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EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN EN 
WERKGELEGENHEID1 

Vastgesteld 10 juni 1983 

De leden van de Commissie hebben met waardering ervan kennis 
genomen dat de indieners van wetsvoorstel 17 934 één probleem bij de 
overgang van oude naar nieuwe situatie hebben opgelost. Naar hun 
mening echter resteren er nog enkele «lacunes». Bijgaande voorbeelden 
illustreren dit. Daarom verzochten zij de indieners van dit wetsvoorstel 
alsmede de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de 
heer De Graaf om uitgebreid commentaar op deze - door hen veronderstel-
d e - «lacunes». 

Artikel 19, lid 1a, spreekt over de ingangsdatum van de uitkering. Is men 
op deze ingangsdatum nog geen 23 jaar dan heeft men recht op 1 jaar 
uitkering, mits voldaan wordt aan het gestelde in artikel 9, lid 1 sub a en b. 
Onder ingangsdatum van de uitkering kan huns inziens niets anders 
verstaan worden dan de dag waarop het feitelijk recht op uitkering ingaat. 
Dat betekent echter dat als een aanvraag op grond van de nieuwe bepaling 
in artikel 9, lid 1 sub b, wordt afgewezen het feitelijk recht op uitkering niet 
is ingegaan. Dat betekent dan weer dat diegene wiens aanvraag op deze 
grond is afgewezen bij voortdurende werkloosheid op het moment dat 
hij/zij 23 jaar wordt opnieuw een aanvraag kan indienen, die dan op basis 
van de wet gehonoreerd dient te worden en wel met het recht op uitkering 
gedurende 2 jaar. Een dergelijke aanvraag kan huns inziens niet ontvankelijk 
worden verklaard op basis van het rechtsprincipe «ne bis idem», daar het 
bereiken van de leeftijd van 23 jaar een veranderde omstandigheid betekent. 

Op grond van artikel 18 van de WWV gaat de uitkering niet eerder in dan 
op de dag van indiening van de aanvraag, tenzij voldoende termen aanwezig 
zijn de uitkering op een vroegere dag te doen ingaan. De gemeenten zullen 
in de meeste gevallen niet bereid zijn dit artikel zodanig te hanteren, dat 
hiermede het gat in de wet wordt opgevuld. Dat zou bovendien volstrekt in 
strijd zijn met de intentie en het tot op heden gangbare gebruik van dit 
artikel. 
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Het resultaat van dit alles is nu dat het heel goed mogelijk is, dat iemand 
die wel voldoet aan het gestelde in artikel 9, lid 1 sub b, 1 jaar uitkering 
krijgt en iemand die hieraan niet voldoet op het moment dat hij/zij 23 wordt 
alsnog 2 jaar recht op uitkering kan doen gelden. Dit is dus precies het 
tegenovergestelde van wat met het C.D.A./V.V.D.-amendement werd 
beoogd. 
Onderstaande voorbeelden illustreren het geheel: 

Iemand is 22'h jaar als hij/zij een aanvraag indient (de leeftijd van 22V2 jaar 
maakt de voorbeelden duidelijker, maar is niet bepalend voor de geschetste 
situaties). 

Op 1 juli dient hij/zij een aanvraag in. 
1. a. betrokkene heeft een arbeidsverleden van 2'/2 jaar (artikel 9, lid 1 

sub b). Er kan een uitkering worden toegekend voor de termijn van 1 jaar. 
1. b. betrokkene heeft echter geen arbeidsverleden van 2Va jaar, dus 

moet de aanvraag worden afgewezen. Er wordt dan een RWW-uitkering 
toegekend, en de werkloosheid blijft ononderbroken voortduren. Op het 
moment dat betrokkene 23 jaar wordt, dient hij/zij een nieuwe WWV-aan-
vraag in. Er kan dan een uitkering worden toegekend voor de termijn van 2 
jaar. 

NB. A. betrokkene in voorbeeld 1 a kan nog wel beslissen eerst een 
aanvraag in te dienen op het moment dat hij/zij 23 jaar is, dan bestaat er 
ook recht op 2 jaar uitkering, maar dan moet hij/zij wel zelf deze tussenlig-
gende periode financieel overbruggen. Een RWW-uitkering zit er niet in, 
daar hij recht kan doen gelden op een bovenliggende voorziening, wenst 
hij/zij dit niet te doen dan moet de RWW worden afgewezen. 

B. De g.s.d. zal betrokkene (in voorbeeld 1 b) er op moeten wijzen dat bij 
23 jaar een WWV-aanvraag moet worden ingediend, daar de WWV als 
voorliggende voorziening prevaleert boven de RWW en de RWW voorschrijft 
dat dit steeds onderzocht moet worden. 

Andere situaties, die zich nog op basis van de nieuwe wet voordoen. 
A. Iemand is 22 jaar en 6 maanden bij de aanvang van de werkloosheid. 

Er bestaat recht op WW gedurende 6 maanden. Bij de aanvraag WWV is 
hij/zij 23 jaar dus bestaat er gedurende 2 jaar recht op uitkering (zonder 
toetsing van artikel 9, lid 1 sub b). Er bestaat echter geen recht op WW 
(onvrijwillig werkloos). De WWV wordt dan afgewezen of voor maximaal 1 
jaar toegekend. Met andere woorden een zeer forse sanctie, gezien de 
verschillen in WWV en RWW. 

B. Voor mensen met een uitkering op 1 juli, die wordt beëindigd terwijl 
men nog geen jaar uitkering heeft gehad (niet voldaan aan artikel 9, lid 1 
sub b), bestaat er op het moment dat men 23 jaar is nog recht op een 
WWV-uitkering voor één jaar min het aantal dagen dat men al heeft gehad. 
Immers bij de aanvraag geldt dan artikel 9, lid 1 sub b, niet meer (ouder 
dan 23), maar op grond van artikel 19 wordt wel de uitkeringsduur beperkt 
tot 1 jaar, waarvan men al een gedeelte heeft gehad. 

Vertrouwende, dat de Staatsecretaris en de voorstellers bereid zijn op het 
vorenstaande vóór de openbare beraadslaging schriftelijk bescheid te 
geven, acht de Commissie die beraadslaging voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de Commissie, 
Franssen 

De griffier van de Commissie, 
Mw. Dijkstra-Liesveld 
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