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1. Algemeen 

Wij hebben met aandacht kennisgenomen van de inhoud van het nader 
verslag van de leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A. en D66 op het 
voorliggende wetsvoorstel. 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben met grote tevredenheid kennis 
genomen van de uitvoerige reactie in de nota naar aanleiding van het 
verslag op de door deze leden aan de orde gestelde problemen. Deze 
leden stellen het voorts op prijs dat in een uitgebreide nota van wijziging 
(kamerstukken II, 1986-1987, 19 606, nr. 6) een aantal zaken nauwkeuriger 
wordt geregeld. 

De leden van de D66-fractie zeggen dank voor de heldere antwoorden 
op hun vragen in de nota naar aanleiding van het verslag. De leden van de 
fractie van de P.v.d.A. zijn ontstemd over een passage in de memorie van 
toelichting bij de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (kamerstukken II, 1986-1987, 19 700, nrs. 1-2) voor 
het jaar 1987. In die passage wordt naar de mening van deze leden de 
indruk gewekt dat het voorliggende wetsvoorstel er alleen toe dient 
onbedoelde en ongewenste effecten van enige door de Tweede Kamer 
aanvaarde amendementen te voorkomen. 

De leden van de P.v.d.A. fractie achten daarentegen de redengeving 
voor het wetsvoorstel zoals die in de toelichting is gegeven wel juist. Wij 
zijn het op dit punt met deze leden eens. De door deze leden gesignaleerde, 
maar door ons onbedoelde, onvolledigheid kan aan de bedoelde passage 
in de toelichting bij de begroting inderdaad niet worden ontzegd. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie komen terug op hun vraag in het 
verslag waarom naar aanleiding van het advies van de Raad van State 
nog een groot aantal (technische) wijzigingen is aangebracht in het 
voorliggende wetsvoorstel. Deze leden stellen het op prijs te vernemen 
waarom de door de Raad van State aangegeven aspecten eerst in deze 
fase van voorbereiding zijn onderkend. Wij merken hierover het volgende 
op. De Raad van State heeft, behoudens een zestal redactionele kantteke-
ningen, een blanco advies uitgebracht over het voorliggende wetsvoorstel. 
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De redactionele kanttekeningen zijn alle in het wetsvoorstel verwerkt. Er 
moet, naar onze mening, sprake zijn van een misverstand, indien de leden 
van de P.v.d.A.-fractie menen dat naar aanleiding van het advies van de 
Raad van State nog een groot aantal (technische) wijzigingen in het 
wetsvoorstel is aangebracht. In de nota naar aanleiding van het verslag 
hebben we voorts aangegeven dat, naast de onvolkomenheden die als 
gevolg van amendering in de wetsvoorstellen zijn gebracht, bijvoorbeeld 
ook de door de uitvoeringsorganen gesignaleerde onduidelijkheden en 
knelpunten, aanpassing van het voorliggende wetsvoorstel noodzakelijk 
maken. Een van deze knelpunten betreft het werkloosheidsbegrip, waar 
ook de leden van de P.v.d.A.-fractie reeds eerder op hebben gewezen. 
Voor de antwoorden op de vragen die deze leden stellen omtrent het 
begrip werkloosheid kan worden verwezen naar hoofdstuk 6, onder artikel 
III, onderdeel B en D van deze nota. 

De leden van de D66-fractie komen terug op de door hen in het verslag 
gestelde vraag met betrekking tot de invoeringsdatum van het herziene 
stelsel en de nog te verwachten reparatiewetgeving. Zij stellen deze 
vragen tegen de achtergrond van de nog te treffen nadere regelgeving en 
de noodzakelijk gebleken nota van wijziging. Tevens vragen zij of na de 
aanpassingen die in de nota van wijziging zijn opgenomen, nog elders in 
de wetsvoorstellen onbedoelde effecten voorkomen. In de nota naar 
aanleiding van het verslag hebben wij aangegeven dat onder meer uit 
overleg met het secretariaat van de Sociale Verzekeringsraad (SVr) en de 
uitvoeringsorganen is gebleken dat technische aanpassing van de 
wetsvoorstellen wenselijk is. Deze aanpassingen zijn in de nota van 
wijziging (kamerstukken II, 1986-1987, 19 606, nr. 6) opgenomen. 
Daarmee zijn de verschillende wetsvoorstellen in uitvoeringstechnisch 
opzicht belangrijk verbeterd. Mede gezien het feit dat vanuit de uitvoering 
nadien niet is aangedrongen op verdere aanpassing zal, naar wij thans 
kunnen overzien, voor de inwerkingtreding van het herziene stelsel geen 
reparatiewetgeving meer behoeven plaats te vinden. Invoering van het 
herziene stelsel per 1 januari 1987 achten wij in dit licht mogelijk en 
verantwoord. 

De leden van de D66-fractie vragen of de door deze leden gesignaleerde 
invoeringsproblemen bij de invoering van de Wet op de studiefinanciering 
zich ook bij de invoering van het herziene stelsel voor kunnen doen indien 
wordt vastgehouden aan 1 januari 1987. Uit het overleg dat met uitvoe-
ringsorganen is gevoerd, is ons niet gebleken dat bij invoering op 1 
januari 1987 onoverkomenlijke problemen zijn te verwachten. Dit neemt 
niet weg dat wij ons realiseren dat wij van de uitvoeringsorganen een 
grote inspanning vragen. 

Overigens menen wij dat bij een omvangrijke herziening van een 
samenstel van wettelijke regelingen als de sociale zekerheidswetgeving, 
enige aanloopproblemen zeker niet kunnen worden uitgesloten. Dit geldt 
echter zowel bij invoering op 1 januari als bij invoering op een later 
tijdstip. Wij hebben er echter alle vertrouwen in dat de verschillende 
uitvoeringsorganen met de nodige inzet zorg zullen kunnen dragen voor 
een verantwoorde overgang naar het herziene stelsel. Ten aanzien van de 
nog te treffen nadere regelgeving merken wij op dat de voortgang in de 
voorbereiding daarvan bij zowel SVr als het departement geen aanleiding 
geeft te veronderstellen dat invoering per 1 januari 1987 niet mogelijk zal 
zijn. 

2. Wijziging van de Toeslagenwet (19257) 

De leden van de fractie van het C.D.A. stellen nog een vraag betreffende 
het zogenaamde «1990-amendement» (kamerstukken II, 1985-1986, 
19 257, nr. 34 herdruk). 
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Wij wijzen er in dit verband op dat de gevolgen van de aanvaarding van 
zowel dit amendement als het amendement dat de alleenstaande onder 
de werkingssfeer van de Toeslagenwet (TW) heeft gebracht (kamerstukken 
II, 1985-1986, 19 257, nr. 16) door ons in de toelichting bij het voorlig-
gende wetsvoorstel zijn geschetst. Wij zijn voornemens deze gevolgen 
mee te nemen in een inventarisatie van de mogelijkheden om economische 
zelfstandigheid te realiseren. In de ambtelijke studie terzake worden ook 
de mogelijkheden van een eventuele verdergaande individualisering van 
uitkeringsrechten betrokken. 

De leden van de C.D.A.fractie zien graag nog een toelichting op het 
door ons in de nota naar aanleiding van het verslag gestelde ten aanzien 
van de verhouding van de TW en de internationale verdragen. Wij merken 
daarover het volgende op. 

De internationale overeenkomsten op het gebied van de sociale 
zekerheid bevatten niet meer dan coördinatieregels. Deze coördinatieregels 
gaan uit van de wetgeving, zoals die nationaal is vastgesteld. Waar het in 
het SVr-advies om gaat, is de berekeningswijze van loondervingsuitkering 
( + toeslag) in geval ook een buitenlandse uitkering is toegekend. Dit is 
een technische zaak. Voor welke berekeningswijze ook wordt gekozen, de 
uitkomst zal zijn dat de inkomensbescherming gelijk is aan die waarin 
geen buitenlandse uitkering wordt ontvangen. 

De leden van de fracties van P.v.d.A. en D66 hebben een aantal nadere 
vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de positie van thuiswonenden 
die jonger zijn dan 21 jaar. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie herhalen hun opvatting dat door onze 
voornemens thuiswonende jongeren minder rechten zullen verkrijgen dan 
uitwonende jongeren. Wij blijven van oordeel dat hiervan geen sprake is, 
gezien de omstandigheid dat thuis- en uitwonenden gelijkelijk recht 
hebben op een individuele loondervingsuitkering. 

Uit het betoog van deze leden krijgen wij voorts de indruk dat deze 
leden de minimumbehoeftefunctie geheel associëren met de volledige 
middelen- en vermogenstoets van de Algemene Bijstandswet (ABW). Dit 
is naar onze mening geenszins het geval. Kortheidshalve menen wij te 
mogen verwijzen naar de diverse schriftelijke stukken (o.m. paragraaf 
1.2.1. van de memorie van toelichting op wetsvoorstel 19257), waarin 
uitvoerig is uiteengezet dat tijdens de loondervingsfase de minimumbe-
hoeftefunctie wordt vervuld door de TW. 

Naar aanleiding van onze opmerking in de nota naar aanleiding van het 
verslag, dat het beoordelen van het al dan niet thuiswonend zijn relatief 
eenvoudig is, stellen de leden van de fractie van de P.v.d.A. diverse 
vragen. Allereerst vragen zij hoeveel ziekmeldingen de bedrijfsverenigingen 
jaarlijks ontvangen van 18- tot 21 jarigen. Leeftijdsspecifieke gegevens 
zijn alleen bekend van de omslagleden. Uit de uitsplitsing naar leeftijds-
groepen blijken in 1985 375 000 uitkeringen verstrekt te zijn aan personen 
beneden de 21 jaar. Over de gemiddelde duur daarvan zijn geen gegevens 
beschikbaar. Van dat aantal uitkeringsgerechtigden zal echter slechts een 
zeer beperkt aantal recht verkrijgen op toeslag, ook indien - zoals deze 
leden graag zouden zien - thuiswonenden in beginsel voor toeslag in 
aanmerking zouden kunnen komen. Een in dit verband van belang zijnde 
factor is dat vrijwel alle werknemers recht hebben op volledige doorbetaling 
van het loon tijdens ziekte. Daarnaast is het in zijn algemeenheid zo, dat 
jongeren van 1 8 tot 21 jaar slechts zelden voor toeslag in aanmerking 
zullen komen. Bedacht dient te worden dat toeslagverlening voor 18- tot 
21 -jarigen vrijwel uitsluitend aan de orde kan zijn in de situatie dat tijdens 
arbeid minder werd verdiend dan het voor de desbetreffende leeftijd 
geldende minimumloon. De loondervingsuitkering bedraagt immers 70% 
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van het laatstverdiende loon terwijl het beschermingsniveau van de TW 
ligt op 70% van het minimum(jeugd)-loon. 

Met het voorgaande is tevens aangegeven - dit mede in antwoord op 
een vraag van de leden van de fractie van D66 - dat uitbreiding van de 
kring van toeslaggerechtigden tot thuiswonenden van 18 tot 21 jaar 
nauwelijks kosten met zich zou brengen. Het is dan ook niet zo zeer het 
kostenaspect geweest, dat ons tot de keuze heeft gebracht om thuiswo-
nenden jonger dan 21 jaar van het recht op toeslag uit te sluiten. Door-
slaggevend is naar onze mening dat toeslagverlening in deze gevallen een 
onacceptabele ondermijning van de minimumbehoefte van de TW zou 
inhouden. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie op 
welke wijze de controle met betrekking tot het thuis- en uitwonend zal 
plaatsvinden, merken wij het volgende op. Binnen de sociale zekerheid 
vindt een controle op persoonsgegevens en andere - voor het recht op 
uitkering relevante - gegevens veelvuldig plaats. Bij de controle op het 
thuis- of uitwonend zijn, moet primair worden gedacht aan verificatie bij 
het bevolkingsregister. Op dit punt verwachten wij geen problemen. Een 
aanwijzing voor de juistheid van deze veronderstelling is wellicht, dat in 
de praktijk van de uitvoering van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), 
waarbij toch het uitwonend zijn veel voorkomt, nimmer noemenswaardige 
problemen aan de orde zijn geweest. 

Wij menen dat het voorbeeld dat deze leden geven van een jongere die 
in het huis van zijn ouders de beschikking heeft over eigen woon-, slaap-, 
keuken- en wasruimte enigszins vergezocht is. Als het al zal voorkomen, 
zal de bedrijfsvereniging aan de hand van de feitelijke omstandigheden 
beoordelen of die jongere behoort tot het huishouden van zijn ouders. 

De leden van de fractie van D66 behouden hun twijfels met betrekking 
tot het uitsluiten van thuiswonenden tot 21 jaar van het recht op toeslag. 
Naar de mening van deze leden zou gedurende de loondervingsuitkering 
geen verschil in totale uitkeringshoogte (loondervingsuitkering + toeslag) 
tussen thuis- en uitwonenden mogen bestaan. Wij kunnen deze mening, 
gezien juist de minimumbehoeftefunctie van de TW, niet delen. Evenmin 
kunnen wij meegaan in de redenering van deze leden dat de minimumbe-
hoeftefunctie niet voorop staat in de situatie dat tijdens arbeid minder 
werd verdiend dan het minimumloon. Met ons voorstel op dit punt wordt 
slechts voorkomen dat tijdens loonderving het inkomen uitstijgt boven het 
vroegere looninkomen. 

3. Wijziging van de IOAW (19 260) 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. zijn van mening dat de stelsel-
herziening er toe leidt dat vele vroeggehandicapten van 18, 19 en 20 jaar 
onder het niveau van de relevante bijstandsnorm zullen komen. Zij 
brengen in herinnering dat de derde nota van wijziging op de Wet 
inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers (IOW) het karakter 
van de IOW fundamenteel veranderde. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
vroeggehandicapten verkrijgen daardoor immers een beschermingsniveau 
zoals dat geldt in de ABW. Voor volledig arbeidsongeschikte vroeggehan-
dicapten die niet thuiswonend zijn, geldt via de Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet (AAW) een beschermingsniveau dat lager is. Dit betekent 
dan dat uitwonende vroeggehandicapten die volledig arbeidsongeschikt 
zijn voor een eventuele aanvulling zijn aangewezen op de ABW. 

Wij kunnen ons de bezwaren van de leden van de P.v.d.A.-fractie 
voorstellen. Ook wij zijn van mening dat het merkwaardig kan overkomen 
dat volledig arbeidsongeschikte vroeggehandicapten in bepaalde gevallen 
een geringere bescherming genieten dan gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
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vroeggehandicapten. Wij menen echter op het volgende te moeten 
wijzen. 

Ook tijdens arbeid kan zich bij 18- tot 21 jarigen de situatie voordoen 
dat het (loon-)inkomen onder het bijstandsniveau voor alleenstaanden 
blijft. Dit is bij een 18-jarige het geval indien volledig, dat wil zeggen 38 
uur per week, wordt gewerkt tegen het minimumloon voor een 18-jarige. 

Bij 19- en 20-jarigen is dit het geval indien minder dan 35 respectievelijk 
30 uur per week wordt gewerkt tegen het minimumloon dat voor de 
betreffende leeftijd geldt. In deze situaties zal dus zodanig een beroep op 
aanvullende bijstand moeten worden gedaan. Het is naar onze mening 
onjuist om in een situatie van loonderving in het algemeen een verder-
gaande bescherming te bieden dan in geval van arbeid. 

Gegeven dit uitgangspunt is het wegnemen van de gesignaleerde 
onevenwichtigheid alleen mogelijk door het uitkeringsniveau in de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijjk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (I0AW) voor 18- tot 21 jarige alleenstaanden te brengen op 
het niveau van de TW. Dit zou er echter toe leiden dat de uitkeringssyste-
matiek van de IOAW zou afwijken van die van de ABW. Dit komt ons 
onwenselijk voor, omdat - afgezien van het praktische argument dat de 
IOAW en de ABW beiden door de gemeenten worden uitgevoerd -
daarmee de uitkeringssystematiek van de IOAW die qua netto-uitkerings-
hoogte aansluit op de ABW, ondoorzichtig zou worden. Bovendien moet 
worden bedacht dat het aantal niet bij de ouders wonende lOAW-ers van 
18 tot 21 jaar uiterst beperkt is. Bij 18- tot 21 jarigen gaat het vrijwel 
uitsluitend om volledig arbeidsongeschikte vroeggehandicapten. 

De leden van de P.v.d.A. fractie brengen met betrekking tot de IOAW 
in herinnering dat wijziging en amendering per saldo hebben geresulteerd 
in een toename van de uitkeringslast van 740 min. per jaar. 

Zij vragen in dit stadium welke afspraken zijn getroffen met de gemeenten 
om de daaruit voortvloeiende stijging van het 10%-aandeel op te vangen. 
Concreet stellen zij daarbij de vraag of via het gemeentefonds extra 
compensatie ter hoogte van 74 min. zal worden geboden. In dit verband 
merken wij op dat het kabinet uitgaat van een volledige compensatie voor 
de gemeenten van de stelselherzieningseffecten en dat deze compensatie 
via het gemeentefonds zal plaatsvinden. 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken heeft in zijn brief van 12 
maart 1986 met betrekking tot de financiële gevolgen voor de gemeenten 
van de stelselherziening sociale zekerheid de Tweede Kamer reeds op de 
hoogte gesteld van dit kabinetsstandpunt. 

4. Wijziging van de Invoeringswet stelselherziening sociale 
zekerheid (19383) 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen om een nader antwoord 
op de door hen in het verslag gestelde vraag over de «kopjesregeling». 
De verwijzing in de nota naar aanleiding van het verslag naar een passage 
in de memorie van antwoord bij de nieuwe Werkloosheidswet (nWW) 
heeft bij hen tot verwarring geleid in plaats van tot de beoogde duidelijkheid. 
Toch gaat het om vergelijkbare situaties. De kopjesregeling is bestemd 
voor degene wiens loondervingsuitkering als gevolg van de leeftijdsgrenzen 
die worden gehanteerd bij de fiscale tariefgroepindeling beneden de van 
toepassing zijnde bijstandsnorm ligt. Degene die met een familielid 
samenwoont wordt weliswaar in de TW als alleenstaande aangemerkt 
maar er bestaat in de ABW geen recht op het sociaal minimum voor een 
alleenstaande (70%). In de nota naar aanleiding van het verslag op het 
voorliggende wetsvoorstel is aangegeven dat als het daarbij gaat om een 
beneden 27-jarige recht kan bestaan op het zogenaamde «kopje» maar 
dat dit, gezien de hoogte van de loondervingsuitkering, in feite niet nodig 
is. De personen van 27 jaar en ouder hebben, aangezien het hier gaat om 
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zogenaamde woningdelers, evenmin het kopje nodig. De loondervingsuit-
kering bedraagt immers niet minder dan het relevante sociaal minimum 
ondanks de indeling in de fiscale tariefgroep I. Voor toepassing van de 
«kopjesregeling» is dan ook geen reden. 

De door deze leden gelegde relatie met de bepalingen ten aanzien van 
de gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden is 
in die zin niet ter zake dat deze samenwonende familieleden weliswaar 
uitgezonderd zijn van het partnerbegrip, maar wel als woningdeler 
worden aangemerkt. Derhalve is het voor hen relevante sociaal minimum 
in de ABW de woningdelersnorm. 

De leden van de fractie van D66 kunnen instemmen met de voorgestelde 
aansluiting bij de belastingwetgeving. 

5. Overige onderwerpen 

In antwoord op een desbetreffende vraag van de leden van de fractie 
van het C.D.A. merken wij op dat er naar wordt gestreefd de adviesaanvrage 
betreffende de zogenaamde «260/261 dagen-problematiek» in de loop 
van volgend jaar af te ronden. 

De leden van de P.v.d.A.fractie vragen of de anticumulatieregeling van 
de AAW reeds zodanig is gewijzigd dat, evenals in de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering (WAO) het geval is, het vroegere inkomen 
uitgangspunt is voor anticumulatie. 

Onder verwijzing van deze leden naar paragraaf 4.3. van de nota naar 
aanleiding van het eindverslag bij wetsvoorstel 19 256 kan worden 
meegedeeld dat een wijziging van de AAW-anticumulatieregeling nog 
niet heeft plaatsgevonden. Zoals daar is aangegeven valt deze problematiek 
buiten het kader van de stelselherziening; na afronding van de stelselher-
ziening zal worden bezien in hoeverre de bepalingen ten aanzien van 
anticumulatie in de AAW en de WAO aanpassing behoeven. Overigens zij 
opgemerkt dat een wijziging in de door genoemde leden voorgestane zin 
in ieder geval wetswijziging vereist. 

Voorts vragen de leden van de P.v.d.A. fractie of arbeidsongeschikte 
werknemers jonger dan 35 jaar die na de herkeuring niet meer arbeidsom 
geschikt blijken te zijn, ook in aanmerking kunnen komen voor de I0AW. 
Aangezien deze werknemers na herkeuring geen recht meer hebben op 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering komen zij na afloop van de werkloos-
heidsuitkering als bedoeld in artikel 53 van de Invoeringswet stelselher-
ziening sociale zekerheid (ISH) niet in aanmerking vooreen lOAW-uitkering. 
Aan de voorwaarden daartoe wordt immers niet voldaan. 

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de leden van de 
P.v.d.A. fractie delen wij mede dat bij verzilvering van een tijdens werken 
verleende vakantiebon er sprake is van onverminderde doorbetaling van 
loon. In een dergelijk geval bestaat geen recht op loondervingsuitkering 
en derhalve evenmin recht op toeslag. Is er sprake van verzilvering van 
een tijdens werkloosheid verleende vakantiebon dan is sprake van een 
uitgestelde werkloosheidsuitkering waarop eventueel, onder de voorwaar-
den die in het algemeen in de TW zijn gesteld, een toeslag kan worden 
verleend. Overigens wijzen wij erop dat in de memorie van antwoord aan 
de Eerste Kamer met betrekking tot de TW in hoofdstuk 7 eveneens op 
de problematiek van de vakantiebonnen is ingegaan. 

De leden van de D66-fractie stellen een aantal vragen over het werk-
loosheidsbegrip en de daarbij gekozen bevoegdheidstoedelingen. Voor 
de beantwoording van deze vragen kan worden verwezen naar hoofdstuk 
6, onder artikel III, onderdeel B. 
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6. Artikelen 

Artikel I, onderdeel C, onder 2 

De leden van de fractie van D66 vragen of artikel I, onderdeel C, onder 
2, zoals dat thans in het wetsvoorstel is opgenomen er toe leidt dat 
werkloze werknemers gedurende de loondervingsperiode een beroep 
moeten doen op de ABW. Hierover merken wij het volgende op. 

Indien tijdens arbeid het inkomen minder bedroeg dan het relevante 
sociaal minimum, bestaat tijdens arbeid zo nodig recht op aanvullende 
bijstand. Bij loonderving komt hierin geen verandering; de loondervings-
uitkering en de toeslag op grond van de TW zijn dan in totaal gelijk aan 
het vroegere looninkomen. 

Artikel I, onderdeel D 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen een nadere uitleg over 
het schrappen van artikel 29, derde lid, TW. Ook de leden van de fractie 
van D66 verzoeken om een nadere toelichting op dit punt. 

Op grond van artikel 29, derde lid, zou het recht op toeslag worden 
beoordeeld door de bedrijfsvereniging tegenover welke het hoogste 
uitkeringsrecht zou bestaan. Ingeval een betrokkene recht zou hebben op 
twee loondervingsuitkeringen tegenover verschillende bedrijfsverenigingen 
zou artikel 29, derde lid, uitkomst bieden. Er kunnen zich echter gevallen 
van samenloop van toeslagen voordoen waarin artikel 29, derde lid, geen 
uitkomst zou bieden. Dit is bijvoorbeeld het geval in de situatie dat in een 
leefeenheid twee personen recht hebben op twee of meer loondervings-
uitkeringen. Om die reden is de SVr op 28 mei j l . onder meer advies 
gevraagd over samenloopregels voor het recht op toeslag. Bij de voorbe-
reiding van de totstandkoming van die samenloopregels is gebleken dat 
als algemeen uitgangspunt moet gelden dat de beoordeling en de 
vaststelling van het recht op toeslag zoveel mogelijk door dezelfde 
bedrijfsvereniging moet gebeuren, zodat de overdracht van gegevens bij 
niveauverandering van de loondervingsuitkering wordt voorkomen. 

Bij de hiervoorbedoelde voorbereiding van de samenloopregels is 
gebleken dat een systeem waarbij de loondervingsuitkeringen in een 
bepaalde rangorde ten opzichte van elkaar worden geplaatst het meest 
recht doet aan dit uitgangspunt. Het bepaalde in artikel 29, derde lid, is 
daarbij dan overbodig. 

Artikel III, onderdeel B 

De leden van de fracties van de P.v.d.A. en D66 hebben een aantal 
vragen gesteld omtrent het werkloosheidsbegrip en de wijzigingen die in 
verband daarmee zijn aangebracht in de nota van wijziging. 

Met de leden van de D66-fractie zijn wij het eens dat een centraal 
begrip als werkloosheid zo veel mogelijk in de wet zelf dient te worden 
omschreven. Mede uit een oogpunt van rechtszekerheid is het dan ook 
essentieel dat de wet duidelijkheid geeft met betrekking tot de vraag 
wanneer sprake is van werkloosheid en hoe werkloosheid wordt berekend. 

Artikel 16 nWW regelt het verzekerde risico. De leden van de P.v.d.A.• 
fractie vragen uiteen te zetten wat het verzekerd risico inhoudt. 

Het verzekerd risico in de nWW is werkloosheid. Daartoe dient sprake 
te zijn van een relevant arbeidsurenverlies, namelijk een verlies van ten 
minste vijf of de helft van het aantal gewerkte uren, alsmede een verlies 
van loon over die verloren uren per week. Teneinde te kunnen bepalen of 
er sprake is van een relevant urenverlies, dient het aantal per week 
gewerkte uren in de 26 weken vóór het verlies te worden vergeleken met 
het aantal arbeidsuren in de week waarin het verlies plaatsvindt. Is dit 
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verschil ten minste vijf of de helft van het aantal gewerkte uren, dan is er 
sprake van werkloosheid en treedt derhalve het verzekerde risico op. 

De regel omtrent de vaststelling van werkloosheid die artikel 16 bevat 
is in het algemeen duidelijk. Er zullen echter situaties zijn waarin de regel 
nadere uitwerking behoeft. Dit betreft in eerste instantie die situatie 
waarin sprake is van een opeenvolgend urenverlies. Een voorbeeld, waar 
de leden van de P.v.d.A.fractie om vragen, kan dat verduidelijken. 

Een werknemer die 30 uur per week werkzaam is, gaat op zeker 
moment (A) terug naar 27 uur per week. Acht weken later (B) gaat hij 
terug naar 23 uur per week. Op moment A is volgens de regel van artikel 
16, tweede lid, zijn verlies 3 uur en is hij niet werkloos. Op moment B is, 
volgens de algemene regel, het arbeidspatroon van de laatste 26 weken 
219 uur per week (acht weken waarin 27 uur is gewerkt en achttien 
weken waarin 30 uur is gewerkt). Zijn verlies zou daarom op moment B 6 
uur belopen. Gelet op het feit dat deze werknemer 30 uur per week 
werkzaam was en nu nog 23 uur per week werkt, zou het aannemen van 
een verlies van 7 uur in de rede liggen. Het zonder meer bijeen tellen van 
de twee verliezen zou een te hoge uitkomst geven. Het ligt daarom voor 
de hand regels te stellen waardoor het tweede verlies aan de hand van 
een arbeidspatroon over een andere periode kan worden berekend. Dat 
zou in dit geval de periode tussen het eerste en het tweede verlies 
kunnen zijn. Het tweede verlies wordt dan 4 uur. 

De wijziging in artikel 16, derde lid, voorziet in de mogelijkheid om bij 
algemene maatregel van bestuur bij de berekening van opeenvolgend 
verlies van arbeidsuren andere berekeningsperioden te hanteren. Deze 
andere perioden kunnen perioden zijn van korter dan 26 weken, doch er 
kan ook worden uitgegaan van het arbeidspatroon voorafgaand aan het 
eerste moment van arbeidsurenverlies, waaraan opeenvolgende verliezen 
worden afgemeten. Daarom is in de voorgestelde wijziging van artikel 16, 
derde lid, gekozen voor het begrip «kunnen». Artikel 16, derde lid, bood 
al de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur opeenvolgende 
verliezen samen te tellen. 

In het gegeven voorbeeld zou na het tweede verlies werkloosheid 
kunnen worden aangenomen, omdat dan te zamen met het eerste verlies 
de 5-uurs grens wordt overschreden. 

De regel omtrent het werkloosheidsbegrip behoeft, zoals uit het 
genoemde voorbeeld mag blijken, voor sommige situaties uitwerking. 

Gelet op de variëteit die zich hierbij kan voordoen, is uitwerking in de 
wet zelf niet goed realiseerbaar. Het zou een hoeveelheid regels met zich 
brengen die omgekeerd evenredig is met het aantal personen waar het 
hier om gaat. 

Wij zijn van mening - en wij nemen aan dat de leden van de D66-fractie 
deze mening delen - dat de wet de duidelijke lijn dient aan te geven en 
daarbij naar de belanghebbende toe overzichtelijk dient te zijn. 

Om deze redenen ligt een nadere regelgeving dan ook voor de hand. 
Daar het om een uitwerking gaat van het centrale begrip werkloosheid 
dient regeling bij algemene maatregel van bestuur plaats te vinden. 

In de nota van wijziging van 22 september 1986 (kamerstukken II, 
1986-1987, 19 606, nr. 6) is in artikel 16 de SVr de bevoegdheid 
gegeven om niet-gewerkte uren gelijk te stellen met gewerkte uren dan 
wel gewerke uren buiten beschouwing te laten bij de vaststelling van een 
arbeidspatroon. De leden van de D66-fractie vragen waarom in dit geval 
is gekozen voor een bevoegdheidstoedeling aan de SVr. 

Zoals reeds vermeld, geeft artikel 16 een algemene regel met betrekking 
tot de werkloosheidsvaststelling. Uitgangspunt daarbij is dat het arbeids-
patroon wordt vastgesteld door het gemiddeld aantal gewerkte uren in 
de 26 weken voorafgaand aan het arbeidsurenverlies te berekenen. 

Er is echter een aantal omstandigheden denkbaar waardoor dat 
uitgangspunt een onjuist beeld geeft van het arbeidspatroon. Zo zullen 
uren waarin een werknemer tijdens het bestaan van zijn dienstbetrekking 
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niet heeft gewerkt wegens vacantie, ziekte of arbeidsduurverkorting, het 
gemiddeld arbeidspatroon drukken. Daarentegen zal het gemiddeld 
arbeidspatroon te hoog uit kunnen komen wanneer arbeidsduurverkorting 
niet evenredig gespreid over een jaar wordt opgenomen en de werknemer 
in de 26 weken voorafgaand aan zijn werkloosheid als gevolg daarvan 
meer uren heeft gewerkt. 

Deze consequenties liggen bij uitstek op het uitvoeringstechnische vlak 
en aangezien het hier niet langer gaat om aanscherpen of uitwerken van 
de werkloosheidsregel zelf ligt het voor de hand de SVr, die ter zake 
deskundig is en een beter zicht heeft op de situaties die zich in de 
praktijk kunnen voordoen, de bevoegdheid te geven hieromtrent regels te 
stellen. 

Aan de bevoegdheidstoedeling aan de SVr in dit kader ligt nog een 
andere reden ten grondslag. 

Op grond van artikel 17, vijfde lid, (referte-eis) is aan de SVr de 
bevoegdheid verleend om niet-gewerkte dagen gelijk te stellen met 
gewerkte dagen. Gelet op de samenhang met dit artikelonderdeel ligt het 
in de rede ook met betrekking tot artikel 16 de SVr regelgevende bevoegd-
heid te geven. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de P.v.d.A.fractie over 
de bevoegdheidstoedeling aan de SVr kan worden opgemerkt dat, zoals 
uit het voorgaande mag blijken, de bevoegdheid van de SVr er geenszins 
toe strekt dat de Raad een regeling omtrent het verzekerd risico kan 
opstellen. In artikel 16 zelf wordt het verzekerd risico omschreven. 

Een regeling in de wet biedt, zoals de leden van de D66-fractie stellen, 
de grootst mogelijke rechtszekerheid en kenbaarheid. Dit neemt niet weg 
dat voor een bepaald aantal situaties om de hiervoor genoemde redenen, 
niet valt te ontkomen aan nadere regelgeving. Naar onze mening biedt de 
aard en de strekking van deze regelgeving evenwel voldoende garanties 
voor alle belanghebbenden. 

Artikel III, onderdeel D 

Naar aanleiding van de vragen van de P.v.d.A.-fractie over de bedoeling 
van de voorgestelde wijziging in artikel 20 van de nWW, kan het volgende 
worden opgemerkt. 

De regeling, vervat in artikel 20 van het door de Tweede Kamer 
aanvaarde wetsvoorstel nWW, behelst het volgende. Werkloosheid wordt 
in uren uitgedrukt met het bij die uren behorende loonverlies. 

Werkhervatting, ongeacht tegen welk loon, doet het aantal uren 
werkloosheid verminderen. Als een werkloze werknemer door werkher-
vatting zijn urenverlies volledig opheft, eindigt zijn recht op uitkering 
geheel. Dat recht kan weer herleven, indien hij na het einde van zijn 
werkhervatting geen nieuw recht op uitkering heeft opgebouwd. 

Hetzelfde geldt voor de gedeeltelijke werkhervatting. Het loon dat uit 
de gehele of gedeeltelijke werkhervatting wordt verdiend, doet niet ter 
zake. 

Het in de nota van wijziging vervatte voorstel tot aanvulling van artikel 
20 verandert niets aan de hiervoor vermelde regeling, in tegenstelling tot 
hetgeen deze leden veronderstellen. 

Met de voorgestelde wijziging in artikel 20 nWW wordt voorkomen dat 
een werknemer door werkhervatting een recht op uitkering verwerft over 
een groter aantal uren per week dan hij ooit heeft gewerkt. 

Dit kan aan de hand van een voorbeeld worden toegelicht. 
Een werknemer, volledig werkloos uit een dienstbetrekking van 40 uur 

per week, gaat voor 30 uur werken. Zijn recht eindigt op dat moment 
gedeeltelijke. Drie maanden later wordt de werkhervatting 40 uur per 
week. Op dat moment eindigt zijn recht op uitkering volledig. Weer twee 
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maanden later valt de werknemer terug op een arbeidspatroon van 10 uur 
per week. Op dat moment herleeft zijn recht tot 30 uur per week. Na zes 
maanden werkhervatting heeft hij een nieuw recht op uitkering opgebouwd. 
Dat recht is gebaseerd op de werkomvang van het laatste half jaar, te 
weten 30 uur gemiddeld (drie maanden 30 uur + twee maanden 40 uur 
+ een maand 10 uur), verminderd met het resterend arbeidspatroon van 
10 uur per week. Dit tweede recht is derhalve een recht van 20 uur per 
week. Het eerste recht van deze werknemer, gebaseerd op 30 uur per 
week, loopt echter ook nog. 

Zonder de voorgestelde toevoeging in artikel 20 zou na het ontstaan 
van het tweede recht de situatie bestaan, dat naast elkaar twee rechten 
lopen van respectievelijk 30 en 20 uur per week en tevens een arbeids-
urenaantal van 10 uur resteert. Dit nu is ongewenst, gelet op het feit dat 
deze werknemer nooit meer dan 40 uur per week heeft gewerkt. 

Daarom is in de voorgestelde wijziging voorzien in een eindiging van 
het eerste recht, zodanig dat de beide rechten, vermeerderd met het 
resterend arbeidsurenaantal, zijn gemaximeerd op het oorspronkelijk 
arbeidspatroon. In het gegeven voorbeeld was dat oorspronkelijk arbeids-
patroon 40 uur per week en dus resteert van het eerste recht een 
omvang van 10 uur. 

Artikel V, onderdeel C 

In antwoord op de vraag van de leden van de fractie van D66 naar de 
betekenis van de wijziging van dit artikelonderdeel kan het volgende 
worden meegedeeld. 

In hoofdstuk II van de ISH staat een aantal bepalingen van overgangs-
recht voor lopende WW-gevallen bij invoering van de nWW. 

Daarbij kan in het bijzonder gewezen worden op: 
- het na invoering van de nWW van toepassing blijven van de WW, 

zolang de maximum uitkeringsduur van de WW niet is bereikt (artikel 4, 
eerste lid); 

- het recht hebben op een nWW-uitkering na afloop van de maximum 
uitkeringsduur van de WW, tenzij de nWW of de Invoeringswet dat 
verhindert (artikel 4, zesde lid); 

- de regeling inzake de duur van de nWW-uitkering na afloop van de 
maximum uitkeringsduur van de WW, namelijk de handhaving huidige 
uitkeringsduur van WW en WWV te zamen (artikel 17). 

Het ligt in de rede in de op grond van artikel 10 van de Invoeringswet te 
treffen algemene maatregel van bestuur overeenkomstige bepalingen van 
overgangsrecht zoals hiervóór bedoeld op te nemen voor ambtenaren die 
onder de werkingssfeer vallen de algemene maatregel van bestuur op 
grond van artikel 6, derde lid, van de WW (KB van 4 december 1979, 
Stb. 769). Deze algemene maatregel van bestuur geeft de betreffende 
categorie ambtenaren tegenover de ex-werkgevers thans namelijk 
tenminste dezelfde aanspraken als wanneer de WW van toepassing zou 
zijn geweest. 

Artikel V, onderdelen I en N 

De leden van de D66-fractie vragen of degenen die een uitkering 
ontvangen op grond van de vrijwillige verzekering van de nWW, premies 
betalen voor de WAO en de Ziektewet (ZW). In antwoord hierop zij 
medegedeeld dat dit niet het geval is. In deze gevallen is er immers ook 
geen verplichte verzekering voor genoemde wetten. Vanzelfsprekend zal 
wel premie betaald dienen te worden indien een vrijwillige verzekering 
voor deze wetten is afgesloten. 
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Artikel V, onderdeel S 

De leden van de fractie van de P.v.d.A stellen het op prijs dat door de in 
dit onderdeel voorgestelde wijziging duidelijkheid is verschaft tussen het 
zogenaamde «opstapje» in artikel 8 van de Wet Arbeidsgehandicapte 
werknemers (WAGW). 

Deze leden vragen of het opstapje beperkt is tot één klasse, of dat het 
mogelijk is, bijvoorbeeld op grond van bepalingen op grond van artikel 45 
van de WAO, een opstapje toe te kennen van twee klassen. 

Uit de tekst van de voorgestelde artikelen 33a AAW/44a WAO blijkt 
dat het opstapje beperkt is tot één klasse. Op basis van de voorgestelde 
derde leden van artikel 34 AAW/45 WAO is weliswaar afwijking van deze 
wettelijke bepalingen mogelijk, maar alleen voor bijzondere gevallen. In 
zijn algemeenheid de mogelijkheid openen voor het toekennen van een 
opstapje van twee klassen is derhalve niet mogelijk. Om dit te bereiken 
zou wetswijziging noodzakelijk zijn. Hiertoe zien wij echter geen aanleiding. 

Naar ons oordeel moeten we verdiensten bij de werkgever in redelijke 
verhouding staan tot de resterende arbeidsgeschiktheid. In de regel zal er 
immers bij toepassing van het opstapje geen sprake zijn van een vermin-
derde arbeidsprestatie. De mogelijkheid van een opstapje van meer dan 
één klasse zou betekenen dat bij de werkgever zo weinig zal worden 
verdiend, dat geen sprake meer is van een dergelijke redelijke verhouding. 
Dit laatste zou de kans op een ongewenste verdringing op de arbeidsmarkt 
van geheel arbeidsongeschikte werklozen kunnen vergroten. 

Met een opstapje van één klasse is naar ons oordeel de beoogde 
versterking van de arbeidsmarktpositie voldoende verzekerd. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen vervolgens de vraag of zij die 
wel arbeidsongeschikt zijn, echter voor minder dan 15% (WAO) c.q. 
minder dan 25% (AAW) ook in aanmerking kunnen komen voor het 
opstapje. Op basis van de voorgestelde artikelen 33a AAW/44a WAO is 
zulks niet mogelijk. 

Ook ten aanzien van dit punt komt wetswijziging ons niet gewenst voor. 
De hierbedoelde personen zijn niet arbeidsongeschikt in de zin van de 
AAW/WAO. 

Weliswaar kunnen deze personen nog bepaalde beperkingen bezitten, 
maar volgens de geldende arbeidsongeschiktheidsschatting vertaalt zich 
dit niet in een percentage arbeidsongeschiktheid. Bovendien kunnen deze 
personen zich, anders dan de gedeeltelijk arbeidsongeschikten, op de 
arbeidsmarkt presenteren op dezelfde wijze als andere werklozen. Zij 
behoeven zich immers niet aan een potentiële werkgever te presenteren 
met een gedeeltelijke AAW/WAO-uitkering. 

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

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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