
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 1983-1984 Rijksbegroting voor het jaar 1984 

18100 

Hoofdstuk XV 
Departement van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 

Nr. 55 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 20 maart 1984 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 29 
november 1983 mondeling overleg gevoerd met de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid over de Verlengde WWV. De minister was 
vergezeld van de heren H. W. A. Haeck en L. Hoffman, mevrouw N. L. 
Hosman en de heer W. Meijerink. 

De commissie heeft de eer van het gevoerde overleg als volgt verslag te 
doen. 

1 Samenstelling: 
Leden: Scholten (de groep Scholten, Dijkman), 
Keja (WD), Poppe (PvdA), Weijers (CDA), 
Kraaijeveld-Wouters (CDA), voorzitter, Beckers-
de Bruijn (PPR), Spieker (PvdA), Moor (PvdA), 
De Korte (VVD), Gerritse (CDA), Buurmeijer 
(PvdA), ondervoorzitter, Toussaint (PvdA), 
Buikema (CDA), Rempt-Halmmans de Jongh 
(VVD), Leerling (RPF), Schutte (GPV), Groen-
man (D'66), Van der Vlies (SGP), Willems 
(PSP), Brouwer (CPN), Oomen-Ruijten (CDA), 
Ter Veld (PvdA), Paulis (CDA), Dales (PvdA), 
Ubels Veen (EVP), Korthals (VVD) en Linscho-
ten (VVD). 
Plv. leden: De Grave (VVD), Worrell (PvdA), 
Hermsen (CDA), G. C. van Dam (CDA), Meijer 
(PvdA), Kombrink (PvdA), Van Erp (VVD), 
Cornelissen (CDA), Van Nieuwenhoven 
(PvdA), Salomons (PvdA), Faber (CDA), 
Hermans (VVD), Nypels (D'66), Eshuis (CPN), 
Wolters (CDA), Wöltgens (PvdA), Evenhuis-van 
Essen (CDA), Knol (PvdA), Kamp (VVD) en 
Nijhuis (VVD). 

Vragen en opmerkingen uit de commissie 

Mevrouw Oomen-Ruijten (C.D.A.) refereerde aan de voorgeschiedenis 
van de verlengde WWV-regeling. Tot april 1976 was het eigenlijk alleen 
mogelijk om werknemers van 57,5 jaar en ouder te ontslaan wanneer er 
overwegende en aanwijsbare bezwaren bestonden om de personeelssterkte 
terug te brengen door de afvloeiing van jongere werknemers. Hierbij was 
het anciënniteitsbeginsel het uitgangspunt. Na invoering van de verlengde 
WWV (1976) werd voor collectief ontslag het afspiegelingsprincipe inge-
voerd, om ontslagen meer evenredig over leeftijdscategorieën te kunnen 
verdelen. In januari 1982 werd een soepeler lijn met betrekking tot het 
afspiegelingsprincipe ingezet. De directeur van het GAB kon uitzonderingen 
toestaan op het afspiegelingsbeginsel mits aan een drietal voorwaarden 
werd voldaan. Als gevolg hiervan werden werknemers van 57,5 jaar en 
ouder te vaak ontslagen. In maart 1983 kwam er dan ook een nieuwe 
richtlijn, met het doel om deze ontwikkeling op korte termijn af te remmen. 
Met de nieuwe richtlijn blijft het mogelijk om van het afspiegelingsbeginsel 
af te wijken, mits, naast de drie eerder ingestelde voorwaarden, nog eens 
aan twee voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn: 

- er mogen geen overeenkomsten zijn op grond waarvan bovenwettelijke 
uitkeringen worden gedaan tijdens de verlengde WWV-periode; 

- er mogen geen werknemers voor ontslag worden voorgedragen die 
een beroep kunnen doen op een VUT-regeling. 

Er zijn, zo meende dit lid, voldoende voorwaarden om in te stemmen met 
het sociaal akkoord Philips Stadskanaal. Het akkoord preludeert op voorne-
mens van de minister ter zake van bovenwettelijke uitkeringen en het 
garandeert de WWV op 75%, wat in het verleden hoger was. Zij vroeg de 
minister dan ook om positief te beslissen op dit plan. 
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De heer Spieker (P.v.d.A.) stelde dat zijn fractie geen voorstander is van 
regelingen, waarbij uitsluitend 57,5-jarigen en oudere werknemers een 
bedrijf zouden moeten verlaten. De huidige richtlijnen geven een goed 
werkbare regeling, waarbij afwijking van het afspiegelingsbeginsel mogelijk 
is en waarbij de vrijwilligheid een belangrijke rol speelt. Dit lid had echter 
nog wel enige vragen. 

De minister is van mening dat er geen suppletie meer op de WWV mag 
worden gegeven. Daar ligt dan ook het probleem bij het sociaal plan 
Philips Stadskanaal. Het plan garandeert 75% van het inkomen. Dat is nog 
altijd de WWV-norm. Is hier dan wel sprake van suppletie? Is het waar, dat 
de minister zijn goedkeuring aan het sociaal plan zal onthouden? Zo ja, op 
grond waarvan? Wat wordt nu eigenlijk verstaan onder bovenwettelijke 
uitkeringen? Valt daar de pensioenopbouw onder? 

Dit lid verzocht de minister om goed te overwegen welke gevolgen het 
weigeren van de goedkeuring zou kunnen hebben. Naar zijn mening heeft 
Philips Stadskanaal een goed sociaal plan opgezet. 

Mevrouw Groenman (D'66) wilde weten hoe de stand van zaken met 
betrekking tot dergelijke aanvragen nu is. Zijn er meer aanvragen, en, zo ja, 
hoeveel? 

Is het advies, aan de SER is gevraagd over de bovenwettelijke uitkeringen, 
al binnen? Zo niet, moet daar dan eigenlijk niet op worden gewacht? 

Is de minister bereid om het sociaal plan Philips Stadskanaal te toetsen 
aan de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen? Dit laatste vooral 
omdat vrouwen die geen kostwinner zijn niet voor de WWV in aanmerking 
kunnen komen, zodat de verlengde WWV dan op problemen stuit. 

De heer Nijhuis (V.V.D.) bracht naar voren dat zijn fractie het beleid van 
de minister op het terrein van de verlengde WWV en de aanvullingen 
daarop in zijn algemeenheid ondersteunt. Het sociaal plan heeft echter als 
doel het bedrijf overeind te houden. Hij refereerde aan de minister van 
Economische Zaken die in een mondeling overleg heeft gesteld, dat hij aan 
de raad van bestuur van Philips had verzocht om gedwongen ontslagen te 
vermijden. Dat laatste is toch ook het doel van het sociaal plan? Wat is de 
mening van de minister hieromtrent? Is er tussen de beide ministers 
overleg geweest? Het lijkt erop dat de mening van de minister van Econo-
mische Zaken en die van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
niet met elkaar sporen. 

Het antwoord van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

De minister benadrukte dat in de circulaire van 1976 is gezegd dat het 
niet de bedoeling is dat door de regeling vervroegde pensionering wordt 
mogelijk gemaakt. Er zijn sindsdien erg veel aanvragen binnengekomen 
om van de verlengde WWV gebruik te mogen maken, vooral na het plan 
dat door V en D was opgesteld. De verlengde WWV-regeling brengt 
aanmerkelijke kosten met zich mee en heeft ertoe geleid dat ongeveer 60% 
van de mensen van 57,5 jaar en ouder niet meer werkt. Het is echter van 
belang dat de verlengde WWV-regeling als zodanig blijft bestaan. Daarom 
moet geprobeerd worden om de voornaamste zuigkracht te verminderen. 
Dat is de reden waarom besloten is om de suppletie in mindering te 
brengen van de uitkering. Die in mindering gebrachte suppletie heeft 
trouwens alleen betrekking op de verlengingsperiode. Deze regeling heeft 
het beoogde effect gehad. 

Hoe is het nu mogelijk dat goedkeuring wordt onthouden aan een plan 
als dat van Philips? In het plan wordt de garantie gegeven, dat men 
voortdurend op het niveau van 75% van het laatst verdiende loon zal 
blijven. Dat betekent dat het bedrijf bij een eventuele vermindering van de 
WWV-uitkering, zal aanvullen tot 75%, ook in de verlengde WWV-periode. 
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Dat geeft een ongelijk resultaat voor mensen met een zelfde soort uitkering 
en dat moet vermeden worden. Daarnaast is een belangrijke reden dat de 
regeling, waarbij suppletie in mindering van de uitkering wordt gebracht, 
moet worden gehandhaafd. Het SER-advies is er nog niet. 

De WWV zegt dat er voor niet-kostwinners maar '/a jaar uitkering is. 
Natuurlijk kan die wet getoetst worden aan de normen van de Wet gelijke 
behandeling, dat leek de minister eerder een taak van de Kamer. Een 
verandering vergt in ieder geval wetswijziging. 

De minister stelde dat ook voor hem het doel is om gedwongen ontslagen 
te voorkomen. 

De discussie in tweede termijn 

Mevrouw Oomen-Ruijten (C.D.A.) wilde nog de aandacht vragen voor de 
arbeidsmarktaspecten. Als het sociaal plan niet doorgaat dan heeft dat toch 
consequenties voor een grote groep werknemers? 

De heer Spieker (P.v.d.A.) was van mening dat er van een beperkte 
suppletie uitgegaan mag worden. Het sociaal plan is erop gericht om 
gedwongen ontslagen te voorkomen. Dat is toch van belang, zeker in het 
gebied met het hoogste werkloosheidspercentage van Nederland? In het 
plan staat dat het geheel gebaseerd is op de thans geldende wettelijke 
regeling. Als de wettelijke regeling wordt veranderd dan kan toch het 
sociaal plan daaraan worden aangepast? 

Mevrouw Groenman (D'66) vond dat de minister vooruit liep op de 
stelselherziening, in die zin dat hij op grond daarvan zijn goedkeuring aan 
het sociaal plan onthoudt, terwijl dat wetsontwerp nog,niet eens is ingediend, 
laat staan dat het door de Kamer is goedgekeurd. 

Heeft de minister advies gevraagd aan de commissie gelijke behandeling 
over het sociaal plan? 

De heer Nijhuis (V.V.D.) vroeg waarop de minister zijn inschatting van het 
sociaal plan baseert. Als het sociaal plan niet doorgaat komen er 400 
mensen op straat te staan. Dat wil het kabinet toch niet? 

De minister zei dat hij wel degelijk voor Philips Stadskanaal een groot 
belang zag om van de verlengde WWV-regeling gebruik te maken. Het gaat 
echter om de consequenties die de suppletie kan hebben. Hij wilde helemaal 
niet nu al vooruitlopen op beslissingen die nog door de Kamer genomen 
moeten worden. In het sociaal plan staat echter niet dat indien de uitkerings-
percentages veranderen er rekening mee moet worden gehouden dat 
geen aanvulling boven die percentages kan plaatsvinden. De bedoeling is 
dat er aangevuld blijft worden tot 75% ook als de uitkeringspercentages 
verlaagd worden. Dat kan onbillijk werken voor anderen, die later zonder 
werk zullen komen. Het zal niet worden toegestaan dat er onderscheid 
wordt gemaakt in het sociaal plan tussen mannen en vrouwen. Dat betekent 
dat er geen onderscheid wordt gemaakt indien beide groeperingen dezelfde 
aanvulling wordt toegezegd. Nu is echter de wettelijke basis nog verschillend. 

De minister zegde de commissie toe dat hij nog zal overleggen met de 
minister van Financiën en de minister van Economische Zaken of aan de 
situatie in Stadskanaal toch nog tegemoet gekomen kan worden. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier voor dit verslag, 
Hordijk 
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