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Vastgesteld 10 mei 1983 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met gemengde gevoelens kennis 
genomen van het wetsontwerp, gericht op beëindiging van het recht op 
uitkering ingevolge de Wet Werkloosheidsvoorziening voor beneden 
23-jarigen. 

Zij vroegen zich met anderen af of de voorgenomen maatregel zal 
passen in de toekomstige integratie van de werkloosheidsregelingen 
omdat met betrekking tot arbeidsverleden en leeftijd, vooruitgelopen 
wordt op de adviesaanvraag bij de SER dd. 28 augustus 1980. 

De aan het woord zijnde leden waren echter met de Staatssecretaris van 
mening dat de financieel-economische problemen, ondanks de reeds 
doorgevoerde bezuinigingen, tot verdere bezuinigingen noodzaken. Zij 
realiseerden zich daarbij dat aan eventuele alternatieven dezelfde of nog 
grotere bezwaren kleven en konden, zeker na de aanvaarding door de 
Tweede Kamer van de amendementen van de leden van die Kamer 
Kraaijeveld-Wouters en Linschoten, instemmen met het voorliggende 
wetsontwerp omdat het principe van de WWV zij het onder verzwaarde 
referte-eisen in feite is «overeind gebleven». Zij vroegen zich wel af welke 
effecten de beperkingen op thuiswonende jongeren zullen hebben, ook al 
geldt hetzelfde in de geldende Bijstandsregeling. Zal de druk om buitenshuis 
te gaan wonen niet sterk toenemen? 

Verder zouden zij graag vernemen hoe het kabinet de extra lasten voor 
de gemeentelijke budgetten denkt op te vangen, zowel wat personele als 
financiële betreft. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. merkten op dat door de versnelde 
toestroom van jongeren beneden de 23 jaar naar de bijstand wederom een 
extra beslag wordt gelegd op de gemeentelijke financiën en personeel 
zonder dat daar voldoende vergoeding via het gemeentefonds tegenover 
staat. Kan worden aangegeven hoe groot dit beslag is voor de vier 
grote steden - rekening houdend met het percentage werkloze jongeren 
daar - op wie de wetswijziging van toepassing is? 

Vervolgens vroegen zij welke oplossing(en) denkbaar zijn om tegemoet 
te komen aan onderstaande situatie: 

Een werknemer van 16 of 17 jaar wordt per 2 juli 1983 ontslagen, bij 
voorbeeld in het kader van een reorganisatie. Deze werknemer heeft korter 
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gewerkt dan 130 dagen en krijgt daarom geen WW-uitkering. Evenmin 
krijgt hij een WWV-uitkering omdat hij niet voldoet aan het aantal gewerkte 
dagen om voor een uitkering in aanmerking te komen. Evenmin ontvangt 
hij een RWW-uitkering omdat deze voor 16- en 17-jarigen is afgeschaft. Ten 
slotte krijgen zijn ouders over het betreffende kwartaal geen kinderbijslag 
immers op de peildatum 1 juli 1983 had hun kind een baan. Voor deze 
categorie van 16- en 17-jarigen ontstaat er aldus deze leden een financiële 
leemte van een kwartaal minus 1 dag. Valt de ontslagdatum later in het 
kwartaal, dan ook ontstaat een - zij het kleinere - leemte. 

Ook de leden van de fractie van de V.V.D. hebben het wetsontwerp met 
weinig enthousiasme ontvangen. Gezien de relatie tussen dit voorstel en 
het regeerakkoord meenden zij zich echter hoofdzakelijk te moeten beperken 
tot het stellen van op dit ontwerp gebaseerde vragen van meer algemene 
strekking. 

Waarom volhardt de Staatssecretaris in het leggen van verbanden tussen 
wetsontwerpen als dit en de toekomstige herziening van het stelsel? Is 
deze vasthoudendheid niet in strijd met zijn mededeling in de Tweede 
Kamer dat het amendement-Kraaijveld-Linschoten - en dus het gehele 
wetsontwerp - niets «vastspijkert» van wat er in de toekomst met de 
stelselwijziging gebeurt? 

Heeft de Staatssecretaris nog steeds geen twijfel over de termijn, waarop 
de adviesaanvragen zijn departement zullen verlaten? Of moet aan zijn 
mededeling dat hij de invoering van een volledige stelselwijziging in 1984 
niet waarschijnlijk acht een «exponentieel» karakter worden gegeven, in 
die zin dat voor «1984» wordt gelezen «deze regeerperiode»? 

Zou de Staatssecretaris zich bij toekomstige maatregelen niet beter 
kunnen beperken tot zijn opvatting: «Het feit, dat die discussie (over 
stelselherziening) niet is afgerond mag en kan, gelet op de toestand van 
onze economie, geen reden zijn om op dit moment af te zien van maatregelen, 
die ertoe strekken een substantiële bijdrage te leveren aan de noodzakelijke 
beperking van de omvang van de collectieve uitgaven» zonder deze te 
beoordelen «in het licht van de opvattingen die naar verwachting de bij 
stelselherziening aan te houden hoofdlijnen zullen bepalen» (memorie van 
toelichting, blz. 6). Dit te meer omdat van de twee «toetsingspunten» 
- stelselherziening en integratie van de werkloosheidsregelingen - de 
adviesaanvrage over deze laatste schijnt te worden ingetrokken en vervangen 
door een, ongetwijfeld een lange procedure vergende, aanvrage over de 
gehele stelselwijziging bij arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitke-
ringen. 

Is, zo vroegen de leden van de V.V.D.-fractie verder, tegen deze achtergrond 
een algemene verlaging van het uitkeringspercentage nog steeds «een vrij 
grof middel», mede gezien de in de Voorjaarsnota in het vooruitzicht 
gestelde algemene verlaging met twee procent van de sociale uitkeringen? 

Is het middel overigens minder grof dan het terugbrengen van uitkerings-
niveaus aan een groep, die slechts kan worden «verweten» dat ze te laat 
geboren is? Is voor de categorie jeugdigen na 1 oktober de ondergrens zo 
niet bereikt, dan toch wel in zicht? Kan de Staatssecretaris een overzicht 
geven van de cumulatieve effecten, nominaal en procentueel, voor deze 
categorie na 1 oktober? 

Heeft de Staatssecretaris overwogen om (in de toekomst) degenen die 
niet onvrijwillig werkloos zijn of zich schuldig hebben gemaakt aan verwijt-
baar gedrag niet tot de WWV toe te laten maar direct onder de RWW te 
brengen? Hoe groot zouden de besparingen kunnen zijn? Is zo'n maatregel 
grover dan - wederom - een concentratie op jongeren, van wie zeker extra 
offers mogen worden gevraagd, maar die hun onzeker uitzicht op werk nu 
zien samengaan met een toch wel grote bestaanszekerheid? 

De aan het woord zijnde leden hadden er begrip en waardering voor dat 
de Tweede Kamer - naar haar aard en verantwoordelijkheid - tracht om 
voor bepaalde groepen, die naar haar inzicht al te zwaar worden getroffen, 
enig soelaas te bieden. Zij dachten dan aan amendementen zoals dat 
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inzake het kind dat het huishouden verzorgt bij de laatste herziening van de 
Algemene Kinderbijslagwet, en aan het amendement-Kraaijeveld-ünschoten 
bij het onderhavige wetsontwerp. Zij vonden echter de aanvaarding van 
dergelijke amendementen uit een oogpunt van doorzichtigheid van het 
stelsel minder gewenst, zeker wanneer, zoals nu het geval is, een nieuwe 
referte-eis en een nieuwe uitkeringsduur worden geïntroduceerd. 

Zou de Staatssecretaris dergelijke ontwikkelingen willen vermijden door 
bij herzieningsvoorstellen meer generale dan categorale wetgeving te 
plegen, en met deze laatste te wachten tot de algemene herziening van het 
stelsel? 

De leden van de fracties van het C.D.A. en D'66 sloten zich bij deze 
laatste twee vragen aan. 

Ook de leden van de fractie van D'66 ontvingen dit wetsontwerp allerminst 
met genoegen. Zij vroegen of de bewindslieden van mening blijven dat de 
overgangstermijn van veel minder dan twee maanden voldoende is, nu het 
wetsontwerp nogal ingrijpend is gewijzigd door amendering in de Tweede 
Kamer. Hierdoor gaat huns inziens de redenering die door de bewindslieden 
is gevoerd, nl. dat de gewenningsperiode al vanaf november 1982 duurt 
omdat het wetsontwerp toen bekend werd niet meer op. Hieraan koppelden 
de aan het woord zijnde leden mede namens het C.D.A., de V.V.D. en de 
P.v.d.A. de meer principiële vraag of een gewenningsperiode ingaat op het 
moment dat een wetsontwerp wordt voorbereid (brief aan de SER november 
1982) of vanaf het moment dat een wetsontwerp is ingediend en de beide 
Kamers der Staten-Generaal het ontwerp hebben aanvaard, waardoor het 
kracht van wet krijgt. Volgens de leden van de fractie van D'66 zou dit 
laatste het geval moeten zijn. 

De voorzitter van de commissie, 
Franssen 

De griffier van de commissie, 
mw. Dijkstra-Liesveld 
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