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1. Algemeen 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van de inhoud van het 
verslag op het voorliggende wetsvoorstel. Ik spreek gaarne mijn waardering 
uit voor de wijze waarop de verschillende fracties aan een snelle behan-
deling van dit - in hoge mate technische - wetsvoorstel meewerken. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben met belangstelling, en in grote 
lijnen instemmend, kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. 
Deze leden brengen onder de aandacht dat zij ten tijde van de behandeling 
van de stelselherziening in de Tweede Kamer er op gewezen hebben dat 
de snelheid waarmee de voorstellen tot wijziging van het stelsel van 
sociale zekerheid werden behandeld, grote gevaren met zich bracht. Naar 
de mening van deze leden kon het maken van fouten niet uitblijven. Het 
heeft deze leden verbaasd dat zowel het kabinet als de regeringsfracties 
de opmerkingen van de P.v.d.A.-fractie ten tijde van de behandeling van 
de wetsvoorstellen hebben ontkend. Ook de leden van de fractie van 
D66 zien in de indiening van dit wetsvoorstel een bevestiging van hun 
tijdens de behandeling van de stelselherziening uitgesproken vrees, dat 
spoedig reparatiewetgeving nodig zou blijken te zijn. Ik merk daarover het 
volgende op. 

Het pakket stelselherzienende maatregelen waarover de Tweede Kamer 
zich na een behandeling van ruim een half jaar heeft uitgesproken vormt 
een uitermate complex geheel. Na afronding van de besluitvorming in de 
Tweede Kamer is bij nadere bestudering ten departemente gebleken dat 
de wetsvoorstellen, in belangrijke mate als gevolg van amendering, nog 
enige in hoofdzaak technische onvolkomenheden bevatten. Ook uitvoe-
ringsorganen zijn, bij de voorbereidingen die getroffen moeten worden 
voor de uitvoering van het herziene stelsel, gestuit op een aantal onduide-
lijkheden en knelpunten, die niet in de eerdere fase van advisering zijn 
onderkend. Dit laat overigens onverlet dat ik niet wil uitsluiten dat, indien 
Kamer en kabinet voor de behandeling van de wetsvoorstellen meer tijd 
ter beschikking had gestaan, een aantal van de nu in het wetsvoorstel 
gecorrigeerde onvolkomenheden voorkomen had kunnen worden. In 
zoverre kan ik het met deze leden eens zijn. Naar mijn mening zijn echter 
de omvang van het pakket maatregelen en de uit een oogpunt van 
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rechtvaardigheid daarin aan te brengen verfijningen in dit verband 
belangrijker factoren geweest dan het tempo waarin de behandeling heeft 
plaatsgevonden. Uitvoeringsorganen zouden bij de gedetailleerde 
voorbereiding van de feitelijke uitvoering ten allen tijde alsnog op 
onvolkomenheden in zo'n complex geheel van wetgeving zijn gestuit. 

De leden van de D66-fractie vragen welke nadere wijzigingsvoorstellen 
van de stelselherzieningswetten hen nog te wachten staan. Volgens deze 
leden treden nu tal van onvolkomenheden aan het licht. Zij noemen 
daarbij het volgen van opleidingen met een werkloosheidsuitkering, de 
inrichting van de verzekerdenadministratie en de verhouding van de 
Toeslagenwet (TW) met internationale verdragen. Over de door deze 
leden aangehaalde onderwerpen merk ik het volgende op. 

Het door deze leden genoemde knelpunt met betrekking tot het volgen 
van opleidingen met een werkloosheidsuitkering betreft de afstemming 
tussen nadere regelgeving terzake die ten dele aan de minister en ten 
dele aan de Sociale Verzekeringsraad (SVr) is gedelegeerd. Wetswijziging 
is op dit punt dus niet nodig. In het kader van de adviesaanvrage over het 
voorzieningenbeleid in het kader van de Werkloosheidswet zal de 
samenhang tussen de bevoegdheden van onder meer de SVr en de 
minister nader aan de orde komen. Ook de SVr acht het gewenst op dat 
moment deze kwestie nader te bezien. 

Met betrekking tot de inrichting van de verzekerdenadministratie deel ik 
deze leden mee, dat juist met het oog op het ontbreken van een verzeker-
denadministratie in de nieuwe Werkloosheidswet (nWW) voorlopig is 
gekozen voor een combinatie van fictief en feitelijk arbeidsverleden. Ik zie 
dan ook niet op welke onvolkomenheden deze leden in dit verband 
doelen. 

Ten aanzien van de verhouding van de TW met internationale verdragen 
zij tenslotte opgemerkt dat reeds voordat de SVr het aangehaalde 
spontane advies gaf, is onderzocht wat de TW betekende in het kader van 
internationale regelingen inzake sociale zekerheid. 

Het advies geeft een oplossing die zeer ingewikkeld en administratief 
uiterst bewerkelijk is. Om in internationaal verband tot een juiste toepassing 
van de TW te komen worden thans nog zowel de oplossing van het 
SVr-advies als andere mogelijkheden bestudeerd. In dit verband is van 
belang, dat voor welke toepassing ook wordt gekozen, wijziging van de 
TW niet nodig is. 

Met betrekking tot de vragen van deze leden welke wijzigingen nog te 
verwachten zijn en op welke termijn deze zullen worden ingediend, wijs ik 
op de nota van wijziging op het voorliggende wetsvoorstel die ik tezamen 
met deze nota naar aanleiding van het verslag aan u doe toekomen. Met 
deze nota van wijziging vindt op enige onderdelen van het pakket maatre-
gelen technische bijstelling plaats. Het gaat hierbij om onderdelen van de 
wetsvoorstellen TW, nWW en Invoeringswet stelselherziening sociale 
zekerheid (ISH). 

Zoals hiervoor reeds is aangegeven, is uit technisch overleg met het 
secretariaat van de SVr en de uitvoeringsorganen gebleken dat het met 
het oog op de uitvoeringstechnische aspecten wenselijk is enkele nadere 
wijzigingen aan te brengen. Voor een belangrijk deel is de noodzaak tot 
aanpassing van deze onderdelen aan het licht getreden in het kader van 
de voorbereiding van diverse SVr-adviezen inzake de uitvoeringsmaatre-
gelen welke nog in het kader van de herziening van het stelsel getroffen 
zullen worden. 

Een groot deel van de wijzigingen die in de genoemde drie wetsvoor-
stellen is aangebracht, strekt er toe te voorkomen dat belanghebbenden in 
hun aanspraken worden geschaad. 

Anderzijds hebben enkele wijzigingen tot doel te voorkomen dat aan 
belanghebbenden, louter door de formulering van enkele artikelen, 
ruimere aanspraken worden verleend dan door kabinet en Kamer werd 
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beoogd. Met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen die samenhangen 
met het werkloosheidsbegrip wordt verwezen naar hoofdstuk 5 van deze 
nota, waar wordt ingegaan op terzake gestelde vragen door de leden van 
de C D A . fractie. De overige wijzigingen, vervat in deze nota van wijziging 
voorzien hoofdzakelijk in tekstuele aanpassingen. Voor het overige zij 
verwezen naar de toelichting bij deze nota van wijziging. 

De leden van de D66-fractie vragen in dit licht in te gaan op de vraag 
of invoering per 1 januari 1987 van het herziene stelsel nog wel verantwoord 
is, ook al gezien het feit dat volgens deze leden de Eerste Kamer voor de 
behandeling van de wetsvoorstellen meer tijd lijkt te zullen nemen dan 
voorzien. 

Met de in het onderhavige wetsvoorstel opgenomen wijzigingen van de 
wetsvoorstellen stelselherziening, meen ik dat de wetsvoorstellen met 
name in uitvoeringstechnisch opzicht worden verbeterd. De vraag van 
deze leden of invoering per 1 januari 1987 verantwoord wordt geacht, 
beantwoord ik dan ook bevestigend. Met betrekking tot de opmerking van 
deze leden ten aanzien van de tijdsplanning van de Eerste Kamer merk ik 
op dat ik daarin geen aanleiding zie te verwachten dat invoering per 1 
januari aanstaande niet mogelijk zou zijn. 

De leden van de fractie van de P.P.R. merken op weinig commentaar te 
hebben op het voorliggende wetsvoorstel. Zij brengen in herinnering dat 
zij hun principiële bezwaren tegen de stelselherziening reeds vaak hebben 
verwoord. Het lid van de R.P.F, fractie is het eens met het kabinet dat het 
wetsvoorstel noodzakelijk is. 

2. Wijziging van de Toeslagenwet (19 257) 

De leden van de fracties van C.D.A., P.v.d.A., D66 en R.P.F, kunnen 
instemmen met de in het wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen van de 
TW met betrekking tot de alleenstaanden die jonger zijn dan 23 jaar. 
Voorts delen de leden van de fracties van C.D.A. en R.P.F, de mening van 
het kabinet dat geen recht op toeslag dient te worden verleend aan de 
jongeren tot 21 jaar die bij hun ouders wonen. De leden van de fracties 
van de P.v.d.A. en P.P.R. daarentegen hebben bezwaren tegen dit 
voornemen, terwijl de leden van de fractie van D66 blijk geven van hun 
twijfels op dit punt. 

Ik deel niet de mening van de leden van de fracties van P.v.d.A. en 
P.P.R. dat door ons voorstel thuiswonende jongeren beneden de leeftijd 
van 21 jaar minder rechten hebben dan jongeren die uitwonend zijn. 
Beide groepen hebben bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid 
een individueel uitkeringsrecht van 70% van het laatstverdiende loon. 
Vervolgens is de vraag aan de orde welke groepen van personen via de 
TW recht dienen te hebben op een aanvullende uitkering. Gelet op de 
minimumbehoeftefunctie die aan de TW ten grondslag ligt, behoren 
hiertoe niet de thuiswonenden, die jonger zijn dan 21 jaar. In aanvulling 
op hetgeen reeds in de memorie van toelichting werd opgemerkt, meen ik 
in dit verband voorts nog te kunnen wijzen op het verschil in uitkerings-
hoogte dat bijvoorbeeld bestaat in het kader van de Rijksgroepsregeling 
voor werkloze werknemers (Rww). Ook in het kader van de Rww wordt 
aan uitwonenden een hogere uitkering verstrekt dan aan thuiswonenden. 
Met enige nadruk wijs ik er tenslotte op dat de loondervingsuitkeringen 
bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid in het algemeen hoger 
zijn dan de uitkeringen die in het kader van de Rww gelden voor werkloze 
jongeren die thuiswonend zijn. Dit is reeds het geval indien de jongere 
tijdens arbeid een inkomen had van 70% van het voor zijn leeftijd geldende 
minimumloon. 
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Vergelijking loondervingsuitkering bij dagloon van 70% van het geldende 
minimumjeugdloon en de Rww-uitkering voor thuiswonende (cijfers 1986) 

Leeftijd Netto loondervings- Netto Rww-uitkering 
uitkering in guldens in guldens per maand 
per maand (incl. (incl. vakantie-uitkering) 
vakantie-uitkering) 

18 380 376 
19 438 383 
20 513 477 

Ik vermag niet in te zien - dit in antwoord op een vraag van de leden 
van de P.v.d.A.-fractie - dat het voorgestelde artikel het wetsvoorstel in 
betekende mate moeilijker uitvoerbaar maakt en fraudegevoeliger. Het 
beoordelen van het al dan niet thuiswonend zijn is relatief eenvoudig. Ook 
hierbij kan weer de parallel worden getrokken met andere uitkeringsrege-
lingen waarin een goed te verklaren onderscheid wordt gemaakt tussen 
thuis- en uitwonenden. 

De twijfels die de leden van de fractie van D66 uiten, vloeien naar mijn 
mening voort uit de wens van deze leden om het recht op toeslag op 
grond van de TW te zien als een individueel recht. Zoals ik hiervoor reeds 
opmerkte, stemt dit niet overeen met het karakter van de wet. 

Ik wijs de leden van de P.P.R.fractie er op dat er geen sprake is van 
een bezuiniging op de uitkeringen voor beneden 23-jarigen. Het bestaande 
stelsel van loondervingsregelingen kent alleen minimumbescherming 
voor gehuwden en alleenstaande ouders. Dit betekent dus dat de TW op 
dit punt - nu die bescherming ook wordt geboden aan alleenstaanden -
een uitbreiding van rechten inhoudt. 

Voorts meen ik - anders dan deze leden - dat geen relatie kan worden 
gelegd met de discussie die onlangs in de Tweede Kamer heeft plaatsge-
vonden met betrekking tot de verlaging van de meerderjarigheidsleeftijd. 
Ik wijs er op dat het kabinet (en de meerderheid van de Kamer) van 
mening is dat de verlaging van de leeftijd van meerderjarigheid niet als 
consequentie kan hebben dat de onderhoudsplicht voor ouders van 
kinderen in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar kan vervallen. 

Ik heb kennis genomen van de door de leden van de fractie van het 
C.D.A. gemaakte opmerking met betrekking tot het zogenaamde «1990-
amendement» (19 257, nr. 34 herdruk). Zoals reeds in de memorie van 
toelichting op het wetsvoorstel aangegeven is, meen ik dat nog voldoende 
tijd resteert om van gedachten te wisselen over de situatie die vanaf 
1990 met betrekking tot het recht op toeslag ontstaat. 

Het lid van de R.P.F.-fractie spreekt zijn teleurstelling uit over de 
opstelling van het kabinet met betrekking tot de zogenaamde «1990-dis-
cussie». Naar aanleiding van de vragen van het lid van de R.P.F.-fractie 
over de discussie met betrekking tot de mogelijkheden van verdergaande 
individualisering van uitkeringsrechten kan ik meedelen dat die mogelijk-
heden thans worden bezien. 

Daarbij zullen de verschillende mogelijkheden en consequenties 
worden geïnventariseerd. Ook zal gebruik worden gemaakt van het 
onderzoek dat momenteel door de Emancipatieraad wordt verricht naar 
de mogelijkheden tot realisering van economische zelfstandigheid voor 
een ieder. Omstreeks eind volgend jaar kunnen de uitkomsten worden 
verwacht. De ambtelijke studie terzake zal naar verwachting op een 
zodanig tijdstip kunnen worden afgerond dat tijdig voor 1990 beleidscon-
clusies kunnen worden getrokken. 

De leden van de fractie van de P v d A . menen dat het aanvaarden door 
de Tweede Kamer van het amendement-Van Nieuwenhoven (19 257, nr. 
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16) heeft geleid tot een fundamentele verbetering van de TW. Vervolgens 
vragen deze leden wanneer de indiening kan worden verwacht van de 
door het kabinet toegezegde notitie over de positie van deeltijdwerkers. 

Ik deel deze leden mee, dat deze notitie naar verwachting rond de 
jaarwisseling bij de Kamer kan worden ingediend. In deze notitie wordt 
onder andere nader ingegaan op de sociale verzekeringspositie van 
deeltijdwerkers zowel wat betreft de uitkeringskant als wat betreft de 
premiekant zoals deze leden veronderstellen. 

De leden van de fractie D66 vragen naar de kosten van het amende-
ment-Van Nieuwenhoven (19 257, nr. 16) zonder de in dit wetsvoorstel 
voorgestelde correctie. Deze kosten bedragen 70 min. Na correctie 
belopen de kosten een bedrag van ca. 5 min. 

3. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening voor oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) 
(19260) 

De leden van de fractie van D66, evenals de leden van de P.v.d.A. fractie, 
vragen zich af wat bedoeld wordt met de opmerking dat de kosten van 
deze wijziging verwaarloosbaar zijn, gezien het feit dat van aparte lagere 
grondslagen enige opbrengsten te verwachten zijn. 

De opmerking van deze leden is juist als een vergelijking wordt gemaakt 
tussen de systematiek van de IOAW na indiening van de derde nota van 
wijziging (19 260, nr. 33) en de systematiek van de IOAW zoals neergelegd 
in dit voorstel van wet. Met de aangehaalde passage is echter gedoeld op 
de kosten die uitbreiding van de groep lOAW-gerechtigden tot gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers met zich meebrengt voor de 
alleenstaanden jonger dan 23 jaar. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vragen zich af of de wijziging in artikel 
II alleen geldt voor de volledig werkloze werknemers of ook voor de 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer. 

Dit is inderdaad het geval. Het recht op en de hoogte van de uitkering 
kent immers geen onderscheid naar de verschillende categorieën 
uitkeringsgerechtigden genoemd in artikel 2 van de IOAW. 

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de leden van de 
fractie van de P.v.d.A. merk ik op dat ten aanzien van de algemeen 
noodzakelijke bestaanskosten geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
de verschillende groepen uitkeringsgerechtigden. 

Voor specifieke kosten die verband houden met de arbeidsongeschikt-
heid bestaan in het kader van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
(AAW) aparte voorzieningen. 

De leden van de P.v.d.A. fractie zien graag een overzicht tegemoet van 
het niveau van de netto-uitkering exclusief vakantietoeslag van iemand 
die geheel respectievelijk voor 50 procent arbeidsongeschikt is en 
aangewezen is op een AAW- respectievelijk een lOAW-uitkering, onder-
scheiden naar leeftijdsgroep. Tevens verzoeken zij om een vergelijkend 
overzicht van deze bedragen vóór en na de stelselherziening. De gevraagde 
overzichten zijn hieronder opgenomen, waarbij volledigheidshalve ook de 
uitkeringen inclusief vakantietoeslag zijn vermeld. 
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Overzicht van de niveaus van de netto uitkeringen per maand (exclusief en inclusief 
vakantiegeld) vóór en na stelselherziening voor alleenstaanden en thuiswonenden die 
geheel dan wel gedeeltelijk (50 procent) arbeidsongeschikt zijn, naar leeftijdsgroep 

Voor stelselherziening Bij 100%arbeids- Bij 50% arbeids 
ongeschiktheid ongesch ktheid 

AAW AAW + ABW 

excl. incl. excl. incl. 

Alleenstaande 
23 jaar e.o. 1031 1101 1045 1101 
22 jaar 1031 1101 897 952 
21 jaar 1031 1101 781 884 
20 jaar 929 991 730 775 
19 jaar 826 880 730 768 
18 jaar 723 770 730 763 
thuisinwonend 
20 jaar 929 991 505 544 
19 jaar 827 880 443 477 
18 jaar 723 770 380 409 

Na stelselherziening Bij 100% arbeids- Bij 50% arbeids 
ongeschiktheid ongesch i ktheid 

AAW AAW (+ evt. TW) + IOAW' 

excl. incl. excl. incl. 

Alleenstaande 
23 jaar e.o. 1045 1101 1032 1101 
22 jaar 897 952 893 952 
21 jaar 781 884 783 884 
20 jaar 660 702 728 775 
19 jaar 582 625 722 768 
18 jaar 505 543 717 763 
Thuiswonend 
20 jaar 660 702 444 477 
19 jaar 582 625 357 383 
18 jaar 505 543 350 376 

1 Netto jaarinkomen herleid naar netto 
maandinkomen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen tevens naar een overzicht van 
kosten en baten die de amendering en de wijziging van de IOAW vanaf 
het moment van indiening met zich hebben meegebracht. 

Dit overzicht luidt als volgt: 

— effect wijziging onbeperkte duur van de vervolguitkering voor 
57,5-jarigen en ouder: 
— werklozen: 
— gedeeltelijk arbeidsongeschikten: 
— uitbreiding kring van rechthebbenden met: 
— gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers: 
— 57,5-jarigen en ouder die niet aan de arbeidsverledeneis voldoen 
— verruiming vrijlatingsbepalingen 
— overige factoren zoals overstap van leeftijd" naar arbeidsverleden-
cri terium, bijstellingen naar aanleiding van het arbeidsverleden-
onderzoek 

— 155 min. 
- 115mln . 

+ 680 min. 
+ 155 min. 
+ 5 min. 

+ 170 min. 

De amendering en wijziging van de IOAW heeft per saldo geresulteerd 
in een toename van de structurele uitkeringslast van 740 min. per jaar ten 
opzichte van de in de memorie van toelichting bij de nWW vervatte 
raming van 1260 min. (zie tabel 5.4, Tweede Kamer, 1985-1986, 19 261, 
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nr. 3). De totale %tructurele uitkeringslast van de IOAW wordt derhalve nu 
geraamd op 2 mld. per jaar. 

Tegenover de structureel hogere uitkeringslast voor de IOAW staat een 
vermindering van de lasten in de overige sociale zekerheidsregelingen 
van ca. 500 min. 

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

De leden van de fractie van de P.v.d.A. gaan in op de zogenaamde 
kopjesproblematiek. De kern van hun opmerkingen is het verschil dat 
deze leden constateren tussen het begrip «alleenstaande» voor de 
toepassing van het kopje en de indeling voor de loon- en inkomstenbelasting 
in de tariefgroep. Het door deze leden aangeduide verschil in werkingssfeer 
is op zich juist. De hier aan het woord zijnde leden menen echter uit hun 
analyse te mogen afleiden dat deze verschillen aanleiding zijn geweest tot 
misverstanden over de indeling in tariefgroep en tot een te beperkte 
werking van de kopjesregeling. Er is, althans bij mij, geen sprake van een 
misverstand op dit gebied. Ook ben ik het niet eens dat de werking van 
de kopjesregeling te beperkt zou zijn. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wijzen allereerst op de alleen-
staande van 26 jaar die samenwoont met een familielid en ingedeeld 
wordt in tariefgroep I en vervolgens op de alleenstaande van 28 jaar die 
eveneens samenwoont met een familielid en wordt ingedeeld in deze 
tariefgroep. Zij menen uit de vergelijking van deze twee situaties te 
mogen afleiden dat het kopje zou moeten gelden voor alle alleenstaanden, 
dus ook voor personen boven de 27 jaar. Ik wil deze stelling tegenspreken 
door over de genoemde voorbeelden het volgende op te merken. 

De alleenstaande van 28 jaar kan alleen in tariefgroep I worden 
ingedeeld wanneer het familielid waarmee wordt samengewoond over 
eigen inkomen beschikt. Deze situatie is toegelicht in de memorie van 
antwoord nWW (Kamerstukken II, 1985-1986, 19 261, nr. 8) op bladzijde 
117: «Voor de uitkeringsgerechtigde met een financieel niet afhankelijke 
partner bestaat vanzelfsprekend geen recht op het sociaal minimum voor 
een alleenstaande. Derhalve kan de laagste loondervingsuitkering voor 
deze groep niet onder het relevant sociaal minimum komen, zodat voor 
toepassing van de overgangsregeling geen reden is.» 

In het eerste voorbeeld van de leden van de fractie van de P.v.d.A. is 
niet zonder meer duidelijk of het familielid over eigen inkomsten beschikt. 
De alleenstaande van 26 jaar wordt immers in ieder geval in tariefgroep I 
ingedeeld. Strikt geredeneerd zou geen recht op het kopje bestaan 
wanneer het familielid waarmee wordt samengewoond over voldoende 
eigen inkomen beschikt. Met het oog op het beslag dat op hoofdzaken 
door de stelselherziening op de uitvoeringsorganen wordt gelegd, heb ik 
het een toelaatbare vereenvoudiging geacht om de overgangsregeling op 
dit punt in een naar verwachting beperkt aantal gevallen een te ruime 
werking te geven. Het gaat mij echter anderzijds veel te ver om de 
werking van de overgangsregeling uit te breiden naar alle alleenstaanden, 
ook van 27 jaar en ouder. Een strikte toepassing van het gelijkheidsbeginsel 
waarvan de leden van de fractie van de P.v.d.A. gewag maken zou veeleer 
moeten leiden tot een inperking van de voorgestelde overgangsregeling 
voor alleenstaanden onder de 27 jaar, waardoor deze niet van toepassing 
zou zijn op alleenstaanden die samenwonen met een familielid met eigen 
inkomen. Zoals gezegd heb ik hier om uitvoeringstechnische redenen voor 
een enigszins te ruime werking gekozen. 

De leden van de P.P.R. fractie vragen een toelichting op de geraamde 
kosten van ca. 5 min. van het voorstel om de zogenaamde «kopjes»-regeling 
uit te breiden in die zin, dat alleenstaanden die uit arbeid minder dan het 
voor hun leeftijd geldende minimumloon verdienen - maar tenminste 70% 
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daarvan - in beginsel recht krijgen op een kopje. Deze kosten bedragen, 
meer in precisie, 2,5 min. welk bedrag als volgt is berekend. De «kopjes»-
regeling geldt blijkens de nota naar aanleiding van het eindverslag bij de 
nieuwe Werkloosheidswet (Kamerstukken II, 1985-1986, 19261, nr. 15) 
voor 48 500 AAW-ers, welk aantal als gevolg van het voorstel wordt 
uitgebreid met ruim 5000 uitkeringsgerechtigden. De additionele kosten 
bedragen bij een gemiddeld bruto bedrag van 300 gulden per jaar 1,5 
min. De «kopjes»-regeling is voorts ook van toepassing op werkloze 
uitkeringsgerechtigden, voor wie de kosten zijn berekend op ongeveer 
1 min. 

Ten aanzien van de zogenaamde «kopjesregeling» zij verder het 
volgende opgemerkt. 

De huidige redactie van de wetsartikelen waarin de voorgaande 
bepaling is opgenomen spoort niet volledig met de bedoeling ervan. 
Terwijl voor de bepaling van de tariefgroepindeling van een alleenstaande 
de leeftijd bij de aanvang van het kalenderjaar beslissend is, wordt de 
aanvulling op de uitkering niet langer verstrekt vanaf het moment van het 
bereiken van de 27-jarige leeftijd. Anders gesteld, wanneer de uitkerings-
gerechtigde in de loop van een kalenderjaar de 27-jarige leeftijd bereikt 
komt het zogenaamde kopje te vervallen terwijl de situatie met betrekking 
tot de tariefgroep tot het einde van het kalenderjaar ongewijzigd blijft. In 
deze gevallen zal dit tot gevolg hebben dat de netto-uitkering gedurende 
een gedeelte van het jaar beneden het sociaal minimum van een alleen-
staande kan liggen. Dit laatste is uiteraard strijdig met de bedoelingen. 

Bij de in bijgaande nota van wijziging voorgestelde formulering is 
aansluiting gezocht bij die in de belastingwetgeving, zodat de gesignaleerde 
discrepantie zich niet voor zal kunnen doen. (Artikel V, onderdeel III, IV en 
VII). 

5. Overige onderwerpen 

De leden van de C.D.A.-fractie zijn in het verslag nog ingegaan op een 
tweetal vraagstukken van technische aard. De eerste vraag heeft betrekking 
op de wijze waarop de minimumbescherming in de TW en de IOAW 
uitwerkt en hoe deze zich verhoudt tot de huidige grondslagensystematiek 
in de AAW. 

De tweede vraag heeft betrekking op de uitwerking van het werkloos-
heidsbegrip. 

In het onderstaande ga ik nader in op beide vragen. 

Minimumbescherming op jaarbasis 

De leden van de fractie van het CDA hebben gelijk dat de minimumbe-
scherming op jaarbasis niet in alle (huidige) regelingen gelijk is. Dit 
verschil wordt in essentie veroorzaakt doordat als basis voor de bepaling 
van het (minimum) dagloon/de grondslag voor de verschillende regelingen 
wordt uitgegaan van een verschillend aantal (werk)dagen per jaar. Veelal 
wordt uitgegaan van 260 werkdagen per jaar, terwijl dit feitelijk gemiddeld 
261 bedraagt. 

Aan de hand van een korte omschrijving van de gehanteerde bereke-
ningssvstematieken in de verschillende regelingen wordt dit toegelicht. 
Voor de goede orde zij vooraf opgemerkt dat in het onderstaande de 
algemene structuur uiteengezet wordt. In de uitvoeringspraktijk blijkt een 
zekere mate van diversiteit te bestaan ten aanzien van de feitelijke 
betaling en berekening per betalingstijdvak. 

- huidige WW, WWV en ZW. vertrekpunt voor het niveau van mini-
mumbescherming is het netto minimumloon per maand. Om dit maand-
bedrag te herleiden tot een minimumbedrag, wordt, evenals de Wet 
minimumloon en minimum vakantiebijslag dit doet, het maandbedrag 
gedeeld door de factor 21,666. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 606, nr. 5 8 



Dit getal 21,666 is gebaseerd op 260 werkdagen in een jaar (12 x 
21,666 = 260). Het bedrag dat een minimum-maandloner in gemiddeld 
261 dagen verdient wordt als het ware tot 260 dagen herleid. 

Voor de bepaling van het minimumdagbedrag wordt er dus van 
uitgegaan dat er 260 werkdagen in het jaar zitten; dit wordt echter 
gemiddeld 261 keer in een jaar uitbetaald. Ter illustratie het volgende 
WWV-voorbeeld: 

een werknemer werkt tegen het minimumloon per maand (f 1 987,70) 
en wordt werkloos. Er zijn geen partnerinkomsten. Tijdens werken 
bedraagt het inkomen per jaar (exclusief vakantie-uitkering) 12 x f 1 987,70 
= f 23 852,40. Tijdens de WWV-periode bedraagt het inkomen per jaar 
(exclusief vakantie-uitkering) 261 x f91,74 = f23 944,14. De werkne-
mer ontvangt dus tijdens de WWV-periode f 91,74 meer. 

- huidige AAW/WAO: vertrekpunt is ook hier het netto minimumloon 
per maand. Om tot een grondslag per dag te komen wordt het maandbedrag 
gedeeld door de factor 21,75. Dit getal is gebaseerd op 261 uitkerings-
dagen per jaar (12 x 21,75 = 261). De grondslag per dag is de basis 
voor de uitkering die gemiddeld ook 261 keer tot uitbetaling komt. Aldus 
wordt op jaarbasis het juiste niveau van minimumbescherming geboden. 

- Toeslagenwet deze wet biedt nWW-, AAW/WAO- en ZW-gerechtig-
den per dag een inkomensgarantie die gelijk is aan het minimumloon per 
dag als bedoeld in de Wet minimumloon. Het in die wet opgenomen 
dagbedrag is gebaseerd op 260 werkdagen per jaar. De loondervingsre-
gelingen geven echter gemiddeld 261 maal per jaar recht op uitkering. 
Op jaarbasis wordt aldus een hogere minimumbescherming geboden in 
vergelijking met iemand die via 12 maandlonen het minimumloon 
verdient. Het verschil bedraagt op jaarbasis f91,74. 

- IOAW/ABW: De lOAW-uitkering wordt in beginsel per maand 
uitbetaald, waardoor de bescherming op jaarbasis lager (dat wil zeggen 
f 91,74) is dan die in de Toeslagenwet. Dit geldt ook voor de bijstandsuit-
kering die per maand wordt uitbetaald. Indien de bijstandsuitkering per 
week wordt verleend is de bescherming op jaarbasis weer gelijk aan die 
van de Toeslagenwet. 

Hierbij zij nog opgemerkt dat deze «260-261 dagenproblematiek» ook 
in het bovenminimale traject tot verschillende uitkomsten leidt. Zo 
bepalen de dagloonregels voor de huidige WWV en de WAO dat het 
dagloon WWV/WAO moet worden herleid op basis van 260 dagen. 
Wanneer sprake is van maandloon wordt dit op jaarbasis echter verdiend 
in gemiddeld 261 dagen. Dit leidt ertoe dat in vergelijking met de 
verdiensten voor aanvang van de werkloosheid/arbeidsongeschiktheid 
gemiddeld per jaar een dag teveel uitkering wordt betaald. 

Het is duidelijk dat de hiervoor gesignaleerde problematiek van veel 
belang is, waarover echter niet in het kader van het nu aan de orde zijnde 
wetsvoorstel in structurele zin besluitvorming mogelijk is. Het gaat 
immers om de bescherming op minimumniveau op jaar-, maand- en 
dagbasis bij werken (geregeld in de Wet minimumloon en minimum 
vakantiebijslag) en bij niet-activiteit. In de door de leden van de C.D.A.-
fractie gestelde vragen ter zake zien wij echter wel aanleiding om via de 
gangbare procedure (dat wil zeggen na advisering door de SER en de 
SVr) te komen tot een oplossing van de geschetste problematiek. Ik 
streef ernaar deze adviesaanvrage op korte termijn af te ronden. 

De laatste vraag van de leden van de fractie van het C D A . in dit 
verband heeft betrekking op de overgangsproblematiek. Immers de 
huidige grondslagensystematiek AAW blijft na de invoering van de 
stelselherziening voor de uitkeringsgerechtigden met een midden- of een 
hoge grondslag tot de zogenaamde «uitkeringsverjaardag» gelden. Dit is 
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geregeld in artikel 43, eerste lid, van de Invoeringswet stelselherziening 
sociale zekerheid. Deze overgangsregeling is getroffen om een geleidelijke 
overgang naar het nieuwe systeem van de TW tot stand te brengen. Een 
overgang per 1 januari a.s. zou de uitvoeringsorganen immers voor niet 
geringe problemen plaatsen. 

Uit het vorenstaande blijkt echter dat door het verschil in wijze van 
bescherming tussen AAW en TW de betrokken overgangsgevallen zonder 
nadere regeling direct per 1 januari a.s. aanspraak zouden kunnen maken 
op een beperkte aanvullende toeslag ( ± f 0,50 per dag). De in de 
Invoeringswet opgenomen overgangsregeling beoogt nu juist dit te 
voorkomen. Om deze reden heb ik gemeend in de reeds genoemde nota 
van wijziging een met de strekking van de overgangsregeling overeenko-
mende aanvullende bepaling op te nemen waardoor deze overgangsge-
vallen geen recht op toeslag hebben tot de datum van de «uitkeringsver-
jaardag». Het gaat hier om artikel 43, negende lid van de Invoeringswet. 
Wellicht ten overvloede wordt hieraan toegevoegd dat dit voor de 
betrokken overgangsgevallen geen financiële achteruitgang betekent ten 
opzichte van de voor hen thans geldende situatie. 

Het werkloosheidsbegrip in de nWW 

De leden van de C.D.A.-fractie stellen verder enkele vragen omtrent het 
werkloosheidsbegrip in de nWW. 

Ofschoon de werkloosheidsregel in artikel 16 van de nWW in het 
merendeel van de werkloosheidssituaties goed werkt, kan in sommige 
gevallen deze regel tot onbedoelde uitkomsten leiden, zoals deze leden 
hebben vernomen. 

Onbedoelde uitkomsten kunnen ontstaan in de situatie dat een werkne-
mer in een wisselend arbeidspatroon werkzaam is. Wisselende arbeidspa-
tronen zijn niet alleen onregelmatige arbeidspatronen maar ook regelmatige 
arbeidspatronen waarin de werknemer in de ene week meer uren werkt 
dan in de andere week. 

Een voorbeeld kan dat verduidelijken. Als een werknemer om en om 
een week 38 uur en een week 20 uur werkt en hij verliest op een gegeven 
moment zijn arbeid over de weken waarin hij 20 uur werkt, dan geeft de 
werkloosheidsregel het volgende beeld. Gekeken moet worden naar het 
gemiddeld arbeidspatroon in de laatste 26 weken voorafgaand aan zijn 
arbeidsurenverlies. Dat arbeidspatroon is dan 29 uur per week. Terwijl de 
werknemer nog een arbeidsomvang van om de week 38 uur heeft, zou hij 
over de weken dat hij niet meer werkt een recht op uitkering over 29 uur 
hebben. Per saldo zou deze werknemer tijdens werkloosheid derhalve 
gunstiger uitkomen, aangezien hij in de weken waarin hij niet meer werkt 
20 arbeidsuren heeft verloren en recht op uitkering zou hebben over 29 
uur. 

De oorzaak van deze onbedoelde uitkomst is tweeërlei. Enerzijds is zij 
gelegen in de omstandigheid dat weken waarover feitelijk geen verlies 
wordt geleden in de berekening worden meegenomen en anderzijds is zij 
een gevolg van het feit dat het verlies per week wordt vastgesteld en niet 
over een aantal weken gemiddeld. 

Ik ben, gelet op de ook door de leden van de C.D.A.-fractie vernomen 
opmerkingen vanuit de uitvoering, tot de conclusie gekomen dat de 
mogelijkheid dient te bestaan deze onbedoelde uitkomsten te voorkomen. 
In artikel 16 zou daartoe een voorziening kunnen worden opgenomen. De 
nota van wijziging op het onderhavige wetsvoorstel voorziet daarin. 

De verschillende mogelijkheden die zich op dit punt in de uitvoerings-
praktijk kunnen voordoen maken een in sterke mate casuïstische regelge-
ving onontkoombaar. Het ligt daarom naar mijn mening voor de hand om 
de eventueel noodzakelijk geachte regelgeving voor deze bijzondere 
situaties aan de SVr over te laten. In de nu voorgestelde nota van 
wijziging wordt de SVr de wettelijke bevoegdheid daartoe gegeven. De 
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regels die de SVr op grond van de nu voorgestelde wijzigingen zal kunnen 
stellen met betrekking tot het verlies van arbeidsuren bij wisselende 
arbeidspatronen kunnen afwijken van de basisregel van het tweede lid, 
doordat bijvoorbeeld bepaalde weken buiten beschouwing worden 
gelaten bij de vaststelling van het arbeidspatroon, doch kunnen ook 
afwijken van het uitgangspunt dat het verlies per week wordt vastgesteld. 

Voorts is van de zijde van de uitvoeringsorganen gewezen op uitvoe-
ringsproblemen die zouden kunnen rijzen bij de berekening van de 
werkloosheid ten aanzien van werknemers die werkzaam zijn in onregel-
matige arbeidspatronen en die korte tijd achtereen meer keren arbeids-
urenverliezen ondergaan. Uitgangspunt is dat het arbeidsurenverlies wordt 
berekend aan de hand van het aantal uren dat de werknemer per week 
nog arbeid verricht, afgezet tegen het aantal uren dat hij gemiddeld per 
week werkte in de 26 weken voorafgaand aan het verlies. 

Ten aanzien van een werknemer die kort na elkaar arbeidsuren verliest, 
kan bij het vaststellen van het gemiddelde arbeidspatroon niet steeds 
worden uitgegaan van de 26 weken voorafgaande aan elk verlies, 
aangezien op die manier een groter totaalverlies zou worden berekend 
dan de betrokken werknemer in werkelijkheid heeft geleden. 

Ter verduidelijking een voorbeeld. 
Een werknemer die 40 uur gemiddeld per week werkte, gaat in drie 

opeenvolgende maanden achtereenvolgens terug naar 35, 30 en 25 uur 
per week. Bij de eerste teruggang is zijn verlies 4 0 - 3 5 = 5 uur. Bij het 
tweede verlies is volgens de regel van artikel 16, tweede lid, het arbeids-
patroon over de laatste 26 weken niet 35 uur, maar 5 maanden 40 uur 
per week en 1 maand 35 uur per week. Het arbeidspatroon is derhalve 
ongeveer 39 uur per week. Het tweede verlies zou dan 9 uur bedragen. 
Volgens de regel van artikel 16, tweede lid, is bij de derde teruggang het 
arbeidspatroon van de laatste 26 weken ongeveer 37 uur per week. 
Alsdan zou het derde verlies niet 5, maar 12 uur bedragen. Deze drie 
verliezen zouden dan samen leiden tot een recht op uitkering over 26 uur 
per week, terwijl het werkelijke arbeidsurenverlies 15 uur per week 
bedraagt. 

Ook hier is sprake van een vertekend beeld van de verliesomvang 
doordat uren die de verliesomvang bepalen meer keren doorwerken in 
opeenvolgende verliezen. 

Om ongewenste cumulatie van verliezen te voorkomen dient de 
mogelijkheid te bestaan om het arbeidspatroon vast te stellen aan de 
hand van een andere maatstaf dan genoemd in het tweede lid. Dit kan 
onder meer zijn de periode tussen twee verliezen in of de periode (van 26 
weken) voorafgaande aan het eerste verlies waaraan elk volgende verlies 
wordt afgemeten. 

Indien een werknemer kort na elkaar zelfstandige rechten verkrijgt op 
werkloosheidsuitkering door opeenvolgend verlies van arbeidsuren zou in 
een aantal gevallen ook de berekening van die rechten met de daarbij 
behorende daglonen moeilijkheden opleveren voor het verwerken van de 
daarbij behorende mutaties, waardoor in sommige gevallen de uitkering 
niet tijdig betaalbaar zou kunnen worden gesteld. Ik acht deze problematiek 
reëel. 

Het ligt in de bedoeling bij de algemene maatregel van bestuur op 
grond van artikel 16 deze problemen op te lossen. Deze algemene 
maatregel van bestuur, die regelt hoe opeenvolgende verliezen dienen te 
worden behandeld, dient een adequate wettelijke basis te hebben. Met 
het oog daarop wordt nu voorgesteld bij nota van wijziging artikel 16 
nWW aan te passen. 

Een ander probleem betreft de invloed van niet gewerkte uren op het 
werkloosheidsbegrip. Uren waarin de werknemer bijvoorbeeld wegens 
vakantie niet heeft gewerkt drukken het gemiddeld arbeidspatroon en 
doen de werkloosheidsomvang verkleinen. Ook door arbeidsduurverkorting 
die niet gelijkelijk over een jaar verspreid wordt ingevuld kan een verteke-
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nend beeld ontstaan met betrekking tot de werkloosheidsomvang. Dit is 
niet de bedoeling. Daarom wordt nu bij nota van wijziging, naar analogie 
van hetgeen in artikel 17, vijfde lid, voorgesteld, op grond van artikel 16 
de SVr de bevoegdheid gegeven niet gewerkte uren gelijk te stellen met 
arbeidsuren en gewerkte uren buiten beschouwing te laten. 

Voorts is van de zijde van de uitvoeringsorganen verzocht om technische 
aanpassingen van de regels omtrent beëindiging en herleving van rechten 
in de nWW in verband met wisselende arbeidspatronen. 

Wanneer een werknemer na het ontstaan van een recht op uitkering 
arbeid gaat verrichten eindigt zijn recht ter zake van het aantal uren dat 
hij werkzaam is. 

Na 26 weken werkhervatting kan in beginsel weer een nieuw recht 
ontstaan. Bij een wisselend arbeidspatroon kan zich de situatie voordoen 
dat het tweede recht te zamen met het eerste recht een groter aantal 
uren omvat dan de werknemer ooit heeft gewerkt. Het is daarom van 
belang te bepalen dat als een tweede recht ontstaat, het eerste recht 
eindigt voor het deel dat deze rechten, samen met het eventueel resterende 
arbeidspatroon, een groter aantal uren omvatten dan het oorspronkelijk 
arbeidspatroon. De wijziging van artikel 20 voorziet daarin. 

Met deze problematiek hangt mede samen de aanpassing van artikel 
21 van de nWW, dat de herleving van het recht op uitkering regelt. 

Ten slotte zou, zoals de leden van de CD.A-fractie terecht veronder-
stellen, artikel 47 van de nWW tot misverstanden aanleiding kunnen 
geven. Deze misverstanden kunnen ontstaan doordat in artikel 47, dat de 
hoogte van de loondervingsuitkering regelt, in tegenstelling tot artikel 52, 
dat de hoogte van de vervolguitkering regelt, niet expliciet is aangegeven 
hoe de hoogte van de uitkering dient te worden vastgesteld in geval van 
gedeeltelijke werkloosheid. Deze omissie wordt nu eveneens bij de nota 
van wijziging hersteld. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
de tekst te verduidelijken teneinde buiten twijfel te stellen dat deze 
regeling zowel betrekking heeft op een recht dat is ontstaan uit gedeeltelijke 
werkloosheid als op een volledig recht dat gedeeltelijk is geëindigd. 

Samenvattend hebben de in de nota van wijziging voorgestelde 
wijzigingen met betrekking tot het werkloosheidsbegrip in de nWW 
vooral ten doel een adequate wettelijke basis te verschaffen om de 
hiervoor genoemde technische knelpunten in overleg binnen en met de 
uitvoering te kunnen oplossen. 

6. Artikelen 

Artikel V, onderdeel K 

Naar aanleiding van de desbetreffende vraag van de leden van de 
D66-fractie merk ik op dat de in dit onderdeel vervatte wijziging van de 
Wet op de studiefinanciering niet leidt tot herberekening van beurzen. 
Met het in het kader van de studiefinanciering niet als inkomen aanmerken 
van uitkeringen op grond van TW en I0AW wordt bewerkstelligd dat de 
hoogte van de studiefinanciering wordt vastgesteld onafhankelijk van een 
eventueel recht op TW of IOAW. Niet alleen zal er geen herberekening 
van reeds toegekende beurzen nodig zijn, maar ook beurzen die nog 
toegekend worden zullen niet beïnvloed worden door de uitkeringen op 
grond van TW of IOAW. 

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