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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) 

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 

Bij Kabinetsmissive van 28 januari 
1983, no. 71 , heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, L. de Graaf, bij de Raad van 
State ter overweging aanhangig 
gemaakt een wetsontwerp met 
memorie van toelichting, houdende 
nadere wijziging van de Wet Werkloos-
heidsvoorziening (beëindiging van het 
recht op uitkering ingevolge de Wet 
Werkloosheidsvoorziening voor 
beneden 23-jarigen). 

1. Zoals in de toelichting, overigens 
niet nauwkeurig, wordt vermeld, is 
«een deel» van de Sociaal-EconomN 
sche Raad (in feite een duidelijke 
meerderheid vormend) van oordeel 
dat het onderhavige voorstel ten 
sterkste dient te worden ontraden. 
Naar de mening van deze meerderheid 
wordt met dit voorstel op een oneven-
wichtige en daardoor niet zorgvuldige 
wijze vooruitgelopen op zowel de 
integratie van de werkloosheidsrege-
lingen als op een herziening van het 
stelsel van sociale zekerheid. Aan dit 
oordeel ligt mede ten grondslag de 
overweging dat de wijze, waarop in 
het thans voorl iggende concrete 
beleidsvoornemen een nadere 
uitwerking wordt gegeven aan de 
gedachte om de werkloosheidsuitke-
ring mede afhankelijk te laten zijn van 
de duur van het arbeidsverleden, 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 10 februar i 1983 

eenzijdig en daardoor niet evenwichtig 
en zorgvuldig zou zijn. In aanvulling 
hierop meent deze meerderheid dat 
ook tegen de inhoud van het thans 
voorliggende beleidsvoornemen en 
de daaraan verbonden gevolgen (een 
zestal) overwegende bezwaren 
kunnen worden ingebracht. 

Een deel van deze meerderheid van 
de SER geeft het kabinet echter in 
overweging langs een andere weg 
zowel voor het jaar 1983 als voor de 
daaropvolgende jaren te trachten een 
zelfde bedrag aan bezuinigingen in de 
sfeer van de rijksuitgaven als het 
kabinet voor ogen staat te realiseren. 
Die suggestie houdt in een generale 
niveauverlaging van de Wet Werkloos-
heidsvoorziening (WWV), te weten een 
verlaging van het uitkeringspercentage 
van 75% tot 70% van het dagloon 
voor nieuwe WWV-uitkeringsgerech-
tigden. Gevoegd bij de minderheid van 
de SER die van oordeel is dat aan 
diep ingrijpende maatregelen, zoals 
de voorgestelde, thans niet valt te 
ontkomen, is er dus toch een meerder-
heid in de SER die positief staat 
tegenover de gedachte om in de sfeer 
van de WWV tot de beoogde bezuini-
gingen te komen. 

De Raad van State is van mening 
dat in de toelichting onvoldoende 
wordt beargumenteerd waarom de 
suggestie van het hierboven genoem-
de deel van de meerderheid van de 
SER thans «niet een reële optie» is. 

De toelichting wijst er slechts op, dat 
deze suggestie in feite neerkomt op 
het nemen van een voorschot op voor 
de komende jaren (toch al) in het 
regeerakkoord overeengekomen 
ombuigingen op het terrein van de 
sociale zekerheid, waarvan de voorge-
nomen stelselherziening een belang-
rijk onderdeel vormt. Niet wordt 
aangetoond dat zulk een vooruitgrijpen 
thans geen oplossing zou kunnen 
bieden nu het toch mogelijk lijkt om 
later, wanneer de stelselherziening 
aan de orde is, tot vergelijkenderwijs 
dieper ingrijpende bezuinigingsmaat-
regelen te komen, die dan echter wel 
nauwkeuriger kunnen zijn afgewogen. 
In de verschillende jaren zou dan een 
gelijk financieel resultaat kunnen 
worden bereikt. De Raad meent dat 
het kabinet betere argumenten zou 
moeten aanvoeren, indien het aan de 
afwijzing van de gedane suggestie wil 
vasthouden. 

2. Het voorstel is een uitvloeisel 
van de afspraken welke in het regeer-
akkoord zijn gemaakt. Op één punt 
wordt echter van dit akkoord afgewe-
ken, namelijk voor zover de vervang ing 
van de WWV-uitkering voor beneden 
23-jarigen door een uitkering krachtens 
de Rijksgroepsregeling werkloze 
werknemers niet wordt beperkt tot 
zogenaamde nieuwe gevallen. In de 
toelichting wordt op de bladzijden 3 
tot en met 5 uiteengezet op welke 
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gronden dit is geschied. De Raad 
heeft hiervoor begrip. Niet is echter 
gemotiveerd waarom de voor de 
afspraak in de plaats gekomen 
overgangsperiode tot slechts vier 
maanden is beperkt en niet bij 
voorbeeld voor degenen die op 1 
maart 1983 een WW- of een WWV-uit-
kering genieten op maximaal twee 
jaar is vastgesteld. In het laatste geval 
zou, naar het voorkomt, de oorspron-
kelijk gemaakte afspraak veel dichter 
zijn benaderd zonder dat de verschillen 
in behandeling de grens van het 
onaanvaardbare lijken te overschrijden. 
Aangedrongen wordt op heroverweging 
van deze keuze, dan wel op nadere 
motivering daarvan. 

3. In zijn advies (bladzijden 12 en 
13) wijst de SER op complicaties bij 
de uitvoering van de WW en de WWV 
die het gevolg zullen zijn van dit 
voorstel en die extra kosten met zich 
mee zullen brengen welke ten laste 
komen van de voorgenomen ombui-
ging. Het komt de Raad bovendien 
voor dat de taak van de sociale 
verzekeringsrechter zal worden 
verzwaard, nu er veel verder strekken-
de gevolgen zullen zijn verbonden aan 
het weigeren van een WW-uitkering 
voor beneden 23-jarigen dan nu het 
geval is. Aanbevolen wordt dat in de 
toelichting aan deze punten aandacht 
wordt gegeven. 

4. Het is het college opgevallen dat 
in de toelichting niet voldoende wordt 
ingegaan op de in het SER-advies 
beredeneerde raming van de bruto-op-
brengst van het voorstel, die rond f25 
miljoen hoger uitkomt dan in de 
toelichting wordt vermeld (ad f245 
miljoen). Evenmin wordt ingegaan op 
de stelling van de SER, volgens welke 
de netto-opbrengst van het voorstel 
aanzienlijk lager is dan de bruto-op-
brengst als gevolg van de relatief 
grote vermindering van premie- en 
belastingontvangsten. Het lijkt 
wenselijk de toelichting op deze 
punten aan te vullen. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het wetsontwerp te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn gehou-
den. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 
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