
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 1986-1987 

19606 Wijziging van een aantal voorstellen van wet in 
het kader van de herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid 

Nr. 8 

' Samenstelling: 
Leden: 
Nypels (D66), Weijers (CDA), Kraaijeveld-
Wouters (CDA), voorzitter, Beckers-de Bruijn 
(PPR), Spieker (PvdA), Moor (PvdA), Gerritse 
(CDA), Buurmeijer (PvdA), ondervoorzitter, 
Rempt-Halmmans de Jongh (VVD), Groen 
man (D66), Oomen-Ruiten (CDA), Ter Veld 
(PvdA), Van Nieuwenhoven (PvdA), Dales 
(PvdA), Linschoten (VVD), Alders (PvdA), 
Kamp (VVD), Nijhuis (VVD), Leijnse (PvdA), 
Doelman-Pel (CDA), G. Terpstra (CDA), De 
Leeuw (CDA), Biesheuvel (CDA). 
Plv. leden: Tommei (D66), Wolters (CDA), B. 
de Vries (CDA), Van Es (PSP), Worrell 
(PvdA), Kok (PvdA), Van lersel (CDA), 
Vacature PvdA, Korthals (VVD), Engwirda 
(D66), Van Noord (CDA), Van der Vlies 
(SGP), Melken (PvdA), Van Gelder (PvdA), 
De Grave (VVD), Wöltgens (PvdA), Franssen 
(VVD), Schutte (GPV), Knol (PvdA), Paulis 
(CDA), Soutendijk-van Appeldoorn (CDA), 
Tuinstra (CDA), Leerling (RPF). 

NADER VERSLAG 
Vastgesteld 6 oktober 1986 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast 
met het voorbereidend onderzoek, heeft in de omvangrijke nota van 
wijziging (19 606, nr. 6) aanleiding gezien om terug te komen op haar 
besluit dat de openbare beraadslaging voldoende zou zijn voorbereid met 
de beantwoording van de in het verslag gemaakte opmerkingen en 
gestelde vragen. 

De commissie besloot dan ook nader verslag uit te brengen. Daarin 
wordt ingegaan op zowel de nota naar aanleiding van het verslag (19 606, 
nr. 5) als op de ingezonden nota van wijziging. Van haar bevindingen 
brengt de commissie als volgt verslag uit. 

Onder het voorbehoud dat de regering de daarin vervatte vragen en 
opmerkingen tijdig zal hebben beantwoord, acht de commissie de 
openbare beraadslaging over het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid. 

1. Algemeen 

De leden van de C.D.A.fractie hadden met grote tevredenheid kennis 
genomen van de uitvoerige reactie in de nota naar aanleiding van het 
verslag op de door hen aan de orde gestelde problemen. Zij stelden het 
op prijs dat in een uitgebreide nota van wijziging een aantal zaken 
nauwkeuriger wordt geregeld, zodat de door hen voorziene problemen bij 
de wetstoepassing worden voorkomen. 

De leden van de C.D.A.-fractie zagen nog graag een nadere toelichting 
op de opvatting dat wijziging van de Toeslagenwet niet nodig zal zijn, 
voor welke oplossing ook zal worden gekozen, om de Toeslagenwet op 
juiste wijze toe te passen in het licht van de internationale verdragen. 

De leden van de P.v.d.A. fractie hadden kennis genomen van de nota 
naar aanleiding van het verslag, alsmede van het thans voorliggende 
voorstel van wet, dat weinig gelijkenis meer vertoont met het oorspronkelijk 
ingediende wetsvoorstel. 

In de memorie van toelichting wordt gesteld dat «Tijdens de plenaire 
behandeling (...) enkele amendementen (zijn) aanvaard, die in hun 
onderlinge samenhang niet volledig op alle consequenties zijn beoordeeld». 
«Bovendien is gebleken dat de derde nota van wijziging op de IOAW (...) 
onvolledig is geweest». «Daarnaast wordt (...) een aantal zuiver technische 
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en redactionele aanpassingen (...) aangebracht». Deze opsomming 
achtten de leden van de P.v.d. A-fractie nog steeds juist, zij het dat 
technische en redactionele aanpassingen, in tegenstelling tot de indruk 
die werd gewekt, de hoofdmoot van het voorstel vormen. Ontstemd 
waren zij over het feit dat de memorie van toelichting op de begroting 
1987 slechts vermeldt dat «de verwerking van de consequenties die 
enkele in de Tweede Kamer aanvaarde amendementen in onderlinge 
samenhang bleken te hebben, geleid heeft tot indiening (...) van een 
voorstel van wet (...) » (blz. 40). Duidelijk is immers dat de voorliggende 
reparatiewetgeving in het bijzonder noodzakelijk is als gevolg van de te 
snelle behandeling van de stelselherzieningsvoorstellen. De leden van de 
P.v.d.A.-fractie verzochten het kabinet de vermelde feitelijke onwaarheid 
in de memorie van toelichting recht te zetten. 

In het verslag hadden deze leden gewezen op het advies van de Raad 
van State. Naar aanleiding van het advies van de Raad is nog een groot 
aantal (technische) wijzigingen aangebracht in het thans voorliggende 
wetsvoorstel. De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden het op prijs stellen 
alsnog te vernemen waarom de door de Raad aangeduide aspecten eerst 
in die fase van voorbereiding onderkend zijn. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. zeiden voorts de vrijheid te 
nemen in dit nader verslag ook in te gaan op niet in het gewijzigde 
wetsvoorstel genoemde onderdelen. Zij vonden de rechtvaardiging 
hiervoor in het feit dat het kabinet meer zaken ter oplossing voorlegt dan 
alleen als gevolg van aanvaarding van enkele amendementen. 

Naar aanleiding van de nota van wijziging hadden de leden van de 
P.v.d.A.-fractie nog een aantal opmerkingen. 

Het had deze leden verheugd dat ook de leden van de C.D.A. fractie, 
zoals blijkt uit het verslag, zich zorgen maken over de nieuwe Werkloos-
heidswet waar het betreft de wijze van benadering van werkloosheid en 
de verrekening van de door werkloosheid verloren arbeidsuren. Het was 
niet zonder enige reden dat juist dit onderdeel van de nieuwe Werkloos-
heidswet de leden van de P.v.d.A.-fractie veel zorgen had gebaard. Zij 
verwezen hierbij naar de eerder gemaakte opmerkingen over onder meer 
het werkloosheidsbegrip in artikel 1 6 in de nWW en de gekozen verreke-
ningsmethode zoals neergelegd in de nWW. Steeds was hun door de 
bewindslieden duidelijk gemaakt dat de aangekaarte problemen zouden 
worden opgelost door de uitwerking van de SVr in nadere regelgeving. 
Zelfs bij de artikelsgewijze behandeling waren de door de P.v.d.A."fractie-
leden opgeworpen vragen afgedaan met dergelijke opmerkingen. Toch 
heeft het kabinet het thans, vermoedelijk terecht, wenselijk geacht de 
wetgeving terzake van de verrekening van arbeidsuren en de definitie van 
het begrip werkloosheid in de nWW nader te duiden. Niet verbazingwek-
kend, wel teleurstellend dat zulks niet eerder is geschied. De leden van de 
P.v.d.A.-fractie vermoedden dat zowel de haast die betracht is bij de 
wetsbehandeling alsmede de scepcis ten aanzien van de alsnog terecht 
verklaarde kritiek van de P.v.d.A.-fractie hieraan mede debet is geweest. 
De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden bij de beoordeling van de 
wijzigingen nog enkele vragen. Zij merkten evenwel op dat meer tijd voor 
een grondige beschouwing hen wellicht tot een kritischer stellingname 
zou kunnen doen leiden. Dat zou dan bij de plenaire behandeling nog 
blijken. Vooralsnog meenden zij bij de artikelsgewijze bespreking met een 
aantal opmerkingen te kunnen volstaan. 

De leden van de fractie van D66 zegden de bewindsman dank voor de 
heldere antwoorden op hun vragen in de nota naar aanleiding van het 
verslag. 

Deze leden wensten nog terug te komen op de invoeringsdatum en op 
de vraag, welke reparatiewetgeving nog te verwachten is. Hun vraag naar 
de reparatiewetgeving - waarbij zij een aantal voorbeelden van nader te 
regelen onderwerpen noemden - is beantwoord met de opmerking dat 
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voor geen van deze zaken nadere wetgeving nodig is. Nu was het deze 
leden niet ontgaan dat het daarbij althans in eerste instantie gaat om 
nadere regelgeving op grond van de wet. Doch ook regelgeving op grond 
van de wet, uitgevaardigd hetzij door de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, dan wel door de Sociale Verzekeringsraad (SVr), heeft 
gevolgen, evenals wetswijziging in formele zin, voor de uitvoering (en 
invoering) van het stelsel van sociale zekerheid. Naarmate in de komende 
maanden meer regelgeving noodzakelijk zal blijken te zijn zal de uitvoering 
in toenemende mate op 1 januari 1987 in het gedrang komen. 

Voorts is gebleken dat reeds een maand na de indiening van het 
voorliggende wetsvoorstel nog vele artikelen wijziging moeten ondergaan, 
gelet op de ingezonden nota van wijziging. Deze leden herhaalden 
derhalve hun vraag hoeveel reparatiewetgeving nog te verwachten is en 
of het in dat licht bezien wel wenselijk is om vast te houden aan invoering 
per 1 januari 1987. Zij brachten daarbij ook de Wet Studiefinanciering in 
herinnering, waarvan de invoering juist per 1 oktober jl. heeft plaatsge-
vonden en waarbij blijkt dat uitbetalingen lang op zich zullen laten 
wachten en grote groepen studenten lange tijd niet precies weten waar 
zij aan toe zijn. Hoewel die wet niet te vergelijken is met de stelselherziening, 
vroegen deze leden in hoeverre dergelijke effecten zich ook kunnen 
voordoen per 1 januari 1987, indien het kabinet vasthoudt aan invoering 
van de stelselherziening op die datum. 

2. Wijziging van de Toeslagenwet (19 257) 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden alsnog een vraag betreffende 
het «1990-amendement» en de spanning die ontstaat bij aanvaarding van 
de voorgestelde positie van de alleenstaande in de Toeslagenwet. 
Aanvaarden van deze positie zou een oplossing in dezelfde richting 
vergen voor wat betreft de positie van gehuwden/samenwonenden, zo 
meenden zij. Deelt het kabinet deze mening? 

De nota naar aanleiding van het verslag gaat in op de positie van de 
thuiswonende jongeren, beneden de leeftijd van 21 jaar, die van het recht 
op toeslag worden uitgesloten. Het kabinet deelt uitdrukkelijk mede niet 
de mening te delen, zoals de P.v.d.A.fractie dat in het verslag naar voren 
bracht dat in het wetsvoorstel thuiswonende jongeren minder rechten 
hebben dan uitwonende jongeren. Dit aangezien beide groepen recht op 
een individuele loondervingsuitkering hebben. De bewindsman stelt 
vervolgens voor een toeslag uit hoofde van de TW, gezien de minimum-
behoeftefunctie die volgens hem aan dit wetsvoorstel ten grondslag ligt, 
niet toe te kennen aan de thuiswonende jongere. Kortom: deze groep 
krijgt wel degelijk minder rechten dan uitwonende jongeren. 

De door de bewindsman te hulp geroepen minimumbehoeftefunctie 
van de TW voorziet voor sommige groepen in heel wat meer dan de 
minimumbehoefte. Zo is bij voorbeeld, in tegenstelling tot de ABW, geen 
vermogenstoets opgenomen. Het minimumbehoeftekarakter van het 
TW-wetsvoorstel is dus een relatief begrip. Vergelijking met de Rww-uit-
keringsrechten, waar de staatssecretaris op wijst, is in dit kader minder 
relevant. De werknemersverzekeringen zijn gelukkig - hoe spijtig het 
kabinet dat ook blijkens zijn voortdurende vergelijkingen kennelijk vindt -
nog niet aanbeland op een systeem en niveau van uitkeringsrechten dat 
gelijk is aan de ABW. De leden van de P.v.d.A. fractie meenden ten 
principale dat in de loondervingsfase wel degelijk uitkeringsrechten 
mogen voorkomen - ook uit hoofde van de TW - die de minimumbehoef-
tefunctie te boven gaan. In dat kader beoordeelden zij bij voorbeeld het 
buiten beschouwing laten van inkomsten uit vermogen van de TW, en in 
dat kader hadden zij in het verslag erop gewezen dat deze groep, hoewel 
inwonend, wel feitelijk reeds vaak een zelfstandig huishouden voert. De 
mogelijkheden daartoe moet deze groep niet worden ontnomen, zoals 
hier gebeurt. Met betrekking tot de opmerking van de P.v.d.A."fractieleden 
over de versterkte fraudegevoeligheid waartoe dit onderdeel van het 
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wetsvoorstel leidt, maakt het kabinet zich er weer te makkelijk vanaf. De 
nota naar aanleiding van het verslag stelt letterlijk: «Het beoordelen van 
het al dan niet thuiswonend zijn is relatief eenvoudig.» (blz. 4). De leden 
van de P v d A . fractie zouden het op prijs stellen te vernemen hoeveel 
ziektemeldingen de bedrijfsverenigingen jaarlijks ontvangen van personen 
in de leeftijdscategorie 18-20 jaar. Welk percentage van de ZW-meldingen 
zal (gemiddeld) voor het gehele bestand leiden tot het toekennen van een 
toeslag op basis van de TW naast de ZW-uitkering? Op welke wijze zal 
worden gecontroleerd door de bedrijfsverenigingen of de aangifte van 
betrokkene met betrekking tot het thuis- of uitwonend zijn juist is? Indien 
de betrokken jongere in het huis van de ouders zelfstandige woonruimte 
in gebruik heeft (eigen woon-, slaap-, keuken- en wasruimte) wordt deze 
dan als uitwonend aangemerkt? Zo neen, waarom niet? Hoeveel gevallen 
van toeslagverlening zullen zich in 1987, en structureel, voordoen naar 
respectievelijk ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, indien alle 
jongeren van 18-20 jaar toeslag kunnen claimen, respectievelijk alleen de 
uitwonende jongeren? Wat zouden de totale kosten kunnen bedragen? De 
leden van de P.v.d.A.-fractie wezen erop dat ook in de ogen van het 
kabinet verdere verfijning van de regelgeving aanleiding kan geven tot 
een vergrote fraudegevoeligheid en hogere uitvoeringskosten. Gezien de 
enorme uitvoeringskosten die het door het kabinet ontwikkelde nieuwe 
stelsel van sociale zekerheid reeds met zich mee brengen, moet ieder 
initiatief om te komen tot vereenvoudiging door het kabinet worden 
overwogen. Het onderscheid tussen thuis- en uitwonende jongeren in de 
TW is een punt dat zich voor een dergelijke vereenvoudiging leent. 

Bij de leden van de fractie van D66 waren hun twijfels omtrent het 
uitsluiten van de thuiswonenden beneden 21 jaar van het recht op 
toeslag vooralsnog niet weggenomen. Hun bezwaar daartegen komt niet 
zo zeer voort uit het feit dat deze leden de Toeslagenwet zouden willen 
zien als een individueel recht op uitkering, zoals de bewindsman in zijn 
antwoord veronderstelt. Deze leden waren echter het standpunt toegedaan 
dat gedurende de loondervingsuitkering in principe geen verschil zou 
mogen bestaan in uitkeringshoogte voor uit- en thuiswonenden. Zij 
wensten de Toeslagenwet, hoewel de hoogte ervan is gebaseerd op de 
minimumbehoeftefunctie, dan ook in eerste instantie te beschouwen als 
een aanvulling op de loondervingsuitkering. Zij voelden zich in die 
opvatting gesterkt door de toelichting op de nota van wijziging, waarin de 
bewindsman ook een relatie legt tussen de hoogte van de toeslag en het 
vroeger verdiende loon. In de toelichting bij onderdeel 1 van artikel I 
schrijft de staatssecretaris te willen voorkomen dat het inkomen tijdens 
loonderving uitstijgt boven het vroegere looninkomen, ook ten aanzien 
van de zogenaamde beneden-minima. Hier staat derhalve niet de mini-
mumbehoeftefunctie voorop, maar een uiteindelijk overeenkomstig het 
vroegere loon berekende lagere uitkering. 

Deze leden vroegen wat het zou kosten om de bedoelde groep niet uit 
te sluiten van het recht op toeslag. 

3. Wijziging van de IOAW (19260) 

Zoals bekend leidt de wijziging van de AAW ertoe dat de uitkerings-
rechten van jonge arbeidsongeschikten drastisch worden verlaagd, aldus 
de leden van de P.v.d.A.-fractie. De uitkeringsrechten komen daarbij voor 
vele vroeggehandicapten onder het niveau van de relevante bijstandsnorm. 
Uit de in de nota verstrekte gegevens hadden deze leden het volgende 
overzicht gehaald: 

AAW-uitkering Relevante AAW/TW/IOAW 
bij 100% ao ABW-norm bij 50% ao 
incl. vac. toeslag 

18 f 543 763 763 
19 f 625 768 768 
20 f 702 775 775 
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De derde nota van wijziging op de IOW, die de Kamer op 16 april 1986 
ontving, wijzigde het karakter van de IOW fundamenteel. De gedeeltelijke 
arbeidsongeschikte werknemers werden onder de IOW gebracht en de 
wet heette voortaan IOAW. Gedeeltelijke arbeidsongeschikte vroeggehan 
dicapten verkregen daardoor, naast de AAW-uitkering, tevens de gedeel-
telijke lOAW-uitkering tot een hoogte overeenkomend met de relevante 
ABW-normen. Volledig arbeidsongeschikte vroeggehandicapten blijven 
echter voor aanvulling van de AAW-uitkering aangewezen op de ABW. 
Dit onderscheid, dat in de derde nota van wijziging is aangebracht, komt 
bij nader inzien onlogisch voor. De IOAW gaat immers qua minimumbe-
hoeftefunctie minder ver dan de ABW; zo blijft vermogen in de IOAW 
buiten beschouwing, en kent de IOAW minder verfijnde categorieën, bij 
voorbeeld woningdelers, dan de ABW. Dit impliceert dat aan vroeggehan-
dicapten die volledig arbeidsongeschikt zijn zwaardere eisen worden 
gesteld dan aan arbeidsongeschikten, die gelukkig (weer) over enige 
restcapaciteit beschikken. Dit kwam de leden van de P.v.d.A.-fractie 
psychologisch, emotioneel en sociaal als minder gewenst voor. Heeft het 
kabinet dit probleem onderkend? En is het bereid naar oplossingen voor 
dit probleem te zoeken? 

Met betrekking tot de kosten van de IOAW brachten de leden van de 
P.v.d.A.-fractie in herinnering dat 10% van de uitkeringslast door de 
gemeenten wordt gedragen. Wijziging en amendering van de IOAW heeft 
per saldo geresulteerd in een toeneming van de uitkeringslast van f740 
min. per jaar. Voor de gemeenten is dit derhalve een lastenverzwaring 
van f 7 4 min. De vroeggehandicapten met een gedeeltelijke arbeidsonge-
schiktheidsuitkering beginnen direct in de IOAW in te stromen. Derhalve 
hebben de gemeenten direct ook kosten. Welke afspraken zijn getroffen 
met de gemeenten om de financiële gevolgen van wijziging en amendering 
op te vangen? Zal via het gemeentefonds extra compensatie ter hoogte 
van f 7 4 min. worden geboden? 

De leden van de fractie van D66 herinnerden aan hun tijdens de 
behandeling van de stelselherziening ingenomen standpunt, dat zij de 
inkomensachteruitgang voor jongere AAW-gerechtigden, zoals die ook 
nog eens weer blijkt uit de staatjes op bladzijde 6 van de nota naar 
aanleiding van het verslag, niet aanvaardbaar achten. Gegeven het feit 
dat de wetsvoorstellen door een Kamermeerderheid, die kennis draagt 
van die gevolgen, zijn aanvaard, maakten zij geen bezwaar tegen de 
voorgestelde wijzigingen. 

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

De leden van de P.v.d.A.-fractie voelden nauwelijks meer de behoefte 
nog in dialoog te treden met het kabinet met betrekking tot de «kopjesre-
geling». Zij wezen erop dat zij zeker geen behoefte hadden aan een nota 
naar aanleiding van het verslag waarin ingegaan wordt op opmerkingen 
met betrekking tot samenwonende familieleden door een citaat aan te 
halen uit een eerder stuk met betrekking tot niet afhankelijke partners. Of 
is het kabinet thans zever dat samenwonende familieleden niet meer 
uitgezonderd zijn van het partnerbegrip? In alle wetsvoorstellen van de 
stelselherziening worden samenwonende familieleden nog steeds 
beschouwd als alleenstaanden. Deze leden zagen dan ook graag een 
nadere beantwoording tegemoet van de in het verslag gestelde vragen 
met betrekking tot de uitbreiding van de kopjesregeling bij alleenstaanden 
van 27 jaar en ouder die ingedeeld worden in de tariefgroep I. Zou het 
kabinet, zoals het in de nota naar aanleiding van het verslag stelt ervoor 
kiezen de kopjesregeling niet toe te passen op samenwonende familieleden 
met ieder een eigen inkomen (gezien het minimumbehoefteaspect) dan 
veronderstelden deze leden dat ook de definities met betrekking tot 
samenwonen in Toeslagenwet, Invoeringswet en IOAW zullen worden 
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gewijzigd. Daarvoor zijn familieleden van de 1e en 2e graad door amen-
dering van de Kamer uitdrukkelijk uitgezonderd. Indien het kabinet geen 
wijziging in de samenwoondefinitie wil brengen betekent dit dat alleen-
staanden boven de 27 jaar het sociale minimum van 70% niet gegarandeerd 
krijgen. Hoewel het het kabinet waarschijnlijk niet interesseert of het 
voorgestelde stelsel hieraan voldoet, vroegen deze leden dit dan ook 
voluit te erkennen. 

De leden van de fractie van D66 konden instemmen met de nu voorge-
stelde aansluiting bij de belastingwetgeving. De duidelijkheid wordt 
hiermee gediend, zo meenden zij. 

5. Overige onderwerpen 

Wanneer wordt de adviesaanvraag uitgebracht betreffende de 260/261-
dagen-problematiek, zo wensten de C.D.A."fractieleden te vernemen. 

De leden van de PvdA . f r ac t i e hadden terzake van de onderhavige 
wetgeving nog een aantal vragen en opmerkingen. Heeft voor AAW-ge-
rechtigden inmiddels een wijziging plaatsgevonden van de verrekening 
van neveninkomsten in die zin dat voor de anti-cumulatie van inkomen uit 
(niet) passende arbeid en uitkering wordt uitgegaan van het vroegere 
inkomen (dagloon) in plaats van van de grondslag, zoals ook bij boven-
maximale dagloongevallen WAO de regel is? Worden ook arbeidsonge-
schikte werknemers, die voor minder dan 25% (WAO)/15% (AAW) 
arbeidsongeschikt worden geacht na herkeuring, in aanmerking geacht te 
komen voor de IOAW? 

Kan het kabinet nader uiteenzetten wat de toekomstige praktijk zal zijn 
ten aanzien van vakantiebonnen in relatie tot de Toeslagenwet voor 
werknemers die wel onder de toeslagenwet zouden vallen maar die als 
gevolg van de uitbetaalde vakantiebonnen (rekening houdend met de 
verrekening van het vakantiegeld-gedeelte) boven het geldend sociaal 
minimum lijken uit te komen? 

De leden van de fractie van D66 konden instemmen met de door het 
kabinet naar aanleiding van de door de CDA."fractieleden gestelde 
vragen voorgestelde wijzigingen. Zij toonden zich verrast door de gevolgen 
die de (te) snelle wetgeving met zich brengt. Zij vroegen zich echter af of 
zij nu mogen veronderstellen dat dergelijke onbedoelde effecten niet ook 
nog elders in de wetten voorkomen. 

Ten aanzien van de nadere regelgeving die noodzakelijk blijkt om het 
werkloosheidsbegrip te verduidelijken vroegen deze leden waarom in het 
ene geval is gekozen voor een bevoegdheid van de SVr, terwijl in het 
andere geval de weg van een algemene maatregel van bestuur wordt 
bewandeld. Wat is hiervan de achtergrond? 

Deze leden vonden het overigens ongewenst dat onderwerpen als de 
onderhavige niet in de wet, maar elders zijn geregeld. Daarmee wordt de 
kenbaarheid van het recht - en daarmee de rechtszekerheid - geweld 
aangedaan, zo vreesden deze leden. Naar hun oordeel zou de wet zelf 
een eenduidig antwoord dienen te geven op de vraag voor hoeveel uren 
recht bestaat op een werkloosheidsuitkering. Ten slotte is dat een 
elementair en essentieel gegeven in de hele werkloosheidswetgeving. 
Men zou daarvoor niet te rade moeten hoeven gaan bij nadere regels, die 
per definitie minder toegankelijk zijn voor betrokkenen dan wettelijke 
bepalingen in formele zin. 
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6. Artikelen (aan de hand van het gewijzigd voorstel van wet , 
stuk nummer 7) 

Artikel I, onderdeel C 

De leden van de D66-fractie vroegen of het, als gevolg van de hier 
voorgestelde wijziging in het wetsvoorstel Toeslagenwet kan voorkomen 
dat werkloze werknemers gedurende de loondervingsperiode een beroep 
moeten doen op de Algemene Bijstandswet. Waar betrokkenen kennelijk 
beneden het voor hen geldend minimumloon kunnen blijven ligt die 
situatie voor de hand. Deze leden hadden daartegen bezwaar; naar hun 
oordeel zou gedurende de loondervingsperiode niemand een beroep 
moeten hoeven doen op de Algemene Bijstandswet. Langs een omweg 
komen immers dan reeds in die periode de inkomenstoets en de vermo-
genstoets binnensluipen! Deze leden konden zich daarmee niet verenigen. 

Artikel I, onderdeel D 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden graag een nadere uitleg 
over het schrappen van artikel 29, derde lid van de TW. Zij erkenden dat 
inderdaad de SVr de bevoegdheid heeft gekregen nadere regels te stellen 
met betrekking tot de samenloop van toeslagen, maar zij vroegen zich af 
of daarmee ook het artikellid, dat regelt dat de bedrijfsvereniging tegenover 
wie het hoogste uitkeringsrecht bestaat, moet vervallen. 

Deze leden vroegen zich af hoe nu geregeld is welke vrijlating voorgaat 
bij samenloop van uitkeringsrechten. 

De leden van de fractie van D66 waren van mening dat toelichting op 
wetgeving duidelijk dient te zijn zonder dat daarvoor het terugzoeken in 
andere wetgeving noodzakelijk is. Met betrekking tot de toelichting op 
het hierboven genoemde onderdeel waren zij van mening dat aan dit 
beginsel niet wordt voldaan. Zij vroegen derhalve waarom artikel 29, 
derde lid van de TW dient te worden geschrapt. 

Artikel III, onderdeel B 

De hier voorgestelde wijziging doet de vraag rijzen wanneer nu eigenlijk 
van werkloosheid sprake is, aldus de P.v.d.A. fractieleden. Artikel 16 van 
de nWW definieert het verzekerd risico. Wat betekent deze wijziging nu 
feitelijk? Komt het er op neer dat een werknemer die minder dan 5 
arbeidsuren werkloos raakt, maar daarna meer uren verliest, recht op een 
uitkering kan doen gelden vanaf het moment dat het aantal verloren 
arbeidsuren de 5 overschrijdt? Zou deze wijziging aan de hand van een 
voorbeeld kunnen worden verduidelijkt? Wat houdt dan feitelijk in dat 
andere periode in aanmerking kunnen worden genomen? 

Betekent de wijziging, waarbij de SVr bevoegd is uren waarin geen 
arbeid is verricht gelijk te stellen met arbeidsuren en uren waarin wel 
arbeid is verricht buiten beschouwing te laten, dat het verzekerd risico in 
de wet niet is gedefinieerd maar alsnog nader kan worden uitgewerkt? Is 
dat geen aantasting van de rechtszekerheid van betrokkenen? Kan het 
kabinet in heldere en eenvoudige taal uiteenzetten wat nu precies het 
verzekerd risico is van de nieuwe Werkloosheidswet? Is dat inkomensverlies 
als gevolg van werkloosheid of is dat het verlies van arbeidsuren? 

Artikel III, onderdeel D 

Is het de bedoeling van deze wijziging te regelen dat werknemers die 
meer uren zijn gaan werken, onverlet de vraag of zij hiermee een 
lager inkomen zijn gaan verdienen dan tevoren het geval was, geen recht 
kunnen doen gelden op een werkloosheidsuitkering? Betekent dit dat 
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werknemers die werkloos zijn, voor een geringer aantal arbeidsuren het 
werk hervattend voor een hoger inkomen, nog wel een werkloosheidsuit-
kering zullen ontvangen en werknemers die het aantal verloren arbeids-
uren gecompenseerd hebben, ongeacht een lager of hoger inkomen dan 
tevoren was verdiend geen recht op een uitkering kunnen doen gelden, 
aldus vroegen de P.v.d.A-fractieleden. 

Artikel V, onderdeel C 

Welke bepalingen van overgangsrecht in de Invoeringswet zijn bedoeld, 
aldus vroegen de D66-fractieleden. 

Artikel V, onderdelen I en N 

De leden van de D66-fractie vroegen of door betrokkenen, gedurende 
de periode dat zij een uitkering ontvangen op grond van de vrijwillige 
verzekering van de Werkloosheidswet, premies (zullen) betalen voor de 
WAO en de ZW? 

Artikel V, onderdeel S 

De leden van de P.v.d.A.fractie stelden het op prijs dat alsnog duide-
lijkheid is verschaft over de relatie tussen het zogenaamde «opstapje» en 
artikel 8 WAGW. Zij hadden daar reeds meer dan eens om gevraagd. Zij 
vroegen of de bepaling dat de indeling in een klasse hoger mogelijk zou 
zijn imperatief is bedoeld. Ware het eventueel ook mogelijk een indeling 
twee klassen hoger te doen maken, bij voorbeeld op grond van bepalingen 
ingevolge artikel 45, wanneer zulks wenselijk zou zijn voor de herinscha-
keling in het arbeidsproces van betrokkene, zo vroegen deze leden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen voorts of ook zij die wel 
arbeidsongeschikt waren, echter voor minder dan 25% (WAO), c.q. 
minder dan 15% (AAW) ook in aanmerking zullen kunnen komen voor het 
«opstapje». Zij verwezen voor een nadere argumentatie hierbij naar het 
unanieme SVr-advies over deze materie. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld- Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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