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VERSLAG 
Vastgesteld 22 september 1986 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast 
met het voorbereidend onderzoek, heeft de eer als volgt verslag uit te 
brengen van haar bevindingen. 

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

1. Algemeen 

De leden van de P.v.d.A. fractie hadden met belangstelling, en in grote 
lijnen instemmend, kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. 

Reeds ten tijde van de parlementaire behandeling van de stelselherzie-
ning hadden zij er op gewezen dat de snelheid waarmee de wetsvoorstellen 
tot wijziging van het stelsel van sociale zekerheid werden behandeld 
grote gevaren met zich bracht. De diepgaande advisering door de SVr en 
de zeer sterke inzet van de betrokken ambtenaren hebben er sterk toe 
bijgedragen dat de technische en juridische kwaliteit van de wetsvoorstellen 
werd verbeterd, maar het maken van fouten kon niet uitblijven. Het had 
deze leden verbaasd dat zowel het kabinet als de regeringsfracties ten 
tijde van de behandeling van de wetsvoorstellen gemeend hadden de 
opmerkingen van de P.v.d.A. fractie ter zake te ontkennen. Het thans 
voorliggende wetsvoorstel zal voor hen ongetwijfeld aanleiding zijn hun 
ongelijk in deze te bekennen. 

Het was deze leden voorts opgevallen dat naar aanleiding van het 
advies van de Raad van State nog een groot aantal wijzigingen in het 
voorliggende wetsvoorstel is aangebracht. Kan worden medegedeeld 
waarom deze aspecten eerst in deze fase van voorbereiding onderkend 
zijn? 

De leden van de fractie van D66 zagen in de indiening van het wets-
voorstel een bevestiging van hun tijdens de behandeling van de stelsel-
herziening uitgesproken vrees, dat spoedig reparatiewetgeving nodig zou 
blijken te zijn. Weliswaar zijn de meeste thans voorgestelde wijzigingen 
noodzakelijk als gevolg van de amendering tijdens de plenaire behandeling, 
doch dat neemt niet weg dat het tekenend is voor de snelle behandeling 
van de wetsvoorstellen in de Kamer dat nu reeds aanvullende wetgeving 
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noodzakelijk is. Volgens deze leden wordt hierdoor opnieuw aangetoond 
dat de stelselherziening te snel door de Tweede Kamer is «gejaagd», 
zonder dat alle gevolgen van de vele wijzigingen voldoende overwogen en 
afgewogen konden worden. 

Deze leden vroegen het kabinet welke nadere wijzigingsvoorstellen van 
de stelselherzieningswetten hen nog te wachten staat. Uit berichten, 
afkomstig van de Sociale Verzekeringsraad hadden zij begrepen, dat de in 
het onderhavige wetsvoorstel vervatte onderwerpen bepaald niet de 
enige zijn waarop de wetgeving niet adequaat is. Het volgen van opleidingen 
met een werkloosheidsuitkering, de inrichting van de verzekerden-admini-
stratie, de verhouding van de Toeslagenwet met internationale verdragen 
en tal van andere onvolkomenheden treden nu aan het licht. Sommige 
daarvan kunnen worden opgelost via nadere regelgeving, hoewel dat een 
allesbehalve koninklijke weg is, andere dienen evenwel door middel van 
wetswijziging te worden aangepast. Kan het kabinet al mededelen welke 
wijzigingen nog te verwachten zijn, en op welke termijn deze zullen 
worden ingediend? 

Zij vroegen het kabinet in dit licht tevens in te gaan op de vraag of het 
nog wel verantwoord is om de stelselherziening op 1 januari 1987 van 
kracht te laten worden, ook al gezien het feit dat de Eerste Kamer 
(volgens deze leden terecht) meer tijd lijkt te zullen nemen voor de 
behandeling dan aanvankelijk was voorzien. 

De leden van de P.P.R.-fractie hadden van de wijzigingsvoorstellen 
kennisgenomen. Zij merkten op dat zij weinig commentaar hadden, 
gegeven het feit dat dit wetsvoorstel uitsluitend tot doel heeft om 
consistentie aan te brengen tussen enkele door de Kamer aanvaarde 
amendementen en de wetsvoorstellen van de stelselherziening. De 
principiële bezwaren tegen deze stelselherziening hadden zij reeds vaak 
verwoord. 

Het lid van de R.P.F, fractie onderkende de noodzaak enkele aanpassin-
gen aan te brengen in de door de Tweede Kamer reeds aanvaarde 
wetsvoorstellen inzake de stelselherziening sociale zekerheid. De wijzi-
gingsvoorstellen zijn in het bijzonder bedoeld om een aantal ongewenste 
en onbedoelde neveneffecten van aanvaarde amendementen te herstellen. 
Het wetsvoorstel gaf het hier aan het woord zijnde lid aanleiding tot het 
maken van enkele opmerkingen ten aanzien van de wijzigingen in de 
Toeslagenwet (zie onder 2). 

2. Wijziging van de Toeslagenwet (19257) 

De leden van de CD.A-fractie merkten op dat het aanvaarde amende-
ment-Van Nieuwenhoven c.s. (19257, nr. 16) onbedoelde gevolgen heeft 
voor een tweetal categorieën van beneden 23-jarigen: 

a. ongehuwde arbeidsongeschikten, 
b. ongehuwde werklozen. 
Deze leden zeiden het eens te zijn met het in de memorie van toelichting 

gestelde dat het een ongewenste situatie is indien bepaalde categorieën 
uitkeringsgerechtigden een inkomensgarantie wordt geboden, die niet is 
afgestemd op het voor hun leeftijd geldende minimumloon. Zij kunnen 
zich dan ook vinden in de voorgestelde wijziging. 

Bovendien heeft het amendement onbedoelde gevolgen voor thuiswo-
nende jongeren tot 21 jaar. De leden van de C.DA.fractie konden 
daarom instemmen met de in het wetsvoorstel vervatte aanpassingen. Zij 
achtten het niet juist deze groep uitkeringsgerechtigden bescherming te 
bieden tot een niveau dat ver boven het relevante sociale minimum ligt. 

Deze leden respecteerden voorts de motieven om het zgn. «1990-amen-
dement» (19 257, nr. 13) te zijner tijd aan te passen, hoewel zij bij voorkeur 
nu reeds helderheid op dit punt zouden krijgen. 
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Door aanvaarding van het amendement-Van Nieuwenhoven c.s. 
(19 257, nr. 16) heeft de Kamer de opvatting van de P v d A . fractieleden, 
hier aan het woord, bevestigd dat alleenstaanden onder de werkingssfeer 
van de Toeslagenwet dienen te vallen. Dit heeft tot een fundamentele 
verbetering van de Toeslagenwet geleid, die in het bijzonder van belang is 
voor de in deeltijd werkende alleenstaande. Mede gezien het grote belang 
dat de P.v.d.A. fractieleden hechten aan het bevorderen van niet-generieke 
vormen van arbeidsduurverkorting, zoals deeltijdarbeid, is het amendement 
van betekenis. Deze leden veronderstelden dat de notitie over het 
bevorderen van deeltijdarbeid - die tijdens het debat over de regerings-
verklaring is toegezegd - op korte termijn de Kamer zal bereiken, en dat 
daarin uitgebreid aandacht zal worden geschonken aan de positie van 
deeltijdwerknemers in relatie met de sociale zekerheid. Wanneer mag 
indiening van deze notitie worden verwacht? Zal hierin ook aandacht 
worden geschonken aan verbetering van de sociale zekerheidsregelingen 
voor deze groep, zowel wat de uitkeringskant als de premieheffingskant 
betreft? 

Met de voorgestelde regeling ten aanzien van alleenstaanden, jonger 
dan 23 jaar, die minder verdienen dan het minimumloon konden deze 
leden instemmen, voorzover het de Toeslagenwet betreft. 

Voor zover het thuiswonende jongeren betreft, die van de Toeslagenwet 
worden uitgesloten, hadden de leden van de P.v.d.A.-fractie grote 
bezwaren. Jongeren, die reeds zelfstandig in hun inkomen voorzien (ook 
al zijn zij inwonend) hebben immers niet minder rechten dan jongeren die 
uitwonend zijn. Zij betalen evenveel premie, en lopen evenveel risico met 
betrekking tot ziekte, arbeidsongeschiktheid e.d. Bovendien compliceert 
het door het kabinet voorgestelde artikel het wetsvoorstel, maakt het 
moeilijker uitvoerbaar en fraudegevoeliger. Daarom vroegen deze leden 
het kabinet zich hierop nog eens nader te beraden. 

De leden van de D66-fractie konden zich in beginsel verenigen met de 
voorgestelde wijzigingen. Hoewel zij zich tijdens de behandeling van de 
stelselherziening niet gelukkig hadden getoond met tal van gevolgen van 
de wijzigingen voor tal van groepen, achtten zij het niet onlogisch om 
- waar de Toeslagenwet nu eenmaal het relevante sociaal minimum 
garandeert - dit ook te volgen voor beneden-23-jarigen. Deze leden 
vroegen wat overigens de kosten van het amendement-Nieuwenhoven 
zouden zijn zonder deze correctie. 

Twijfels hadden deze leden over het uitsluiten van thuiswonenden 
beneden 21 jaar voor het recht op toeslag op grond van het genoemde 
amendement. Is de maximering op 70% van het minimumjeugdloon te 
verdedigen op grond van het karakter van de Toeslagenwet, voor de 
beneden-21 jarigen waar het hier om gaat geldt dat zij werkloos geworden 
zijn, en recht hebben op een uitkering in de loondervingsfase. Zij konden 
zich voorstellen dat dit onderdeel niet wordt gecorrigeerd, aangezien 
daarmee reeds tijdens de loondervingsfase een verschil in uitkeringsrechten 
wordt gemaakt tussen uit- en thuiswonenden. 

De leden van de PPR. fractie wensten een nadere argumentatie 
waarom het kabinet meent dat op thuiswonende alleenstaanden jonger 
dan 21 jaar ineens weer kan worden bezuinigd, door hun geen recht op 
een toeslag te geven. Hoe verhoudt dit zich tot de onlangs in de Kamer 
aan de orde geweest zijnde verlaging van de meerderjarigheid? Onderkent 
het kabinet voorts de ongelijke behandeling ten opzichte van leeftijdgenoten 
in dezelfde situatie die niet thuis inwonen? Krijgen de thuiswonende 
jongeren een korting op de door hen te betalen werkloosheidspremies nu 
zij minder uitkeringsrechten zullen hebben? 

De voorgestelde wijzigingen in de Toeslagenwet, inzake het verminderen 
van de toeslag voor een tweetal categorieën jongeren beneden de 23 jaar 
kwam het lid van de R.P.F, fractie gerechtvaardigd voor, evenals de 
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wijziging met betrekking tot de thuisinwonende jongeren tot 21 jaar. Een 
bescherming boven het relevante sociale minimum kan immers ongewenste 
neveneffecten hebben, zoals toenemende fraudegevoeligheid, en gaat 
bovendien de uitgangspunten van de sociale zekerheidsregelingen te 
boven. Teleurstellend noemde het hier aan het woord zijnde lid het 
standpunt van de minister inzake het zogenaamde «1990-amendement» 
(19 257, nr. 13). Tijdens de debatten over de stelselherziening heeft dit lid 
herhaaldelijk de negatieve effecten van een dergelijke wetsbepaling 
aangeduid. De minister stelt in de memorie van toelichting van mening te 
zijn, dat dit amendement kan leiden tot een merkwaardige en niet te 
rechtvaardigen situatie. Vervolgens ziet de bewindsman echter af van het 
indienen van wijzigingsvoorstellen met als motivering, dat in de discussie 
over een streven naar een verdergaande individualisering de gesignaleerde 
onevenwichtigheid in de werkingssfeer van de toeslagenregeling de 
nodige aandacht zal krijgen. Welk tijdpad stelt de minister zich voor om 
de discussie rond het streven naar verdergaande individualisering van 
uitkeringsrechten af te ronden? Zijn terzake beleidsvoorstellen van 
kabinetszijde te verwachten en aan welke termijn wordt daarbij gedacht, 
zo wilde het hier aan het woord zijnde lid van de R.P.F, fractie ver-
nemen. 

3. Wijziging van de Inkomensvoorziening voor oudere en gedeel 
telijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers ( IOAW) (19 260) 

De leden van de CDA. f rac t ie waren het eens met de bijstelling ten 
aanzien van werkloze werknemers, jonger dan 23 jaar, zodat het netto-loon 
van deze categorie gelijk wordt gesteld met overeenkomstige normbedra-
gen van de Algemene Bijstandswet. 

Deze leden waren het voorts eens met de bijstelling dat ten aanzien van 
de vrijlating van arbeidsinkomsten voor alleenstaanden, jonger dan 23 
jaar voor wat betreft de maximering aangesloten wordt bij de bepalingen 
van de Algemene Bijstandswet. 

Met betrekking tot de uitkeringen aan thuiswonende gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers stelden de leden van de 
P.v.d.A-fractie enige nadere inlichtingen op prijs. Gelden de wijzigingen 
in artikel II alleen voor de volledig werkloze werknemers, of ook voor de 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers? Veel (gedeeltelijk) 
arbeidsongeschikten zijn immers aangewezen op verzorging door 
ouders/familieleden, en zijn derhalve om reden van de arbeidsongeschikt-
heid mede aangewezen op het huishouden van dezen. De leden van de 
P.v.d.A-fractie vroegen zich af of het normbedrag in de Algemene 
Bijstandswet voor thuiswonenden toereikend is uit hoofde van het 
behoeftecriterium voor deze groep hulpbehoevenden. Graag zagen zij ook 
een overzicht tegemoet van het niveau van de netto-uitkering, exclusief 
vakantietoeslag, van iemand die geheel, respectievelijk gedeeltelijk (50%) 
arbeidsongeschikt is en aangewezen is op een AAW, respectievelijk 
lOAW-uitkering, naar leeftijdsgroep. Kan daarbij een overzicht worden 
gegeven hoe de bedragen (structureel) zijn vóór en na de stelselherziening? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden het ten slotte bijzonder op prijs 
stellen indien zij een overzicht zouden ontvangen van de kosten, respec-
tievelijk baten die amendering en wijziging van de I0W vanaf het moment-
van indiening (oktober 1985) met zich hebben meegebracht. Dit mede in 
het licht van de opmerking in de memorie van toelichting dat «Gezien het 
geringe aantal gerechtigden van de doelgroep (...) de kosten van deze 
wijziging verwaarloosbaar (zijn).». Wordt hier overigens niet de opbrengst 
in plaats van de kosten van deze wijziging bedoeld? 

De leden van de fractie van D66 hadden geen bezwaar tegen de hier 
voorgestelde wijzigingen. Wel vroegen zij wat bedoeld wordt met de 
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zinsnede: «de kosten van deze wijziging (zijn) verwaarloosbaar». Er 
worden immers aparte, lagere grondslagen opgenomen. Is het niet 
logischer daarvan enige opbrengsten te verwachten? 

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

De leden van de CD.A-fract ie waren positief ten aanzien van de 
bijstelling dat niet alleen alleenstaanden, die ten minste het minimumloon 
verdienen, maar ook alleenstaanden die uit arbeid minder dan het voor 
hun leeftijd geldende minimumloon, maar ten minste 70% daarvan 
verdienen, in beginsel recht krijgen op een verhoging van de loonder-
vingsuitkering, het zogenaamde «kopje». 

Zij waren het eens met verhoging van de loondervingsuitkering in het 
geval van een WWV-uitkering omdat daardoor het verschil tussen de 
loondervingsuitkering welke ten minste is berekend naar een dagloon 
gelijk aan 70% van het voor die leeftijd geldende minimumloon en het 
relevante sociaal minimum wordt overbrugd. 

Tijdens de schriftelijke en mondelinge behandeling van de verschillende 
wetsvoorstellen is door de leden van de PvdA . f r ac t i e uitgebreid 
ingegaan op de «kopjes-problematiek». Kort samengevat ontstaat dit 
probleem doordat een 70% bruto uitkering in een aantal gevallen leidt tot 
een netto-inkomen dat ligt onder de bijstandsnorm voor een alleenstaande 
van 70% van het netto minimumloon. Het «kopje» dient dan ter overbrug-
ging van het verschil. In alle gevallen waarin betrokkenen ingedeeld 
worden in tariefgroep I van de inkomstenbelasting/loonbelasting leidt een 
uitkering ter hoogte van 70% van het bruto minimumloon tot een netto 
uitkering van minder dan 70%. Het misverstand dat in de loop van de 
wetsbehandeling is ontstaan betreft de groep die ingedeeld wordt in 
tariefgroep I. Dit betreft allereerst alle alleenstaanden jonger dan 27 jaar. 
Daarnaast wordt echter ook een andere groep alleenstaanden ingedeeld 
in tariefgroep I. Dit betreft al die alleenstaanden die samenwonen met 
een familielid. Voor de belastingwetgeving wordt deze groep geacht 
samenwonend te zijn, terwijl de wetgeving met betrekking tot de sociale 
zekerheid, zoals geformuleerd in de Toeslagenwet, ervan uitgaat dat deze 
groep juist niet samenwoont. Dit impliceert dat een alleenstaande van 26 
jaar, die samenwoont met een familielid (en ingedeeld wordt in tariefgroep 
I) recht heeft op het «kopje» terwijl de alleenstaande van 28 jaar die 
eveneens samenwoont met een familielid en ingedeeld wordt in tariefgroep 
I geen recht kan doen gelden op een «kopje». Dit is een vorm van 
ongelijke rechtsbehandeling die de leden van de P.v.d.A. fractie onaan-
vaardbaar achten. Daarbij wezen zij er ook op dat de sociale zekerheids-
wetgeving, in tegenstelling tot de Algemene Bijstandswet geen categorie 
woningdelers kent. Invoering van een dergelijke categorie in de Toesla-
genwet achten de leden van de P.v.d.A-fractie ongewenst. Deelt het 
kabinet deze mening? De gevolgen van de bruto-bruto koppeling voor 
jongeren zijn dat de loondervingsuitkeringen netto onder het bijstandsni-
veau voor uitwonenden komen. Voor jongeren van 21 tot 27 jaar vindt 
automatisch aanvulling plaats tot het niveau van 70% van het netto 
minimumloon. Voor de 18 tot 20-jarigen die uitwonend zijn geldt echter 
geen kopjesregeling: als enige categorie alleenstaanden hebben zij wél te 
maken met 2 loketten. Acht het kabinet voor deze groep geen kopjesre-
geling wenselijk? Concluderend meenden deze leden dat de kopjesregeling 
van toepassing zou moeten zijn niet alleen voor de alleenstaande van 21 
t/m 26 jaar maar voor alle alleenstaanden van 21 jaar en ouder, en 
wellicht zelfs voor alle alleenstaanden van 18 jaar en ouder. Zij vroegen 
het kabinet zich hierop nog eens nader te beraden. Het was deze leden 
opgevallen dat in het voorlichtingsmateriaal dat tot op heden over de 
stelselherziening is ontstaan aan dit aspect voorbij wordt gegaan. Is dit 
bewust gebeurd, zo vroegen deze leden. 
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Tijdens de behandeling van de stelselherziening hadden de leden van 
de D66-fractie bezwaar gemaakt tegen de gevolgen van de verandering 
van netto-koppeling naar bruto-koppeling, aangezien dit tot inkomensach-
teruitgang voor mensen met een minimaal inkomen leidt. De kopjesregeling 
corrigeert dit voor een deel. Zij gingen dan ook akkoord met de voorgestelde 
uitbreiding van de kopjesregeling, maar waren niet overtuigd van de 
noodzaak daarvan diegenen uit te sluiten, die voorheen al minder verdiende 
dan 70% van het (geldende) minimumloon. Immers, de inkomensachter-
uitgang die wordt veroorzaakt door de overgang van de ene methodiek 
naar de andere, werkt ook door in de netto-uitkeringshoogte van deze 
groep. Dat hun verdiende inkomen voorheen ook onder het relevant 
sociaal minimum zat is daarbij niet relevant, aldus deze leden. Zij vroegen 
het kabinet uiteen te zetten hoe de positie van de bedoelde groep is in de 
huidige WW. Ook vroegen zij hoeveel het zou kosten om deze groep ook 
onder de kopjesregeling te brengen. 

De leden van de P.P.R. fractie wilden graag nader toegelicht zien hoe 
het kabinet aan de schatting komt van f5 min. extra uitgaven in verband 
met het toekennen van een «kopje» aan jongere alleenstaanden. Dit 
bedrag kwam deze leden namelijk nogal hoog voor. 

5. Overige onderwerpen 

De leden van de C.D.A. fractie wensten nog in te gaan op een tweetal 
vraagstukken van technische aard, die niet in het wetsvoorstel naar voren 
komen. 

Het wetsvoorstel, zo zeiden zij, voorziet onder andere in afzonderlijke 
uitkeringsniveaus in de Toeslagenwet voor alleenstaanden beneden de 23 
jaar. Daarmee wordt, naar de mening van deze leden, inderdaad een 
meer exacte aansluiting bij het niveau van het relevante sociaal minimum 
voor deze alleenstaanden gerealiseerd. Toch hadden zij nog een enkele 
vraag over het niveau waarop de Toeslagenwet de minimumgarantie 
afstemt. De grondslagen die gelden voor het bepalen van de uitkeringen 
op grond van de I0AW zijn gebaseerd op een maandsystematiek; de 
Toeslagenwet kent ingevolge artikel 2 toeslagen per dag toe. Garanderen 
beide regelingen op jaarbasis niettemin uitkeringen op exact hetzelfde 
niveau, zo wilden zij vernemen. En hoe verhoudt zich dit tot de systematiek 
van bij voorbeeld de huidige AAW, die grondslagen per dag kent?' 

Hoewel het kabinet terzake van het werkloosheidsbegrip geen voorstellen 
tot wijziging doet, hadden deze leden een enkele vraag over dit onderwerp. 

Zij hadden vernomen, dat er nog problemen bestaan bij de uitwerking 
van het werkloosheidsbegrip. Deze problemen doen zich, naar zij hadden 
begrepen vooral voor bij de categorie werknemers die in onregelmatige 
arbeidspatronen werkzaam zijn. Is het waar dat in deze situaties toepassing 
van de werkloosheidsregel, vervat in artikel 16 nWW, niet altijd tot goede 
uitkomsten leidt? 

Voorts zou de situatie waarin een werknemer in korte tijd meer keren 
relevant urenverlies lijdt de uitvoeringsorganen voor problemen stellen bij 
de berekening van de ontstane rechten en de daglonen, alsmede bij de 
betaalbaarstelling. Deze leden zouden graag vernemen of het kabinet 
deze problemen reëel ziet en een oplossing voor handen heeft. 

Ten slotte vroegen deze leden of artikel 47 nWW bij gedeeltelijke 
werkloosheid een zodanige duidelijke regel geeft, dat misverstanden zijn 
uitgesloten. 

6. Artikelen 

Artikel V, onderdeel K 

Kan de in dit onderdeel vervatte wijziging van de Wet op de Studiefi-
nanciering leiden tot herberekening van reeds toegekende studiebeurzen, 
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zo vroegen de leden van de D66-fractie. In welke mate wordt de reeds 
gestarte uitvoering van de wet hiermee doorkruist? Om hoeveel gevallen 
gaat het? 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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