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Met waardering heb ik kennis genomen van de bijdragen van de verschil-
lende fracties aan het voorlopig verslag over dit wetsontwerp. 

De leden van de fracties van het C.D.A., de P.v.d.A., de V.V.D. en D'66 
reageren enigszins terughoudend op het wetsontwerp, zoals dat na de 
aanvaarding van het amendement-Kraaijeveld/Linschoten door de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal is komen te luiden. Ik heb begrip voor deze 
gereserveerde reactie. Het valt niet te ontkennen dat de voorgestelde 
maatregel een ingrijpend karakter heeft. Niettemin blijkt bij deze fracties, 
met name bij de fractie van het C.D.A., begrip te bestaan voor de noodzaak 
tot bezuinigingen wegens de moeilijke financieel-economische situatie van 
ons land. 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen zich af, welke effecten de 
beperkingen op thuiswonende jongeren zullen hebben. Ook vragen zij zich 
af, of niet de druk om buitenshuis te gaan wonen hierdoor zou toenemen. 

Ik moge deze leden er op wijzen dat de RWW-uitkering, waarop jongeren 
bij voortdurende werkloosheid na een halfjaar in het algemeen aanspraak 
kunnen maken, een behoefte-uitkering op sociaal-minimumniveau is. 
Daarbij wordt voor jongeren beneden de leeftijd van 21 jaar verschil 
gemaakt tussen de uitkering voor een thuiswonende en een zelfstandig 
wonende jongere, op grond van noodzakelijke bestaanskosten. Er kan 
daarom naar mijn mening niet worden gesproken van een voordeel, dat 
aan het buitenshuis wonen zou zijn verbonden. Ik verwacht dan ook niet 
dat de druk om buitenshuis te gaan wonen zal toenemen. Een dergelijke 
invloed is thans niet waar te nemen. 

Voorts vernemen de leden van de fracties van het C.D.A. en de P.v.d.A. 
graag hoe het kabinet de extra lasten voor de gemeentelijke budgetten 
denkt op te vangen, zowel in de personele als in de financiële sfeer. 

Wat betreft de taakverzwaring van de gemeenten in de personele sfeer 
als gevolg van het voorliggende wetsontwerp moet worden verwacht dat 
deze voornamelijk een tijdelijk karakter zal hebben. Deze tijdelijke taakver-
zwaring zal met name optreden ten aanzien van de categorie uitkeringsge-
rechtigden van wie de WWV-uitkering omgezet zal worden in een RWW-
uitkering. Voor een deel betreft dit echter werkzaamheden die bij voortdu-
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rende werkloosheid vroeg of laat toch moeten worden verricht. Voor een 
groot deel van de nieuwe gevallen zal naar verwachting echter slechts 
eenmaal het recht op uitkering behoeven te worden onderzocht in plaats 
van tweemaal in de huidige situatie. Inderdaad treedt door de toepassing 
van de middelentoets een extra werklast op. Hiertegenover staat echter dat 
de berekening van de genormeerde RWW-uitkering minder gecompliceerd 
is dan het vaststellen van de WWV-uitkering op basis van het voorheen 
verdiende loon c.q. van het dagloonbesluit. Daarnaast zal enige blijvende 
taakverzwaring voor de gemeentebesturen optreden ten gevolge van de 
extra uitkeringsvoorwaarde voor deze jongeren. Bedacht dient echter wel 
te worden dat op de jongere de bewijslast rust om aan te tonen dat hij in 
de 3 jaar aan zijn werkloosheid onmiddellijk voorafgaande 130 weken een 
dienstbetrekking heeft gehad. Het geheel overziend ben ik dan ook van 
mening dat de voorgenomen maatregel structureel de werklast van de 
sociale diensten niet in betekenende mate zal verzwaren. Voor personeels-
uitbreiding uit dien hoofde zal daarom geen aanleiding bestaan. 

Wat betreft het extra beslag op de gemeentelijke financiën kan worden 
opgemerkt, dat dit volledig zal worden gecompenseerd door een verhoging 
van de algemene uitkering aan het gemeentefonds. Er zal dus geen sprake 
zijn van een onvoldoende financiële compensatie aan de gemeenten, zoals 
de leden van de P.v.d.A.-fractie opmerken. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie informeren voorts naar de consequenties 
van het voorliggende wetsontwerp voor de financiële budgetten van de 
vier grote gemeenten. 

Het meest recente beschikbare materiaal toont aan, dat in de vier grote 
gemeenten ca. 15% van het totale WWV-bestand zit. Het aandeel jongeren 
beneden de 23 jaar hierin wijkt in deze gemeenten echter nauwelijks af van 
het landelijke beeld. Er is dus geen reden te veronderstellen dat de ge-
meentelijke budgetten van de vier grote gemeenten onevenredig zwaar 
zullen worden getroffen. Globaal geschat betreft het een bedrag van ca. f 6 
min. in 1983 en ca. f 15 min. structureel voor de vier grote gemeenten. 
Overigens zij er nogmaals met nadruk op gewezen, dat de gemeenten in 
het algemeen volledig zullen worden gecompenseerd voor de toenemende 
lasten die voortvloeien uit het voorliggende wetsontwerp. 

Vervolgens brengen de leden van de fractie van de P.v.d.A. de positie ter 
sprake van een 16- of 17-jarige die per 2 juli 1983 wordt ontslagen. Deze 
werknemer heeft geen recht op een WW-uitkering, noch op een WWV- of 
RWW-uitkering. Verder krijgen zijn ouders over het desbetreffende kwartaal 
geen kinderbijslag omdat het kind op de peildatum voor het recht op 
kinderbijslag, t.w. 1 juli 1983, niet werkloos was. Deze leden wijzen erop dat 
hierdoor een financiële leemte ontstaat van één kwartaal minus één dag. 
Die leemte is kleiner indien de ontslagdatum later in het kwartaal valt. 

De door deze leden gesignaleerde situatie kan zich inderdaad voordoen. 
Het beëindigen - met ingang van 1 januari 1983 - van het recht op RWW-
uitkering voor 16- en 17-jarigen is gepaard gegaan met het invoeren van 
een recht op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet. Dit 
betekende wel dat daarmee de algemene bepalingen van de Algemene 
Kinderbijslagwet van toepassing werden. Een van die algemene bepalingen 
betreft de peildatum. Het peildatumsysteem houdt in dat op de eerste dag 
van een kalenderkwartaal voldaan moet zijn aan de voorwaarden voor het 
recht op kinderbijslag. Is dat niet het geval, zoals in de door deze leden 
beschreven situatie, dan bestaat over het gehele kalenderkwartaal geen 
recht op kinderbijslag. Wellicht ten overvloede wijs ik erop, dat bij voorbeeld 
dus ook geen recht op kinderbijslag bestaat over het derde kwartaal voor 
een kind dat op 2 juli wordt geboren. 

Het spiegelbeeld van de situatie die deze leden beschrijven is de situatie 
dat een kind in de loop van een kalenderkwartaal niet meer voldoet aan de 
voorwaarden voor het recht op kinderbijslag. Hierbij kan bij voorbeeld 
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worden gedacht aan een beëindiging van studie of werkloosheid. In die 
gevallen bestaat dan nog - op voorwaarde dat aan de onderhoudseis 
wordt voldaan - over het gehele kalenderkwartaal recht op kinderbijslag. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vragen, waarom wordt volhard in 
het leggen van verbanden tussen een wetsontwerp als dit en de toekomstige 
herziening van het stelsel. Zij vragen zich af, of die vasthoudendheid niet in 
strijd is met de mededeling in de Tweede Kamer dat een wetsontwerp als 
hier aan de orde niets «vastspijkert» van wat er in de toekomst met de 
stelselwijziging gebeurt. 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen of de voorgenomen 
maatregel zal passen in de toekomstige integratie van de werkloosheidsre-
gelingen, omdat met betrekking tot arbeidsverleden en leeftijd vooruit-
gelopen wordt op de bij de SER aanhangige adviesaanvraag van 28 
augustus 1980. 

Ik meen, dat het bestaan van een verband tussen dit wetsontwerp en de 
voorgenomen herziening van het stelsel van sociale zekerheid niet kan 
worden ontkend. Een relatie met de voorgenomen integratie van de 
werkloosheidsregelingen kan evenmin ontkend worden. 

De vraag, of er een relatie moet worden gelegd tussen de duur van het 
arbeidsverleden dan wel de leeftijd enerzijds en de duur van het recht op 
loondervingsuitkering anderzijds, is een fundamentele vraag, die zowel bij 
de behandeling van dit ontwerp als bij de voortgaande discussie over de 
stelselherziening aan de orde is. Dat betekent naar mijn mening nog 
geenszins, dat een keuze voor of tegen dit wetsontwerp zonder meer 
bepalend zou moeten zijn voor de richting, die in het kader van de stelsel-
herziening zou moeten worden ingeslagen. 

Een andere vraag van de leden van de fractie van de V.V.D. betreft de 
termijn waarop de adviesaanvragen over de stelselherziening zullen 
uitgaan. Ik meen er op te kunnen vertrouwen, dat dit binnen enkele weken 
het geval zal kunnen zijn. Dit houdt niet in dat een «volledige stelselwijziging» 
in 1984 zou kunnen plaatsvinden. De in de adviesaanvrage te formuleren 
voorstellen van het kabinet zullen ingrijpend van aard zijn. Zij zullen zeker 
niet op korte termijn in één keer kunnen worden gerealiseerd. Een gefaseerde 
aanpak is noodzakelijk. In de adviesaanvragen zal nader worden aangegeven 
welke stappen het kabinet in de periode 1984-1986 meent te kunnen zetten. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen voorts of een algemene verlaging 
van het uitkeringspercentage nog steeds een «vrij grof middel» is, mede 
gezien de in de Voorjaarsnota in het vooruitzicht gestelde algemene 
verlaging met twee procent van de sociale uitkeringen. 

Ik wijs er in dit verband op, dat een algemene verlaging van het uitke-
ringspercentage, voor zover bij de behandeling van dit wetsontwerp aan de 
orde gesteld, in zoverre niet algemeen is, dat zij slechts de WWV-uitkeringen 
betreft. Een verlaging van deze - in vergelijking met arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen lage - uitkeringen zou het al bestaande verschil in uitkerings-
rechten tussen werklozen en arbeidsongeschikten verder vergroten. Voor 
een eventuele verlaging van alle uitkeringen met twee procent geldt dat 
niet. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen tevens naar de optredende 
inkomenseffecten voor de groep beneden 23-jarigen als gevolg van het 
voorliggende wetsontwerp, zowel nominaal als procentueel. In de onder-
staande tabel 1 zijn de netto-minimumjeugdlonen en de daaraan gekoppelde 
WWV-en RWW-uitkeringen weergegeven. Hierin zijn 3 situaties opgenomen, 
namelijk de huidige situatie, de situatie wanneer per 1 juli a.s. de mini-
mumjeugdlonen met gemiddeld 10% worden verlaagd, en de situatie 
wanneer per 1 oktober a.s. een verdere korting van 2% wordt toegepast. 
Vervolgens zijn de inkomenseffecten weergegeven van verschillende 
denkbare overgangen van de WWV naar de RWW. 
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Tabel 1. Bedragen netto per maand incl. vakantie-uitkering 

Leef t i jd Netto min. Netto min. Netto min. WWV netto WWV netto WWV netto RWW netto RWW netto RWW netto 
jeugdloon jeugdloon jeugdloon excl. verl. incl. verl. incl. verl. (resp. KB (resp. KB (resp. KB 
excl. verl. incl. verl. incl. verl. per 1/7 per 1/7 per 1/7 16/17 jr.) 16/17 jr.) 16/17 jr.) 
per 1/7 per 1/7 per 1/7 

en 1/10 
en 1/10 excl. verl. 

per 1/7 
incl. verl. 
per 1/7 

incl. verl. 
per 1/7 
en 1/10 

16 680 567 575 510 441 432 136 136 136 
17 732 671 658 574 504 494 136 136 136 
18 uit 836 739 726 656 581 569 761 739 730 

thuis 836 739 726 656 581 569 378 306 302 
19 uit 940 836 821 733 656 644 765 739 730 

thuis 940 836 821 733 656 644 454 378 373 
20 u i t 1078 961 944 838 749 737 795 739 730 

thuis 1078 961 944 838 749 737 557 470 464 
21 1217 1113 1093 942 864 849 891 821 811 
22 1334 1285 1262 1046 994 976 981 937 926 
>23 1434 1433 1415 1150 1150 1129 1066 1066 1053 

Inkomenseffecten door de overgang van een WWV uitkering o.b.v. het huidige minimum 
jeugdloon naar een RWW uitkering resp. excl. de verlaging per 1/7, incl. deze verlaging 
en incl. zowel de verlaging per 1/7 als per 1/10 (procentueel) 

W W nu •RWW WWV nu •RWW WWV nu-RWW 
excl. verl . 1/7 incl. verl. 1/7 incl. verl. 1/7 en 

de verl. 1/10 

16 - 7 3 , 3 3 - 7 3 , 3 3 -73 ,33 
17 - 7 6 . 3 1 - 7 6 . 3 1 - 7 6 . 3 1 
18 uit 0,00' 0,00' 0,00' 

thuis - 4 2 , 3 8 - 5 3 , 3 5 -53 .91 
19 uit 0,00' 0,00' - 0 . 3 9 

thuis - 3 8 . 0 6 - 4 8 , 4 3 -49 .05 
20 ui t - 5 . 1 3 - 1 1 . 8 3 - 1 2 . 8 7 

thuis - 3 3 , 5 3 -43 .91 - 4 4 , 5 9 
21 - 5 . 4 1 - 1 2 . 8 5 - 1 3 . 8 9 
22 - 6 . 2 1 -10 .42 - 1 1 . 5 0 
>23 - 7 . 3 0 - 7 . 3 0 - 8 , 4 2 

1 Aangenomen is dat aanvullende bijstand 
zal worden ontvangen indien de netto 
WWV-uitkering beneden de RWW-norm 
ligt. 

Inkomenseffecten door de overgang van een WWV uitkering o.b.v. het verl. min. 
jeugdl. per 1/7 resp. per 1/10 naar een RWW ui tk . excl., resp. incl. de verlagingen 
per 1/7 en 1/10 (procentueel) 

WWV obv. ve rl. per WWV obv verl. per WWV obv. verl. per 
1/7-RWW per 1/7 1/7-RWW per 1/10 1/7 en 1/10-RWW 

per 1/10 

16 - 6 9 . 1 6 -69 .16 -68 ,52 
17 - 7 3 . 0 2 - 7 3 . 0 2 -72 ,47 
18 uit 

thuis 
0,00' 

- 4 7 , 3 3 
0,00' 

- 4 7 , 9 6 
0,00' 

- 4 6 , 8 7 
19 uit 

thuis 
0,00' 

- 4 2 , 3 8 
0,00' 

- 43 .07 
0,00' 

- 4 2 . 0 1 
20 

21 
22 

uit 
thuis 

- 1 . 3 4 
- 3 7 , 2 5 

- 4 , 9 8 
- 5 , 7 3 

- 2 , 5 2 
- 3 8 . 0 0 

- 6 . 1 2 
- 6 , 8 7 

- 0 . 9 3 
-36 ,99 

- 4 , 4 6 
- 5 , 7 5 

>23 - 7 . 3 0 - 8 , 4 2 - 6 , 7 1 

1 Aangenomen is dat aanvullende bijstand 
zal worden ontvangen indien de netto 
WWV-uitkering beneden de RWW-norm 
ligt. * 
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De ledenvan de fractie van deV.V.D. vragen zich voorts af, of is overwogen 
om (in de toekomst) degenen die niet onvrijwillig werkloos zijn of zich 
schuldig hebben gemaakt aan verwijtbaar gedrag niet tot de WWV toe te 
laten maar direct onder de RWW te brengen. Daarbij vragen ze zich af, hoe 
groot de besparing van een dergelijke maatregel zou kunnen zijn en of het 
effect van zo'n maatregel groter is dan opnieuw een concentratie op 
jongeren. Ik meen dat de door deze leden bedoelde maatregel in ieder 
geval algemener in zijn effecten zal zijn dan de thans aan de orde zijnde 
maatregel. Een dergelijke maatregel zou immers alle uitkeringsgerechtigden 
ingevolge de WWV moeten omvatten. Een beperking tot een bepaalde 
groep is niet wel denkbaar. Daardoor zouden alle WWV-uitkeringsgerech-
tigden getroffen worden. Ik ben echter van mening - alles afwegende - dat 
het redelijker is thans een extra offer alleen van deze jongeren te vragen. 
Zij hebben in het algemeen relatief gezien meer armslag om deze inkomens-
achteruitgang op te vangen dan andere groepen werklozen met gezinslas-
ten. Daarnaast zou de introductie van de voorwaarde van onvrijwillige 
werkloosheid de kern van het systeem van de WWV raken, die thans bij 
feitelijke werkloosheid aanspraak op een uitkering geeft. Bij niet-onvrijwil-
lige werkloosheid bestaat dan evenwel de mogelijkheid voor de gemeente 
om een korting op de uitkering toe te passen. Een dergelijke ingrijpende 
wijziging van de WWV zal in het kader van de integratie van de werkloos-
heidsregelingen en de voorgenomen stelselherziening zeker aan de orde 
moeten komen. 

Ten aanzien van de besparingen merk ik het volgende op. Exacte gegevens 
over de omvang en de samenstelling van de hier bedoelde groep zijn zeer 
summier en onvolledig. Een kwantitatieve onderbouwing van de eventueel 
te realiseren besparing is op basis van deze gegevens momenteel niet op 
zinvolle wijze te geven. 

De leden van de fractie van de V.V.D. merken nog op dat zij het amende-
ment, dat door de Tweede Kamer is aanvaard, thans uit een oogpunt van 
doorzichtigheid van het stelsel minder gewenst achten. Zij vragen naar 
mijn bereidheid om dergelijke ontwikkelingen te vermijden door bij 
herzieningsvoorstellen meer generale dan categorale wetgeving te plegen, 
en met deze laatste te wachten op de algemene herziening van het stelsel. 
De leden van de fracties van het C.D.A. en D'66 sluiten zich bij deze vragen 
aan. 

Ik meen dat moet worden gestreefd naar een aanvaardbaar pakket van 
zowel generale als categorale maatregelen. Generale maatregelen zijn, 
gezien de omvang van de noodzakelijke ombuigingen, onvermijdelijk. Deze 
maatregelen betreffen naar hun aard grote groepen van de bevolking 
zonder onderscheid naar de relatieve positie van bepaalde categorieën 
binnen die groepen. Deze ongenuanceerde werking moet waar mogelijk 
worden verzacht. Dat kan door voor een bepaalde categorie in positieve zin 
een uitzonderingspositie te creëren (vgl. de «echte minima»). Dat kan ook 
dooreen extra offer te vragen vaneen daarvoor in redelijkheid in aanmerking 
komende categorie. Dit ontwerp is van het laatste een voorbeeld. De 
opvatting van de leden van de fractie van de V.V.D., dat bij categorale 
maatregelen de kans op amendementen die het stelsel verder compliceren 
groter is dan bij generale maatregelen, lijkt mij juist. Dergelijke overwegingen 
mogen echter bij de samenstelling van een pakket als hierboven bedoeld 
wel invloed hebben maar niet de doorslag geven. 

De leden van de fractie van D'66 vragen, of een overgangstermijn van 
veel minder dan twee maanden voldoende is, nu het wetsontwerp door 
amendering nogal ingrijpend is gewijzigd. De door mij gevolgde redenering 
omtrent de gewenningsperiode zou hierdoor niet meer opgaan. 

Zoals ik ook in de Tweede Kamer heb gezegd, betreur ik het dat in 
formele zin de overgangsperiode van een half jaar aanmerkelijk is bekort. 
In materiële zin is er evenwel naar mijn mening geen sprake van een 
verkorting van die gewenningsperiode. Ook niet nu het wetsontwerp door 
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amendering is gewijzigd. Deze wijziging brengt immers met zich, dat een 
deel van de jongeren beneden de 23-jarige leeftijd niet door dit wetsontwerp 
zal worden getroffen. Het door amendering gewijzigde wetsontwerp houdt 
voor deze groep een wijziging in gunstige zin in. Voor het deel van de 
jongeren beneden de leeftijd van 23 jaar dat door deze maatregel nog zal 
worden getroffen blijft gelden dat de gewenningsperiode reeds vanaf 
november 1982 loopt. Ten aanzien van de principiële vraag omtrent het 
aanvangstijdstip van de gewenningsperiode wil ik de leden van de fracties 
van D'66, C.D.A., V.V.D. en P.v.d.A. het volgende antwoorden. 

Een gewenningsperiode is een tijdsperiode gedurende welke de moge-
lijkheid bestaat toe te groeien naar een wijziging van omstandigheden. Een 
dergelijk proces zal in het algemeen beginnen zodra de concrete voorne-
mens, die tot de wijziging van de omstandigheden moeten leiden, bekend 
worden. 

Formeel juridisch gezien zal een gewenningsperiode - beter is het dan 
echter te spreken van een overgangsperiode - aanvangen op de datum van 
inwerkingtreding van een maatregel. Formeel juridisch bezien is in dit 
wetsontwerp voorzien in een mogelijke overgangsperiode tot 1 juli 1983. In 
materiële zin blijft naar mijn mening een gewenningsperiode bestaan vanaf 
november 1982 tot de datum van inwerkingtreding van een maatregel c.q. 
de datum waarop de overgangsperiode is beëindigd. 

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