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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) 

NADER RAPPORT 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 28 
januari 1983, nr. 71, machtigde Uwe 
Majesteit de Raad van State zijn 
advies betreffende het bovenvermelde 
ontwerp rechtstreeks aan mij te doen 
toekomen. Dit advies, gedateerd 10 
februari 1983, nr.W 12.83.0047/20.3.06, 
moge ik U hierbij aanbieden. 

Onder punt 1 geeft de Raad een 
uitvoerige beschouwing over de 
verschillende standpunten binnen de 
Sociaal-Economische Raad (SER) 
inzake het onderhavige beleidsvoorne-
men en wel met name over de 
suggestie van een deel van een 
meerderheid van de SER om in plaats 
van de voorgestelde maatregel een 
generieke niveauverlaging van de Wet 
Werkloosheidsvoorziening (WWV) 
door te voeren, te weten een verlaging 
van het uitkeringspercentage van 75 
naar 70 van het dagloon van 
nieuwe WWV-uitkeringsgerechtigden. 
De Raad meent dat onvoldoende in de 
memorie van toelichting wordt 
beargumenteerd waarom deze 
suggestie van een deel van de SER 
thans «niet een reële optie» is. Deze 
opmerking van de Raad brengt mij tot 
de volgende reactie. 

In het regeerakkoord is een ombui-
gingspakket sociale zekerheid opgeno-
men (f 6 a f 10,5 mld), waarvan de 
stelselherziening een belangrijk 
onderdeel vormt. Beperking van het 
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uitkeringsniveau is van dit laatste een 
bestanddeel. Daarnaast is in het 
regeerakkoord een pakket additionele 
maatregelen voor 1983 overeengeko-
men tot een bedrag van f1215 min. 
Hiervan maakt de voorgestelde 
afschaffing van WWV-rechten voor 
beneden 23-jarigen deel uit. Een in 
het totale ombuigingspakket neutrale 
uitruil van beide bovengenoemde 
mogelijkheden kan slechts plaatsvin-
den wanneer een beperking van de 
uitkeringsduur van een aan het loon 
gerelateerde uitkering voor jongeren 
in de stelselherziening een even 
definitieve keuze vormt als een 
generale verlaging van het uitkerings-
niveau. Een niveauverlaging van de 
WWV als bovenbedoeld zou immers, 
evenzeer als een beperking van de 
uitkeringsduur voor jongeren beneden 
de leeftijd van 23 jaar, deel gaan 
uitmaken van de voorgenomen 
herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid. Een niveauverlaging zou 
derhalve nu al een integraal deel 
moeten zijn van de voorgenomen 
stelselherziening. Een afzonderlijke 
verlaging van alléén de WWV-uitkerin-
gen past daarin niet. Dit zou contrair 
zijn aan het streven in het kader van 
de stelselherziening om de uitkerings-
niveaus te harmoniseren. 

Het is echter onzeker of een generale 
niveauverlaging zal worden doorge-
voerd. In het kader van de voorgeno-

men stelselherziening - waarover de 
SER nog moet worden gehoord -
zouden ook andere modaliteiten 
gevonden kunnen worden om het 
beoogde ombuigingsbedrag te 
realiseren. 

De voorgenomen verlaging van het 
uitkeringsniveau van de WWV voor 
beneden 23-jarigen past echter in het 
kader van de integratie van werkloos-
heidsregelingen, waarover op 28 
augustus 1980 aan de SER advies is 
gevraagd, al loopt zij wel vooruit op 
de voorgenomen stelselherziening, 
die uitkeringsduur koppelt aan leeftijd 
en arbeidsverleden. Ik meen daarom 
aan het voorliggende voorstel te 
moeten vasthouden. De memorie van 
toelichting is in verband met het 
bovenstaande aangepast. 

Onder punt 2 stelt de Raad, dat het 
onderhavige wetsvoorstel een 
uitvloeisel is van afspraken die in het 
regeerakkoord zijn gemaakt. Op één 
punt, vervolgt de Raad, wordt echter 
van dit akkoord afgeweken, namelijk 
voor zover de vervanging van de 
WWV-uitkering voor beneden 23-jari-
gen door een uitkering krachtens de 
Rijksgroepsregeling werkloze werkne-
mers niet wordt beperkt tot zogenaam-
de nieuwe gevallen. Naar de mening 
van de Raad is niet gemotiveerd, 
waarom de voor de afspraak in de 
plaats gekomen overgangsperiode tot 
slechts vier maanden is beperkt en 
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niet bijvoorbeeld voor degenen die op 
1 maart 1983 een WW- of een WWV-
uitkering genieten op maximaal twee 
jaar is vastgesteld. De Raad dringt aan 
op heroverweging van deze keuze dan 
wel op nadere motivering daarvan. 
Hierover zij het volgende opgemerkt. 

Gekozen is voor een overgangsperi-
ode op grond van de in de toelichting, 
onder punt 2, uitvoerig, mede aan de 
hand van voorbeelden, aangegeven 
gevolgen van een onderscheid tussen 
zogenaamde oude en nieuwe gevallen. 

Uit deze voorbeelden blijkt naar 
mijn mening voldoende duidelijk dat, 
welke definitie van een oud of nieuw 
geval ook wordt gehanteerd, het 
systeem van de werkloosheidsregelin-
gen zich niet verzet tegen een beïnvloe-
ding door de werknemer van het type 
uitkering en de duur ervan. Derhalve 
zullen zich ook bij een overgangsperi-
ode, als door de Raad voorgesteld, 
onaanvaardbare verschillen in duur 
en hoogte van de uitkering kunnen 
voordoen ten aanzien van verschillen-
de uitkeringsgerechtigden. Voorts kan 
de door de Raad voorgestelde 
overgangsperiode een uitkeringsge-
rechtigde demotiveren om opnieuw 
werk te aanvaarden, daar afhankelijk 
van de duur van de werkzaamheden 
betrokkene een - in vergelijking met 
een RWW-uitkering - hogere uitkering 
kan verliezen. Daarbij komt dat het 
ombuigingsbedrag, dat met het 
voorliggend wetsvoorstel voor 1983 
wordt beoogd, sterk zou verminderen, 
wanneer tot een langere overgangspe-
riode voor lopende gevallen zou 
worden besloten. Immers de besparing 
in 1983 zal dan beperkt blijven tot die 
gevallen waarin op of na de inwerking-
treding van de wet een nieuw recht 
op een WWV-uitkering ontstaat. 
Hierdoor zal de besparing in 1983 met 
ca. f80 min. afnemen. In 1984 zal het 
besparingsverlies ca. f40 min. bedra-
gen. Het structurele effect treedt eerst 
na 1 april 1985 op. Op grond van het 
bovenstaande meen ik dan ook het 
voorstel van de Raad te moeten 
afwijzen. In de toelichting is dit punt 
verduidelijkt. 

Onder punt 3 beveelt de Raad aan 
om in de toelichting aandacht te 
geven aan de complicaties bij de 
uitvoering van de WW en de WWV die 
het gevolg zullen zijn van dit voorstel 
en die extra kosten met zich zullen 
brengen welke ten laste komen van 
de voorgenomen ombuigingen, zoals 
de SER in zijn advies aanduidt. 
Tevens meent de Raad dat de taak 
van de sociale verzekeringsrechter zal 
worden verzwaard, nu het weigeren 

van een WW-uitkering aan een 
beneden 23-jarige veel verder strek-
kende gevolgen heeft dan voorheen. 
Hierdoor zij het volgende opgemerkt. 

De problematiek als door de SER op 
blz. 12 en 13 van zijn advies aangege-
ven, brengt voor de bedrijfsverenigin-
gen en de raden van beroep en de 
Centrale Raad van Beroep naar mijn 
mening uitvoeringstechnisch geen 
dan wel geen noemenswaardige 
complicaties met zich. Wel zou het zo 
kunnen zijn, dat in gevallen van twijfel 
bij de beoordeling van de verwijtbaar-
heid de verantwoordelijkheid zwaar-
der kan drukken op de bedrijfsvereni-
gingen en de rechter. Mogelijk 
worden hierdoor hogere eisen gesteld 
aan de zorgvuldigheid bij de afweging 
nu de consequenties van een afwijzing 
van een aanvraag om WW-uitkering 
voor een beneden 23-jarige groter 
kunnen zijn dan voorheen. Ten 
aanzien van de WWV zal wellicht 
enerzijds een zekere taakverzwaring 
optreden door de afwijkende refer-
teperiode voor een 23-jarige, ander-
zijds zal echter een geringer beroep 
op de WWV gedaan worden. In de 
toelichting is aan deze punten nader 
aandacht besteed, zoals de Raad 
aanbeveelt. 

Onder punt 4 constateert de Raad 
dat de ombuigingsbedragen in het 
SER-advies niet overeenstemmen met 
de geraamde ombuigingen in de 
toelichting bij het wetsontwerp. De 
Raad acht het wenselijk de toelichting 
op deze punten aan te vullen. Naar 
aanleiding hiervan merk ik op, dat de 
oorzaak van genoemd verschil is 
gelegen in het feit, dat in het SER-ad-
vies in het ombuigingsbedrag rekening 
is gehouden met de besparing die 
optreedt door het feit dat een aantal 
23-jarigen, nl. de groep die voor hun 
23e verjaardag reeds uitkering 
krachtens de WW/WWV hadden, na 
1 juli 1983 hun WWV recht eveneens 
verliezen. In de toelichting was met 
deze complicatie geen rekening 
gehouden. Voorts stelt de Raad dat in 
de toelichting op het wetsvoorstel niet 
ingegaan wordt op de stelling van de 
SER, volgens welke de netto opbrengst 
van het voorstel aanzienlijk lager is 
dan de bruto opbrengst. 

Het in de memorie van toelichting 
gepresenteerde ombuigingsbedrag 
betreft het effect van de maatregel op 
de rijksbegroting, zodat gekozen moet 
worden voor een bruto-benadering. 
Overigens is de bruto-benadering de 
algemeen gebruikelijke systematiek 
bij de bepaling van de financiële 
effecten van beleidsmaatregelen. In 

de toelichting is aan het vorenstaande 
aandacht gegeven. 

Verder is van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om in de memorie 
van toelichting een passage op te 
nemen over het niet van toepassing 
zijn van de voorgenomen maatregel 
voor beneden 23-jarigen tijdens 
vorstverlet e.d. 

Ten slotte merk ik nog op dat de 
datum van inwerkingtreding van het 
wetsvoorstel is verschoven naar 
1 april 1983. 

Ik veroorloof mij U in overweging te 
geven, het hierbij gevoegde en 
aangepaste ontwerp van wet en de 
overeenkomstig het vorenstaande 
aangepaste memorie van toelichting 
aan de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal te zenden. 

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