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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 12 april 1984 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid' voerde op 
23 november 1983 mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale 
zaken en Werkgelegenheid, de heer De Graaf, over de anticumulatie van 
AAW/WAO-uitkeringen (zie 17600, XV, nr. 126). De bewindsman was 
vergezeld van enige ambtenaren, te weten de heren Blok en Van Rooyen. 

De commissie brengt van het gevoerde overleg als volgt verslag uit. 

Vragen en opmerkingen vanuit de commissie 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.) merkte op prijs te stellen op dit overleg naar 
aanleiding van de brief van de staatssecretaris van 2 september 1983. In 
die brief wordt opgemerkt dat in beginsel zowel bij passende als bij 
niet-passende arbeid geanticumuleerd zou moeten worden tegen 90% van 
de grondslag. Echter wordt in het geval van artikel 33 AAW daarvan 
afgezien omdat nog de mogelijkheid bestaat tot afschatting. Bij afschatting 
is artikel 5 AAW van toepassing hetgeen ertoe kan leiden dat ondanks de 
afschatting een hoger inkomen genoten zal worden. 

Dit lid zei bezwaren te hebben tegen deze benadering. Immers waarom 
heeft de bewindsman een soortgelijk vraagstuk in artikel 2, vierde lid van 
de zogenaamde samenloop beschikking van 20 januari 1983, in andere zin 
beslist? Indien in deze situatie iemand een maatmaninkomen geniet dat 
uitgaat boven het maximum-dagloon, dan is het maatmaninkomen 
bepalend, ook indien op grond van artikel 45 WAO niet-passende arbeid 
wordt verricht. Een aldus bestaand onderscheid tussen mensen met een 
WAO-uitkering en een maximum-dagloon enerzijds en een persoon met 
een hoger inkomen met een AAW-uitkering, die als zelfstandige ook een 
hoger maatmaninkomen had anderzijds, achtte dit lid niet aanvaardbaar. 

Vervolgens vroeg de P.v.d.A.-fractiewoordvoerster wat geschiedt indien 
een zelfstandige arbeid van tijdelijke aard verricht, in het licht van de 
artikelen 33 AAW en 45 WAO. Er dient verrekening plaats te vinden maar 
bij zelfstandigen is het inkomen eerst aan het einde van het boekjaar 
bekend. Tot welke periode na dato kunnen bedrijfsverenigingen invorderen 
en/of verhalen? Is het niet redelijk die termijn te stellen op maximaal 2 
jaar? 

Over de beschikking van 20 januari 1983 vroeg dit lid voorts wat de reden 
is dat WSW-ers, die deeltijdarbeid verrichten, geanticumuleerd worden op 
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85%, en andere deeltijdwerkers op basis van de artikelen 34 AAW en 45 
WAO op 90%. 

Dit lid wenste van de bewindsman te vernemen wanneer de beschikking 
ingevolge artikel 40 WAO van kracht zal worden. Het betreft hier WAO/WSW-
ers die opnieuw arbeidsongeschikt raken. De Sociale Verzekeringsraad 
heeft daarover reeds in augustus 1983 geadviseerd. Welke stappen over-
weegt de staatssecretaris te nemen naar aanleiding van het ongevraagde 
advies van de Sociale Verzekeringsraad met betrekking tot de toepassing 
van artikel 40 WAO? Het gaat in deze situatie om mensen die werken op 
grond van artikel 44 of 45 WAO, maar die niet volledig arbeidsongeschikt 
zijn. In de huidige berekeningswijze leidt dit ertoe dat betrokkenen een veel 
hoger dagloon krijgen dan voor die tijd. Overweegt de bewindsman de 
middelen die middels een aanpassing hiervan vrijkomen te benutten voor 
het geschetste probleem aan het begin van het betoog, zo vroeg dit lid. 

Ten slotte vroeg zij de aandacht van de staatssecretaris voor de positie 
en taken van de Sociale Verzekeringsraad, met name naar aanleiding van 
de aan de bedrijfsverenigingen toegezonden gedragsprocedure met 
betrekking tot de zogenoemde 6-maandenregeling (artikelen 33 AAW en 44 
WAO). Waarom wordt de Raad belast met een uitvoerende taak, terwijl hij 
een toezichthoudende taak heeft? Ook op andere terreinen doet zich dit 
voor en zij pleitte er voor de uitvoerende taken over te laten aan de be-
drijfsverenigingen, waarbij wel sprake is van beroepsmogelijkheden. 

Mevrouw Oomen-Ruijten (C.D.A.) zei een verduidelijking gewenst te 
achten waar het betreft de passage in de brief dat de kortingsbepalingen in 
de WAO bij passende en niet-passende arbeid over het algemeen niet zal 
leiden tot en verschillende inkomenspositie. Haar indruk was dat in veel 
situaties wel een verschil te constateren valt. Wat wordt overigens verstaan 
onder «inkomen uit arbeid», zo vroeg dit lid voorts. 

Mevrouw Oomen-Ruijten zei het met de staatssecretaris eens te zijn dat 
de franchise eenmaal toegepast behoort te worden ingeval er een samenloop 
van uitkering met loon bestaat. Zij maakte echter bezwaar tegen de 
voorgestelde regeling omdat een grote groep personen nu financieel 
achteruit gaan ten einde een kleine(re) groep personen tegemoet te komen. 
Overigens achtte zij die tegemoetkoming billijk, maar zij meende dat het 
wenselijker zou zijn de studie af te wachten op dit terrein, opdat een voor 
een ieder zo gunstig mogelijke regeling getroffen kan worden. Wellicht kan 
de bewindsman een tussenoplossing aandragen die nu reeds voorziet in een 
tegemoetkoming zonder daarmee anderen financieel te belasten. Vervolgens 
vroeg dit lid wanneer het aangekondigde voorstel van wet, waarin onder 
meer een wijziging van artikel J 18, vijfde lid ABP-wet, zal worden voorge-
steld, ingediend zal worden. 

Ten slotte informeerde zij naar de voortgang van werkzaamheden ten 
aanzien van de structurele regeling van de daglonen. 

De heer Nijhuis (V.V.D.) ve-klaarde het eens te zijn met de bewindsman 
dat het als ondernemer houden van toezicht, met een daarvoor geldende 
beloning, valt aan te merken als inkomen uit arbeid, en als zodanig betrokken 
dient te worden bij de anticumulatiebepaling. Hij achtte het gewenst dat 
deze zienswijze kenbaar gemaakt wordt aan de bedrijfsverenigingen. Ten 
aanzien van het vraagstuk van de «dubbele franchise» merkte dit lid nog op 
dat het gewenst is dat inderdaad vooruitgelopen dient te worden op de 
meer structurele regeling. 

Antwoord van de regering 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoordde 
dat het vraagstuk, dat mevrouw Ter Veld aan de orde stelde, zich voordoet 
in de situatie, waarin een gewezen zelfstandige niet-passende arbeid 
verricht en een AAW-uitkering geniet. Niet het maatmaninkomen is dan 
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bepalend maar de grondslag van de AAW. Die grondslag is het sociaal 
minimum. Aldus vindt een andere behandeling plaats ten opzichte van de 
situatie waarin sprake is van passende arbeid. De bewindsman zegde toe 
nog eens te doen onderzoeken of het mogelijk en verantwoord is dit 
verschil in behandeling teniet te doen en daarop in een brief terug te komen. 
Met betrekking tot de verlengingsmogelijkheden van de 6 maandentermijn 
antwoordde de staatssecretaris dat de Sociale Verzekeringsraad een 
verlenging niet toestaat als uitvoerende instantie, doch vanuit haar coördi-
nerende functie. In dit verband merkte hij nog op dat de termijn van zes 
maanden verlengd kan worden en dat daardoor voldoende tijd is om te 
kunnen oordelen of een bepaalde arbeid blijvend kan worden verricht. In 
een brief aan de kamer zal de handelwijze nog eens nader worden uiteen-
gezet. 

Bij interruptie merkte mevrouw Ter Veld op dat zij met name moeite 
heeft met het principiële aspect, te weten dat deze bevoegdheid niet aan de 
Sociale Verzekeringsraad behoort toe te komen. 

In antwoord daarop zei de bewindsman hierop te zullen terugkomen ten 
tijde van de gedachtenwisseling over de structuur van de Raad. Het advies 
van de Sociaal-Economische Raad hierover wordt in de eerste maanden 
van 1984 verwacht. 

Over mogelijke problemen die kunnen ontstaan als het inkomen van 
zelfstandigen dat voor verrekening in aanmerking komt pas aan het einde 
van het boekjaar valt vast te stellen, merkte de Staatssecretaris op dat op 
het Ministerie niet bekend is dat zulks in de uitvoeringspraktijk tot moeilijk-
heden leidt. Afgewacht zal worden of vanuit de Sociale Verzekeringsraad 
moeilijkheden terzake worden gesignaleerd. In die situatie valt aan te 
nemen dat de Raad voorstellen zal doen ter vermindering ervan waarvoor 
mogelijk wetswijziging nodig is. 

Ter beantwoording van de vraag van mevrouw Ter Veld waarom WSW-ers 
op 85% worden geanticumuleerd in tegenstelling tot andere deeltijdwerkers 
(90%) merkte de heer Van Rooyen (ambtenaar) op dat voor de WSW-ers 
nauwkeurig is vast te stellen hoeveel minder dan de centraal vastgestelde 
volledige werktijd van 40 uur per week wordt gewerkt. Voor andere 
deeltijdwerkers (met name bij voorbeeld zelfstandigen) is deze verhouding 
moeilijker te bepalen. Naar aanleiding van de vraag van mevrouw Ter Veld 
wanneer een wijziging van de op grond van artikel 40, derde lid, van de 
WAO getroffen beschikking kan worden verwacht antwoordde de heer Blok 
(ambtenaar) dat een wijziging naar verwachting in het eerste kwartaal van 
1984 gereed zal zijn. 

Met betrekking tot het vraagstuk van de dubbele franchise mede in 
verband met het verschijnsel dat WSW-ers, die promotie maken er netto op 
achteruitgaan antwoordde de Staatssecretaris hierover intern nog te zullen 
beraadslagen welke mogelijkheden aanwezig zijn. De uitkomsten van dat 
beraad zullen in een brief aan de Kamer gezonden worden. 

Eveneens zal nader beraad volgen over de voorgenomen wijziging van 
artikel J 18 van de ABP-wet, in relatie tot de reeds gewijzigde anticumulatie-
bepalingen in de AAW en de WAO, met de bewindsman van Binnenlandse 
Zaken. 

De structurele regeling van de daglonen heeft hoge prioriteiten, zo 
vervolgde de bewindsman. Nog niet valt mede te delen wanneer de 
voorstellen gereed zullen zijn. 

Ten slotte merkte hij nog op bereid te zijn aandacht te schenken aan het 
begrip inkomen uit arbeid, waaronder zijns inziens ook valt een geldelijke 
beloning voor het houden van toezicht, en aan de toepassing daarvan door 
de onderscheiden bedrijfsverenigingen. Daartoe is het wel noodzakelijk dat 
hierover meer concrete gegevens worden aangedragen over een mogelijk 
verkeerde toepassing door een of meer bedrijfsverenigingen. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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