
gemoeid zal zijn met de noodzakelijke middelentoets? 

De G.P.V.-fractie vroeg of ook overwogen is om bij de WWV eenzelfde 
toetredingseis van onvrijwillige werkloosheid te hanteren als bij de WW. 
Wat zou dat aan bezuiniging kunnen opleveren? 

Gevreesd moet worden dat de uitvoering van deze maatregel de gemeen-
ten voor problemen zal stellen, zo meende de E.V.P.-fractie. Immers, 
onwaarschijnlijk moet het worden geacht dat de toch al overbelaste 
gemeentelijke sociale diensten in staat zullen zijn de nieuwe, snel groeiende 
stroom van bijstandsjongeren op afdoende wijze op te vangen. Zij zullen 
deze nóch wat betreft hun personeelsbestand, nóch financieel het hoofd 
kunnen bieden. 

Volgens het SER-advies zal van de totale bezuiniging van f273 min. een 
bedrag van f 180 min. afgetrokken moeten worden wegens een verminderde 
opbrengst aan belastingen en premies. Er zou dan een bedrag van circa 
f90 min. in totaal bezuinigd kunnen worden, gesteld dat niet nog meer 
verminderingen zich zullen voordoen, zoals bij voorbeeld de tegemoetko-
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mingen aan gemeenten. Tegenover deze bezuiniging van f90 min. staat een 
niet in geld uit te drukken gevoel van onbehagen over ondervonden 
onrecht bij bijna een miljoen jongeren. Deze twee gegevens tegen elkaar 
afwegende kwam de E.V.P.-fractie tot de conclusie dat de voorliggende 
maatregel dient te worden afgewezen. 

4.2. Individuele effecten 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wezen op de aanzienlijke inko-
menseffecten van de voorgenomen maatregel voor de betreffende jongeren 
en, waar het thuis wonende jongeren betreft, voor de betreffende gezinnen. 
Bovendien merkten zij daarbij op - zoals zij eveneens deden bij de bespreking 
van de maatregelen met betrekking tot het afschaffen van de RWW-uitkering 
voor 16- en 17-jarigen - dat werkende jongeren veelal afkomstig zijn uit de 
lagere inkomensgroepen. 

Studerende jongeren - die veeleer uit de hogere inkomensgroepen 
afkomstig zijn - zullen veel vaker na het verlaten van school of universiteit 
en na een korte arbeidsperiode wèl uitkeringsgerechtigd zijn. 

Kan de Staatssecretaris een beeld geven van de inkomenspositie van de 
ouders van werkende of werkloze jongeren onder de 23 jaar? 

De inkomenspositie van de jongeren w o r d t - bij langdurige werkloosheid, 
aanzienlijk verslechterd, zo meenden deze leden. De vergelijking die in de 
memorie van toelichting wordt gemaakt tussen de thans geldende WWV-
uitkering en de mogelijk geldende RWW-uitkering geeft de inkomensachter-
uitgang onvoldoende weer. Immers, de RWW-uitkering zal meteen op de 
WW-uitkering aansluiten. Dit moet de inkomensteruggang in procenten 
nog verder verslechteren. Wil de Staatssecretaris voor alle helderheid het 
staatje in de memorie van toelichting nog vanuit die positie aanvullen? 

De aanzienlijke inkomensachteruitgang valt nog eens extra op voor een 
aantal specifieke groepen. 

In de eerste plaats zullen 16- en 17-jarigen - door het ontbreken van een 
recht op RWW - na de WW-periode op niets terugvallen. Zij worden weer 
volledig afhankelijk van hun ouders. Daarover schoten woorden deze leden 
te kort. 

In de tweede plaats moeten thuiswonende jongeren onder de 21 jaar 
enorme bedragen inleveren. Een inkomensachteruitgang die binnen het 
gezin waartoe de jongere behoort zal moeten worden opgevangen. Hier 
klemt des te meer het ontbreken van inzicht in de inkomenspositie van de 
ouders. Naar het oordeel van deze leden zal deze inkomensteruggang veel 
gezinnen - die gewend zijn aan een zelfstandig inkomen van werkende 
kinderen - in onoverkomelijke problemen brengen. 

In de derde plaats wezen deze leden er op dat - in de huidige systematiek 
van de RWW, bij het ontbreken van een zelfstandig uitkeringsrecht - voor 
gehuwden en samenwonenden, waarvan de partner een eigen inkomen 
verdient, reeds na een half jaar volledige financiële afhankelijkheid van de 
partner ontstaat. Deze leden achtten de 100% inkomensachteruitgang voor 
deze ex-werknemers in hoge mate ongewenst. 

In de vierde plaats wreekt zich dat een inkomensverdeling met betrekking 
tot jongeren ontbreekt. Deze leden waren van oordeel dat - op grond van 
ca.o.'s en op grond van ook bij jongeren aanzienlijke opleidingsverschillen 
- een beduidend aantal jongeren meer zal verdienen dan het wettelijk 
minimumjeugdloon. De inkomensachteruitgang na 6 maanden onvrijwillige 
werkloosheid zal dan ook in die gevallen aanzienlijk groter zijn. 

De leden van de P.v.d.A. wilden derhalve meer informatie over de 
inkomensverdeling. Kan de Staatssecretaris aangeven in hoeveel ca.o.'s 
de vakvolwassenen leeftijd beneden de 23 jaar is gesteld en om hoeveel 
jongere werknemers het hierbij gaat? 

Kan de Staatssecretaris ook inzicht geven in het aantal werkende jongeren 
met bij voorbeeld een afgeronde middelbare beroepsopleiding? Vermoedt 
de Staatssecretaris niet dat ook deze jongeren meer dan het wettelijk 
minimumjeugdloon zullen verdienen? Kan de Staatssecretaris - zo wilden 
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deze leden weten - mededelen voor welke groepen jongeren het risico van 
werkloosheid het grootst is? 

Kan het zo zijn dat in de berekeningen wordt uitgegaan van het wettelijk 
minimumjeugdloon, omdat juist jongeren met een lagere beroepsopleiding, 
of een niet afgeronde opleiding, verhoudingsgewijs het grootste risico 
lopen werkloos te worden? Waarop is in het wetsvoorstel de leeftijdsgrens 
op 23 jaar gesteld? 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen hoe groot de inkomensterugval zal 
zijn en als deze wet in werking treedt, voor diegenen onder de beneden-23-
jarigen die meer verdienden dan het minimumjeugdloon en een daaraan 
gerelateerde WW-uitkering ontvangen en daarna op het nieuwe RWW-uitke-
ringsniveau terecht komen. Is het juist dat meer dan 60% van de jeugdigen, 
die vallen onder c.a.o.-lonen, meer verdient dan het minimumjeugdloon? 
Graag ontvingen zij gegevens over het te verwachten verschil in inkomen, 
gerelateerd aan de belangrijkste ca.o.'s op het moment dat deze jeugdigen 
overgaan van de WW-uitkering op de RWW-uitkering, onderverdeeld in de 
diverse leeftijdscategorieën. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden geconstateerd dat de maatregel 
met name 18-, 19- en 20-jarige thuiswonende jongeren, alsmede zij die 
geen recht hebben op een RWW-uitkering treft. Terwijl 18- en 19-jarige 
zelfstandig wonenden geen nadeel van het onderhavige voorstel ondervin-
den zullen 20 t/m 22-jarigen er oplopend van f42 tot f 64 per maand op 
achteruitgaan, althans, zo stelden deze leden, op het niveau van het 
minimumjeugdloon. 

Hoe verhoudt de suppletie van de 18- en 19-jarige zelfstandig wonende 
jongeren zich tot de huidige minimumjeugdlonen voor die leeftijden? Wat 
zullen de consequenties zijn voor het RWW-niveau voor jeugdigen als 
gevolg van de aangekondigde verlaging van de minimumjeugdlonen. Tot 
welk bedrag zullen dan 18- en 19-jarigen suppletie krijgen, zo vroegen deze 
leden. 

Wat zal het verschil zijn tussen een R.W.W.-uitkering, aangevuld met 
inkomen uit arbeid, vrijgelaten tot 25% van het verdiende loon tot een 
maximum van 15% van de bijstandsnorm voor de betrokken leeftijd, en 
een arbeidsinkomen op basis van het minimumjeugdloon? 

Is de Staatssecretaris het met deze leden eens dat de jeugdlonen en de 
jeugduitkeringen zich niet zodanig mogen ontwikkelen dat ze in het nadeel 
zijn, of kunnen zijn, voor hen die een arbeidsinkomen hebben? 

Met betrekking tot het ontbreken van intrinsieke rechtvaardiging van de 
maatregel wilden de leden van de D'66-fractie opmerken dat ook de 
Regering geen inzicht heeft in de inkomensverdeling van jongeren onder 
de 23 jaar, en evenmin van het uitgavenpatroon. Ook is niet bekend 
hoeveel jongeren thuis- dan wel uitwonend zijn. 

Deze leden herinnerden de regering aan de in 1981 aangenomen, maar 
nog niet geëffectueerde motie-Groenman, waarin de Regering verzocht 
werd een adviesaanvrage te richten aan de Raad voor het Jeugdbeleid met 
betrekking tot een samenhangend inkomensbeleid voor jongeren. Dat het 
formuleren van een dergelijke adviesaanvrage problematisch is wilden 
deze leden niet ontkennen. Dat neemt echter volgens hen niet weg dat de 
Regering voorafgaand aan het opstellen van wetsontwerpen als het 
onderhavige (maar evenzeer bij de maatregel die het recht op RWW voor 
16- en 17-jarigen beëindigt) had moeten aangeven op welke uitgangspunten 
van jeugdbeleid inkomenspolitieke maatregelen gebaseerd zijn. Als 
jeugdbeleid niet langer gebaseerd is op maatschappelijke ontplooiing van 
jongeren maar op het onmondig en afhankelijk maken, betekent dat een 
beleidswijziging waarover een nadere discussie met de Kamer had moeten 
plaatsvinden. Deze leden vroegen zich ook af of het nog steeds het streven 
van de Regering is de meerderjarigheidsgrens te verlagen van 21 naar 18 
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jaar. Dat zou er immers toe leiden dat de rechtspositie van boven 18-jarigen 
gelijk zou zijn. Het thans voorliggend wetsontwerp leidt immers tot vér-
gaande ongelijkheid binnen de groep jongeren tot 23 jaar. 

Het kwam de leden van de fractie van D'66 voor dat de geraamde 
opbrengst van deze maatregel op weinig onderbouwde gegevens is 
gebaseerd, aangezien geen gegevens over de inkomensverdeling van 
WWV'ers onder de 23 jaar beschikbaar zijn. Overigens gaat het dan 
volgens deze leden niet alleen om de inkomensverdeling onder WWV'ers, 
maar ook om de inkomensverdeling onder (nog) werkende jongeren onder 
23 jaar in het algemeen. Kunnen deze gegevens alsnog worden verstrekt? 
Deze leden zouden ook graag beschikken over het zeer recent afgeronde 
doelgroepenonderzoek onder de WWV-populatie. Kan dan, zo vroegen 
deze leden verder, het overzicht op bladzijde 9 van de memorie van 
toelichting worden aangevuld met inkomensgegevens van werkende 
jongeren. Dit zou het namelijk mogelijk maken te zien over welk traject men 
vanuit een werksituatie via een half jaar WW, in netto-inkomen achteruitgaat. 
Het thans geleverde overzicht laat een onaanvaardbare inkomensteruggang 
zien voor thuiswonende jongeren. Van deze categorie gaan de 20-jarigen er 
overigens relatief minder op achteruit dan de 18-jarigen. In hoeverre 
verschillen het uitgavenpatroon en de door ouders van thuiswonende 
jongeren te maken kosten voor 18-, respectievelijk 20-jarigen? 

Hoe zou het «plaatje» er uitzien als wel rekening was gehouden met 
kostwinners in de WWV en met de middelentoets in de RWW? 

Bestaat er enig inzicht in het aantal zelfstandig wonende jongeren dat 
gedupeerd zal worden door de middelentoets in de RWW in geval van 
samenwoning? In navolging van de Raad voor het Jeugdbeleid vroegen 
deze leden zich af of, indien inderdaad de minimumjeugdlonen per 1 juli 
1983 met gemiddeld 10% worden verlaagd, de bodem die nu nog in de 
RWW bestaat voor uitwonenden zal kunnen worden gehandhaafd. Overigens 
bevreemdde het deze leden dat aan adviezen van de Raad voor het Jeugd-
beleid, waar het de inkomenspositie van jongeren betreft, geen enkele 
aandacht wordt besteed door de Regering. De raad beklemtoont de 
beperking van de onafhankelijkheid van jongeren van ouders of partner, bij 
deze en vorige maatregelen. Hoe beoordeelt de Regering de wens tot 
financiële onafhankelijkheid van jongeren? 

Bestaat er voorts nog enig inzicht in de inkomensverdeling van ouders 
van thuiswonende jongeren en in het extra beroep op bij voorbeeld 
individuele huursubsidie als binnenkort, ter bepaling van de noodzaak 
daarvan, andere inkomsten in een huishouding worden meegerekend, en 
deze andere inkomsten ten gevolge van dit wetsontwerp fors zullen 
teruglopen? 

De financiële gevolgen voor de inkomenspositie van de jongeren is door 
de jongerenorganisaties van FNV en CNV uitvoerig aangegeven. Die 
financiële consequenties zijn in een aantal gevallen enorm en derhalve 
onacceptabel, aldus de leden van de P.S.P.-fractie. Ook de Regering geeft 
in de memorie van toelichting de financiële consequenties aan, zij het dat 
alleen wordt uitgegaan van jongeren die het minimumjeugdloon verdienden. 
De inkomensachteruitgang bij jongeren die meer dan het minimum 
verdienden is vanzelfsprekend nog groter. Kan de Regering aangeven 
hoeveel jongeren zich boven dat minimumloon bevinden en kan ook voor 
hen de financiële gevolgen van de voorgenomen maatregel aangegeven 
worden? Vooralsnog onduidelijk is welke gevolgen de groep dienstplichtigen 
die een wedde ontvangen, afgeleid van het jeugdloon, ten gevolge van de 
voorgestelde maatregel zullen ondervinden. Kan de Regering die gevolgen 
aangeven voor deze specifieke groep? Kan tevens aangegeven worden hoe 
de ontwikkeling van de wedde van dienstplichtigen zich in de afgelopen 
jaren heeft voltrokken? 

Ook de inkomenspositie van de gezinnen waarvan de getroffen jongeren 
in een aantal gevallen deel uitmaken blijft onduidelijk. Zijn cijfers bekend 
van die financiële positie van de gezinnen waarvan de jongeren die door 
deze wetswijziging worden getroffen, deel uitmaken? 
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De leden van de S.G.P.-fractie stelden de vraag of er enig inzicht bestaat 
in het aantal kostwinners in de WWV, die door deze maatregel zullen 
worden getroffen? Isvoor dezegroep geen uitzonderingspositie overwogen? 
Bestaat er enig inzicht in de inkomensposities van die gezinnen, waarbij 
WWV-uitkeringsgerechtigden thuishoren en wonen? Bestaat er grond voor 
de gedachte dat relatief veel werkloze jongeren komen uit de lagere 
inkomensgroepen? Indien grond voor deze gedachte bestaat, wat zullen 
dan de effecten in draagkracht c.q. koopkracht zijn? Omdat het gaat om 
19% van de afhankelijke beroepsbevolking, dienen deze aspecten zorgvuldig 
afgewogen te worden, aldus de S.G.P.-fractieleden. 

Zijn er overigens nog ca.o.'s waarin bepalingen zijn opgenomen met 
betrekking tot jongeren, die afwijken van het middels dit wetsontwerp 
beoogde? Zo ja, in welke gevallen en waaruit bestaan die afwijkingen? Hoe 
worden deze beoordeeld in het licht van dit voorstel van wet? 

De leden van de R.P.F.-fractie hadden uit de toelichting niet kunnen 
opmaken of er voor kostwinners mogelijk afzonderlijke regelingen te 
treffen zijn. Het maakt immers nogal verschil of men als jongere bij de 
ouders thuiswoont, dan wel een gezin van bij voorbeeld drie of vier 
personen moet onderhouden. Gezinsvorming op jongere leeftijd is een van 
de gevolgen van gevoerd overheidsbeleid inzake minimumjeugdloon en 
dito uitkeringen. Als in een dergelijke situatie bij deze wetswijziging niet is 
voorzien, acht de Regering het dan niet billijk dat dit alsnog nader in 
beschouwing wordt genomen? Gelet op het feit dat de wetswijziging 
ongetwijfeld - al dan niet van harte - het langer bij de ouders thuiswonen 
zal stimuleren, vroegen de aan het woord zijnde leden of er nog grond is 
de RWW-uitkering aan zelfstandig wonenden hoger te laten zijn dan aan 
thuiswonenden. Is hier geen sprake van rechtsongelijkheid? 

De G.P.V.-fractie zou gaarne vernemen welke cumulerende bezuinigings-
effecten zullen optreden indien het onderhavige voorstel wet wordt en de 
minimumjeugdlonen met 10% zouden worden verlaagd? Uit het overzicht 
op blz. 9 van de memorie van toelichting blijkt dat de nettoverschillen het 
grootst zijn voor de 16- en 17-jarigen. Nu is in deze tabel geen rekening 
gehouden met kinderbijslag waarvoor voor deze groepen jongeren weer 
recht ontstaat. Hoe zou het beeld er (gemiddeld) uitzien wanneer hiermee 
wel rekening wordt gehouden? 

Kan ook nog nader aangegeven worden hoe de verdeling is van de 
ombuigingsresultaten van de voorgestelde maatregel over de verschillende 
leeftijdscategorieën tussen 16 en 23 jaar? 

Waaraan zijn de verschillen toe te schrijven tussen de netto WWV-uitkering 
op basis van het minimumjeugdloon en de netto RWW-uitkering? 

5. Verspreide opmerkingen 

Met betrekking tot de toekomstige positie van werkloze jongeren merkten 
de leden van de P.v.d.A.-fractie op, dat - wanneer na de WW-uitkering 
alleen nog een uitkering krachtens de RWW kan worden verkregen - dit 
ook gevolgen heeft voor het verzekerd zijn krachtens andere werknemers-
verzekeringen. Het niet meer verzekerd zijn krachtens de WAO achtten deze 
leden bezwaarlijk. Hoe denkt de Staatssecretaris de mogelijk daaruit 
voortvloeiende problemen op te lossen? Het niet meer verzekerd zijn 
krachtens de Algemene Ziekenfondswet achtten deze leden zo mogelijk 
nog ernstiger. 

Is het de Staatssecretaris bekend dat - ondanks dat in de RWW rekening 
wordt gehouden met de kosten van de vrijwillige ziekenfondsverzekering -
het toch voorkomt dat RWW-gerechtigden niet voor het ziekenfonds zijn 
verzekerd? De grote inkomstenterugval kan nopen bepaalde uitgaven niet 
te doen. Deze leden drongen er op aan dat de ziektekostenverzekering voor 
bijstands- en RWW-gerechtigden verplicht door de Gemeentelijke Sociale 
Diensten wordt geregeld. 
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Verder wezen deze leden erop, dat als gevolg van het voorgestelde 
wetsontwerp de activiteiten voor langdurig werklozen krachtens artikel 36 
WWV formeel niet meer voor deze jongeren beschikbaar zijn. 

Ten slotte vroegen deze leden wat de gemiddelde werkloosheidsduur bij 
jongeren is. 

De leden van de C.D.A.-fractie wilden graag vernemen of de categorie 
jeugdige werklozen, die in het huidige systeem recht heeft op een WWV-
uitkering en in aanmerking komen voor toepassing van artikel 36 WWV, bij 
aanvaarding van dit wetsontwerp onder werking van genoemd artikel blijft. 

Ten aanzien van het door de leden reeds hiervoor genoemde bezwaar 
van het eenzijdig bezuinigen op de specifieke groep jongeren zonder een 
nader aangeduid perspectief te bieden op werkgelegenheid, wilden deze 
leden graag vernemen welke gelden van de door deze maatregel te 
bezuinigen bedragen rechtstreeks zullen worden aangewend voor de 
verbetering van de werkgelegenheid voor jongeren. 

De leden van de P.S.P.-fractie merkten op dat door de Regering is 
gesuggereerd dat met de opbrengst van de voorgestelde maatregel, die 
reeds in het regeerakkoord werd aangekondigd, de uitbreiding van het kort 
middelbaar beroepsonderwijs (kmbo) gefinancierd zal worden. 

Het verband tussen enerzijds de bezuiniging en anderzijds de aanwending 
van de daaruit voortvloeiende middelen kwam de leden van de fractie van 
de P.S.P. oneigenlijk voor. Waren immers niet al toezeggingen gedaan om 
het KMBO uit te breiden? Welke, anders dan een zuivere ideologische, 
relatie ligt er tussen de opbrengst van de voorgestelde bezuiniging op de 
begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de 
financiering van de uitbreiding van het KMBO op de begroting van het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen? Welke redenen zijn er om 
onderwijsvernieuwingen voortaan te doen betalen door de doelgroep 
waarvoor dat onderwijs bestemd is? De leden van de fractie van de P.S.P. 
zouden graag van de Regering vernemen of hiermee een nieuwe vorm van 
profijtbeginsel wordt ingevoerd? 

De leden van de S.G.P.-fractie hadden geconstateerd dat met de maatregel 
een ombuiging wordt bewerkstelligd van ca. 265 min. structureel. Op geen 
enkele wijze wordt aangegeven wat «inruil» voor dit bedrag wordt aangereikt 
aan bestrijdingsmaatregelen tegen het verontrustende probleem van 
jeugdwerkloosheid. Was een deel van dit geld niet bedoeld om het kort 
middelbaar beroepsonderwijs en dergelijke voorzieningen te financieren? 
Kan een overzicht worden gegeven van de korte- en lange-termijnmaatre-
gelen met hun netto-effecten op dit terrein, opdat de maatregel niet als 
«snoeien zonder meer» wordt ervaren? 

De leden van de fractie van de S.G.P. vreesden nog een effect van de 
voorgenomen maatregel. Voor de beneden 21-jarigen (18-, 19- en 20-jarigen) 
worden de verschillen in uitkeringen voor thuis- en zelfstandig wonenden 
groot. Moedigt dit het zelfstandig wonen van jongeren niet aan? Een 
dergelijke keuze door deze jongeren werkt lastenverhogend voor de 
samenleving en conflicteert met de beleving van saamhorigheid en 
mede-verantwoordelijkheid tussen gezinsleden onderling binnen het gezin 
in een harmonisch model. Ontwrichte gezinssituaties zijn er helaas reeds 
vele. Zij zouden gaarne zien dat op deze probleemstelling wordt ingegaan 
vanuit de overweging dat overheidsmaatregelen niet tot ongewenste of 
betreurenswaardige keuzen mogen aanzetten. In algemene zin zeiden de 
leden van de fractie van de S.G.P. van opvatting te zijn dat jongeren, die 
nog niet tot een huwelijk zijn gekomen of niet om dwingende redenen als 
gevolg van studie of arbeid elders moeten wonen, thuis kunnen wonen. Of 
zou de oude wijsheid: oost-west , thuis best, zijn achterhaald? Zij meenden 
van niet. Vervolgens merkten zij op dat aan een WWV-uitkering het recht 
verbonden is op het herkrijgen van een WAO-uitkering. Dit geldt echter niet 
ten aanzien van de RWW. Ziet de Staatssecretaris hiervoor een oplossing? 
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Vertrouwend dat de Regering tijdig voor de openbare behandeling op 
bovenstaande opmerkingen en vragen schriftelijk zal hebben gereageerd 
acht de commissie deze hiermee voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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