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Ik ben de commissie erkentelijk voor het door haar uitgebrachte eindver-
slag op de maatregel tot beperking van het recht op WWV-uitkering voor 
beneden 23-jarigen. De commissie heeft de indieners van het wetsvoorstel 
17 934 en mij om uitgebreid commentaar gevraagd op een aantal veronder-
stelde «lacunes» in de voorgestelde maatregel. 

Alvorens in te gaan op de door de commissie gegeven voorbeelden en 
de daaraan gewijde beschouwingen lijkt het mij aangewezen ook in 
algemene zin in te gaan op de relatie tussen het thans aan de orde zijnde 
wetsontwerp en de bestaande regelgeving van de Wet Werkloosheidsvoor-
ziening. Daarbij zullen achtereenvolgens aan de orde komen een algemene 
beoordeling van de wetswijziging, de gevolgen van de vernieuwingen van 
het amendement en de ambtshalve eerdere toekenning van de WWV-uitke-
ring. 

Tot slot zal ik meer concreet ingaan op de in het eindverslag door de 
commissie gemaakte opmerkingen, eerst op de wetssystematiek en daarna 
op de concrete voorbeelden van de commissie. 

Algemene beoordeling van de wetswijziging 

Ten gevolge van het amendement van mevrouw Kraaijeveld-Wouters en 
de heer Linschoten is de aanvankelijk voorgestelde maatregel aanmerkelijk 
gewijzigd. Voorgesteld werd om jongeren beneden de leeftijd van 23 jaar 
geen WWV-uitkering meer te verlenen. 

Ten gevolge van het amendement behouden deze jongeren evenwel een 
beperkt recht op WWV-uitkering van 1 jaar. Voorts wordt aan deze jongeren 
een extra uitkeringsvoorwaarde voor het recht op WWV-uitkering opgelegd. 
Deze jongeren moeten zowel voldoen aan de bestaande gewerkte-dagen-eis 
van 130, alsook aan de tweede «referte-eis», namelijk dat zij in de 3 jaar 
onmiddellijk voorafgaande aan de werkloosheid gedurende 130 weken een 
dienstbetrekking moeten hebben gehad. 

Na de indiening van het amendement heb ik mij terdege beraden op de 
aanvaardbaarheid ervan. Bij mijn beoordeling van het amendement heb ik 
mij niet alleen laten leiden door overwegingen van financiële aard. Mijn 
bezwaar tegen het weglekken van de in de huidige financieel-economische 
situatie door het kabinet noodzakelijk geachte ombuigingen is bekend. 
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Nieuwe maatregelen kunnen immers ter compensatie noodzakelijk zijn. Het 
amendement heb ik tevens op zijn wetstechnische en uitvoeringstechnische 
consequenties bezien. In juridisch opzicht past het amendement in het 
systeem van de WWV en sluit het aan bij de in de wet gehanteerde begrippen. 
De uitvoerbaarheid blijkt uit de toetsingscriteria waarop de uitvoeringsor-
ganen hun beslissing stoelen. 

De criteria die door dit voorstel in de WWV opgenomen zullen worden 
zijn objectief toepasbaar en controleerbaar. Naar mijn mening zullen dan 
ook geen ontoelaatbare structurele fricties in de uitvoering ontstaan. 
Uiteraard zal de aanvangsperiode van de uitvoering van deze maatregel 
voor de gemeenten niet eenvoudig zijn. Doch dit is inherent aan nieuwe 
wetgeving, en dient te worden aanvaard. Wel wordt door de extra uitke-
ringsvoorwaarde de uitvoering van de WWV enigermate verzwaard, 
waarbij evenwel van belang is dat de jongere zelf het bewijs zal dienen te 
leveren voor de extra uitkeringsvoorwaarde. 

Naast deze algemene overwegingen heb ik mij ook op de inhoud van de 
wijziging bezonnen. Met die inhoud had ik problemen. In de Tweede Kamer 
heb ik die ook geuit. Mijn bezwaren hangen nauw samen met de voorgeno-
men herziening van het stelsel van sociale zekerheid, zoals die uit de 
adviesaanvragen aan de SER en de Emancipatieraad van 25 mei j l . blijkt. In 
mijn visie op de stelselherziening zou het niet passen om jongeren beneden 
de 23 jaar een werkloosheidsuitkering van in totaal 1,5 jaar toe te kennen. 

Ik heb echter begrip voor de opvatting dat het terugbrengen van de 
werkloosheidsuitkering voor deze jongeren in één keer van 2V2 jaar tot een 
V2 jaar een te grote stap is. Ook respecteer ik de inhoudelijke vernieuwing, 
die door de tweede «referte-eis» in de WWV wordt gebracht. Deze uitke-
ringsvoorwaarde acht ik, als de aanzet tot een arbeidsduurcriterium op 
zichzelf zeer de moeite waard. Het zijn echter ook juist deze vernieuwende 
aspecten die de uitvoering van de WWV kunnen compliceren. De door de 
commissie gegeven voorbeelden geven dat ook aan. 

Het gaat mij overigens te ver van lacunes te spreken. Heel duidelijk is 
immers sprake van rechtstreekse gevolgen van de vernieuwingen in de 
wetgeving. 

De vernieuwingen van het amendement 

Als gezegd brengt het amendement op een tweetal punten een vernieu-
wing in de WWV. De punten betreffen het invoeren van een arbeidsduurcri-
terium middels de extra uitkeringsvoorwaarde van 130 weken dienstbetrek-
king, alsmede de bepaling van de uitkeringsduur in relatie met het arbeids-
verleden. Het doorvoeren in de WWV van deze vernieuwingen voor een 
beperkte categorie uitkeringsgerechtigden leidt tot wat men zou kunnen 
noemen een dubbel regime. In de onderlinge aansluiting van die regimes 
kunnen enige fricties optreden, omdat de begrenzing de ingrijpende 
aanpassing van de WWV beperkt tot een bepaalde categorie uitkeringsge-
rechtigden. Een gevolg van het dubbele regime kan bij voorbeeld inderdaad 
zijn dat iemand die onder de 23 jaar is, zijn uitkering ziet afgewezen, doch 
haar na het bereiken van die leeftijd alsnog gehonoreerd ziet. Evenzeer is 
het mogelijk voor iemand, die nog geen 23 jaar is, het aanvragen van zijn 
uitkering nog maar even uit te stellen, om zo de in de wet aangebrachte 
beperkingen te ontgaan. 

De door de commissie in het eindverslag gegeven voorbeelden zijn te 
rangschikken onder één van deze categorieën. 

De aansluitingsproblemen van de eerste categorie vloeien rechtstreeks 
voort uit de beperkte werkingssfeer van de wetswijziging. Deze zouden op 
een systematische zuivere wijze ontgaan kunnen worden door beide 
referte-eisen aan alle WWV-uitkeringen te verbinden. Een zo ruime wer-
kingssfeer past echter niet in deze wetswijziging. Beoogd wordt immers de 
ombuigingseffecten van de maatregel tot de groep onder de 23 jaar te 
beperken. 
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Wat de aansluitingsproblemen van de tweede categorie betreft, raakt de 
wetswijziging aan twee kernpunten van de WWV-regeling. Deze zijn de 
vrijheidsgraden die de WWV toekent, zowel aan het uitvoeringsorgaan, 
alsook aan de uitkeringsgerechtigde. 

Ambtshalve eerdere toekenning van WWV-uitkering (artikel 18 WWV) 

In meerdere bepalingen komt de gemeente bij de uitvoering van de 
WWV een discretionaire bevoegdheid, dan wel een ruime interpretatiemo-
gelijkheid toe. Als voorbeelden noem ik het criterium «aangewezen zijn op 
arbeid in dienstbetrekking» in de omschrijving van het werknemersbegrip 
in de WWV, de invulling van een sanctiebeleid bij verwijtbaar handelen van 
een uitkeringsgerechtigde en de controlevoorschriften die aan uitkerings-
gerechtigden worden opgelegd. 

Ook het subjectieve oordeel van de uitkeringsgerechtigde is van belang. 
Dit is bij voorbeeld het geval bij het criterium aangewezen zijn op arbeid in 
dienstbetrekking. Zo komt ook in artikel 18, dat door de commissie terecht 
in dit verband wordt aangehaald, zowel de door de wet geboden beleids-
vrijheid van de gemeente, alsook de keuzevrijheid van de uitkeringsgerech-
tigde tot uitdrukking. De uitkeringsgerechtigde is niet verplicht zijn aanvrage 
voor een WWV-uitkering in te dienen op de eerste dag waarop hij voor 
deze uitkering in aanmerking komt. Daartegenover heeft de gemeente 
enige vrijheid - die, eigenlijk alleen marginaal, getoetst kan worden op 
grond van de uitdrukking «voldoende termen» - de uitkering op de dag van 
aanvraag toe te kennen, dan wel eerder. 

Het is duidelijk dat deze ruime uitvoeringsmarge het gevaar in zich bergt 
van een verschillende behandeling van overigens gelijke gevallen. De 
beroepsrechter zal deze ongelijkheid niet ten volle kunnen keren, daar geen 
beroep zal worden ingesteld bij een te ruime toepassing door de gemeente 
in het voordeel van de uitkeringsgerechtigde. Naast de jurisprudentie is 
dan ook van belang de sturende werking van, met name, richtlijnen en 
circulaires. 

Aan deze instrumenten kan bovendien kracht worden bijgezet door aan 
de overschrijding, de mogelijkheid van het niet te vergoeden door het Rijk 
van de verstrekte uitkering te verbinden. 

Met betrekking tot de toepassing van artikel 18 is de ambtshalve eerdere 
toekenning, ook afgezien van het voorliggende wetsvoorstel, van materieel 
belang. Ook bij de 58-jarige leeftijd kan de datum van toekenning van de 
WWV-uitkering namelijk een rol spelen. De uitkeringsduur bedraagt voor 
een 58-jarige immers 7 jaar, en voor bij voorbeeld een 57-jarige 2 jaar. 

Het komt, voor zover mij bekend, echter thans slechts incidenteel voor, 
dat met het oog op de langere uitkeringsduur wordt gewacht met het 
aanvragen van de uitkering tot na de 58ste verjaardag. Ik ken ook geen 
geval, waarin een gemeente vervolgens ter wille van een strikte uitvoering 
van haar taak tot een ambtshalve eerdere toekenning besloot. Dit laat 
onverlet dat de wettekst, naar mijn mening, een dergelijke beslissing 
toelaat. 

Ik merk daarbij nog op, dat de wetswijziging ten aanzien van de uitke-
ringsduur voor in het algemeen 58-jarigen en ouderen later in de wet is 
ingevoerd, zodat de wetshistorische interpretatie, waarvan de commissie 
gewag maakt, hoewel deze op zich juist is, mij niet overtuigend voorkomt. 
Belangrijker dan deze interpretatie acht ik die, welke gebaseerd is op de 
doelstelling van het autonome karakter van het uitvoeringsregime. Die 
autonomie dient om aan alle facetten van het individuele geval recht te 
kunnen doen. Dit komt met name tot uiting in de sanctiebepalingen. In die 
samenhang moet ook artikel 18 geplaatst worden. 

Een nalatig te laat aanvragen van de uitkering zal de gemeente in die 
visie ervan behoren te weerhouden de uitkering ambtshalve eerder te laten 
ingaan. Evenzo zal een niet verwijtbaar te laat aanvragen tot een ambtshalve 
eerdere toekenning kunnen leiden. Het hoofddoel van de WWV is nu 
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eenmaal de inkomensderving na afloop van, of in plaats van, de WW te 
ondervangen. Anders dan in de WW, welke uitkering onmiddellijk na 
ingang van de werkloosheid gevraagd moet worden, heeft deze aansluiting 
ten aanzien van de gemeente en de WWV-uitkeringsgerechtigde echter 
geen dwingend karakter. 

De toepassing van artikel 18 op de wetswijziging voor onder-23-jarigen, 
evenals die met betrekking tot de 58-jaargrens, behoort naar mijn mening 
op ditzelfde uitgangspunt te stoelen, te weten dat de ingangsdatum van de 
uitkering in principe zou moeten aansluiten bij de beëindiging van de 
voorgaande uitkering of bij de ingangsdatum van de werkloosheid. Omdat 
de WWV de uitkeringsgerechtigden hier nu eenmaal een bepaalde vrijheid 
geeft meen ik echter niet dat de gemeenten in het algemeen ten nadele van 
de uitkeringsgerechtigden tot ambtshalve eerdere toekenning behoren te 
besluiten. Dit te meer niet, waar ook de andere categorie van gevallen van 
belang is: degenen, die nog geen 23 jaar zijnde, niet voor een uitkering in 
aanmerking zouden komen, doch na hun verjaardag wel. Ik denk overigens 
niet, doch dit zal de praktijk leren, dat het uitstellen van de WWV-aanvraag 
tot aan het 23ste jaar op grote schaal zal gaan voorkomen. Jongeren 
blijven doorgaans niet langer dan ongeveer 1 jaar in de WWV. Het uitstellen 
van de aanvraag betekent dan voor hen het kiezen van een zeker offer van 
uitkeringsrechten, waar tegenover slechts een onzeker voordeel in uitke-
ringsduur wordt verkregen. Niettemin zal ik de uitvoeringspraktijk nauwlet-
tend volgen. Mocht het oneigenlijk gebruik van de uitstelmogelijkheid, 
anders dan nu voor ouderen het geval is, van niet-incidentele aard worden, 
dan meen ik dat aanscherping van het uitkeringsregime middels wijziging 
van artikel 18 in de rede ligt. 

Wetsystematiek 

Thans kom ik toe aan een meer concrete behandeling van het eindverslag 
van de commissie. 

Allereerst stelt de commissie dat artikel 19, lid 1a, spreekt van de in-
gangsdatum van de uitkering. Naar de mening van de commissie kan 
daaronder niet anders worden verstaan dan de dag waarop het feitelijk 
recht op uitkering ingaat. Dit acht ik juist. 

Terecht stelt de commissie dan ook dat degene, die op dat tijdstip nog 
geen 23 jaar is, recht heeft op 1 jaar WWV-uitkering mits aan de wettelijke 
voorwaarden wordt voldaan. Deze wettelijke voorwaarden, voor zover hier 
van belang, voor jongeren onder de 23 jaar zijn de volgende. Enerzijds 
moet de jongere voldoen aan de huidige referte-eis van 130 dagen (9 lid 1a). 
Anderzijds moet hij aantonen tevens in een periode van 3 jaar aan het 
intreden van de werkloosheid onmiddellijk voorafgaande ten minste 
gedurende 130 weken een dienstbetrekking van niet bijkomstige aard te 
hebben gehad (9, lid 1b). 

Voldoet betrokkene niet aan deze voorwaarden dan zal de WWV-uitkering 
afgewezen worden en is de RWW van toepassing. De jongere beneden de 
23 jaar, wiens uitkering alleen op grond van de extra uitkeringsvoorwaarde 
van artikel 9, lid 1b, is afgewezen, kan op het moment dat hij 23 jaar wordt 
een WWV-uitkering aanvragen. De commissie constateert terecht dat hij 
dan gedurende 2 jaar een WWV-uitkering kan krijgen. Op grond van artikel 
18 van de WWV kan de uitkering niet eerder ingaan dan op de dag van 
indiening van aanvraag, tenzij voldoende termen aanwezig zijn de uitkering 
op een vroeger tijdstip te doen ingaan. Daarvan is in dit geval geen sprake, 
daar betrokkene niet aan de extra voorwaarde van artikel 9, lid 1b, voldoet. 
Met de commissie ben ik ook van mening dat bij een hernieuwde aanvraag 
op de 23-jarige leeftijd het «ne bis in idem»-beginsel niet geldt. Het bereiken 
van de 23-jarige leeftijd betekent inderdaad wijziging van de omstandighe-
den. De aanvraag om de uitkering zal ook naar mijn mening in een dergelijke 
situatie ontvankelijk moeten worden verklaard. 
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Zoals hiervoor reeds opgemerkt werd, zijn de hier gesignaleerde gevolgen 
een rechtstreekse consequentie van de zwaardere eis voor het recht op 
WWV-uitkering voor jongeren en de keuzevrijheid voor de gemeente en de 
uitkeringsgerechtigde. Alleen door deze eis aan alle WWV-uitkeringsgerech-
tigden op te leggen of door de systematiek van de WWV te wijzigen zouden 
deze gevolgen kunnen worden voorkomen. 

De voorbeelden uit het eindverslag 

De commissie illustreert de vorengenoemde effecten met een aantal 
concrete voorbeelden. In deze voorbeelden komen de gevolgen van het 
systeem van de WWV in relatie tot de verzwaarde uitkeringseis duidelijk 
naar voren. In de voorbeelden 1a en b wordt ervan uitgegaan dat de 
aanvrager op het moment van aanvraag van de WWV-uitkering (1 juli 1983) 
221/2jaaris. 

In voorbeeld 1a heeft de aanvrager een arbeidsverleden van 2Vz jaar. 
Hem kan een uitkering worden toegekend van maximaal 1 jaar. Besluit hij 
een WWV-uitkering aan te vragen na zijn 23ste verjaardag, dan heeft hij 
recht op een WWV-uitkering gedurende 2 jaar. De tussenliggende periode 
moet echter zonder uitkering financieel worden overbrugd. Immers, een 
RWW-uitkering zal in de tussenliggende periode moeten worden afgewezen, 
omdat er een voorliggende voorziening is. Voorbeeld 1a van de commissie 
is een illustratie van de categorie van gevolgen, die verband houdt met de 
keuzevrijheid die de uitkeringsgerechtigde toekomt in het kader van de 
WWV. 

Voorbeeld 1b is daarentegen een illustratie van de gevolgen van de 
zwaardere referte-eis voor een beperkte groep. In dat voorbeeld heeft 
betrokkene geen arbeidsverleden van 21/2 jaar. De aanvraag moet dus 
worden afgewezen. Er kan dan een RWW-uitkering toegekend worden. 
Blijft de werkloosheid tot de 23ste verjaardag ononderbroken voortduren, 
dan kan betrokkene op dat moment weer een WWV-uitkering aanvragen, 
zoals de Commissie terecht stelt. De uitkeringsduur is dan 2 jaar. Ook ik 
ben van mening dat in deze casuspositie de GSD betrokkene erop zal 
moeten wijzen dat hij op 23-jarige leeftijd opnieuw een WWV-uitkering kan 
aanvragen. 

Het laatste voorbeeld van de commissie betreft degenen, die per 1 juli 
1983 jonger dan 23 jaar zijn en een reeds lopende WWV-uitkering verlie-
zen, omdat zij niet aan de zwaardere referte-eis voldoen. Als de uitkering op 
dat moment korter dan een jaar liep, kan bij het bereiken van de 23-jarige 
leeftijd een beroep worden gedaan op herleving van het oude recht. De 
herleefde uitkering eindigt in dat geval zodra de uitkeringsduur van 1 jaar is 
bereikt. Dit geval kan zich inderdaad als gevolg van de wetswijziging 
voordoen, doch blijft beperkt tot de overgangssituatie per 1 juli 1983. 

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