
Eerste Kamer der Staten Generaal 

Vergaderjaar 1986-1987 Nr. 25b 

19 261 Verzekering van werknemers tegen geldelijke 
gevolgen van werkloosheid (Werkloosheidswet) 

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD 
Ontvangen 15 oktober 1986 

1. ALGEMENE INLEIDING 

De hoorzittingen die door de commissie zijn gehouden alsmede onze 
memorie van antwoord geven de leden van de verschillende fracties nog 
aanleiding een aantal opmerkingen te maken en een aantal vragen te 
stellen. 

Met aandacht hebben wij kennis genomen van deze opmerkingen en 
vragen. Het stelt ons teleur dat wij er in de memorie van antwoord niet in 
zijn geslaagd om op alle vragen van de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. adequaat te antwoorden, zodat zij zich genoodzaakt zien op die 
onderwerpen terug te komen. Ook de leden van de fractie van D'66 
geven te kennen niet op alle eerder gestelde vragen een afdoende 
antwoord te hebben ontvangen. 

Net als bij de memorie van antwoord hebben wij ons omwille van de 
overzichtelijkheid genoodzaakt gezien ten dele een andere indeling aan te 
houden dan in de nadere voorlopige verslagen bij de zeven wetsvoorstellen 
is gevolgd. 

Het algemeen deel (hoofdstuk 1) van deze nota zal, net als de memorie 
van antwoord, de meer algemene aspecten met betrekking tot de 
verschillende wetsvoorstellen betreffen. In hoofdstuk 2 komen de 
opmerkingen en vragen naar aanleiding van de nieuwe Werkloosheidswet 
(nWW) aan de orde. Zoveel mogelijk is daarbij de volgorde aangehouden 
die is gevolgd bij de memorie van antwoord. 

1.1. Rechtsgrond, systeem en beweegredenen 

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de leden van de 
C.P.N.-fractie over de volzin «De vraag of de wettelijke regelingen op het 
terrein van de sociale zekerheid heden ten dage nodig zijn staat thans 
niet ter discussie» en over de verhouding tussen die volzin en de zorgplicht 
van de overheid, delen wij mee dat hiermee slechts wordt bevestigd dat 
de overheid een taak op het gebied van de sociale zekerheid heeft. 

In de Nederlandse wetgeving ligt het recht op sociale zekerheid 
overigens sinds 1983 in artikel 20 van de Grondwet verankerd. 
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Op grond van dit artikel zijn de bestaanszekerheid der bevolking en 
spreiding van welvaart voorwerp van overheidszorg en stelt de wet regels 
omtrent de aanspraken op sociale zekerheid. Voorts bepaalt dit artikel dat 
Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien een 
bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege hebben. 

De leden van de P.PR.fractie komen terug op hun vraag omtrent de 
kwaliteit van de sociale zekerheid. Met deze leden zijn wij van mening dat 
kwaliteit ook de rechtszekerheid betreft die mensen aan het stelsel 
kunnen ontlenen. Evenzeer betekent dit, zoals deze leden stellen, dat het 
minimumniveau van de uitkering in een rechtvaardige verhouding tot de 
overige inkomens en de totale rijkdom van Nederland moet staan. Wij 
delen echter niet de mening van deze leden dat deze rechtszekerheid te 
wensen overlaat, omdat een groot aantal rechten niet in de wet zelf maar 
in uitvoeringsmaatregelen is vastgelegd. Immers deze uitvoeringsmaatre-
gelen hebben een wettelijke basis. In de wet zelf is duidelijk aangegeven 
dat op een onderdeel nog nadere regels kunnen worden getroffen. Het 
opnemen van de in deze nadere regelgeving opgenomen verfijningen en 
verbijzonderingen voor bepaalde categorieën uitkeringsgerechtigden of 
situaties zou de wet nodeloos ondoorzichtig en ingewikkeld maken en zou 
veeleer leiden tot onduidelijkheid. 

De leden van de fractie van de P.P.R. zijn verder van mening dat omtrent 
het aspect van de individualisering in de memorie van antwoord ten 
onrechte zou zijn gesuggereerd, dat de minimumdagloonbescherming in 
de WW, WWV en ZW altijd al gebaseerd is gewest op het onderscheid 
tussen alleenstaanden, gehuwden en een-oudergezinnen. Hiermee zou 
worden verbloemd, dat vooruitlopend op de stelselherziening de mini-
mumbescherming reeds is verslechterd. Immers, zo stellen deze leden, 
tot voor een paar jaar geleden gold deze bescherming wel per individu. 
Wij delen de opvatting van deze leden niet. Immers sedert de invoering 
van het minimumdagloon in de huidige Werkloosheidswet (WW) en in de 
Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) op 3 november 1969 - bij de 
Ziektewet (ZW) is het minimumdagloon eerst per 1 mei 1985 ingevoerd -
gold de beperking, dat het minimumdagloon slechts in aanmerking werd 
genomen ten aanzien van kostwinners. Deze regeling, die per 1 januari 
1983 werd vervangen door de huidige, verstond onder kostwinner: 

a. de werknemer, die het hoofd was van een gezin; 
b. de werknemer, die hoewel geen hoofd van het gezin zijnde, groten-

deels in de kosten van het bestaan van het gezin voorzag; 
c. de ongehuwde werknemer van 35 jaar en ouder. 

Voor uitgebreide verhandelingen over het functioneren van de indertijd 
geldende dagloonbepalingen moge worden verwezen naar de kamerstuk-
ken die hebben geleid tot de Wet van 29 december 1982, Stb. 737 
(Kamerstukken 17 647). 

1.2. Periode na invoering van de stelselherziening 

Door zowel de leden van de fractie van de P.S.P. als die van de C.P.N. 
is naar aanleiding van eerdere uitspraken, gedaan tijdens de behandeling 
van de stelselherziening in de Tweede Kamer en in relatie tot het 
antwoord ter zake in de memorie van antwoord een nadere toelichting 
gevraagd op de passages over de rust in de sociale zekerheid. De 
C.P.N, fractieleden wijzen daarbij concreet op het advies van de Sociaal 
Economische Raad (SER) inzake de differentiatie van de sociale uitkeringen 
op minimumniveau, op maatregelen in de sfeer van de verhaalsplicht en 
op het onlangs verschenen rapport over onder meer het recht op bijstand 
in geval van echtscheiding. Met dit laatste doelen zij waarschijnlijk op het 
rapport «Echtscheiding en het beslag op collectieve middelen» dat op 2 
oktober jl. aan de Voorzitter van de Tweede Kamer is gezonden. 
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Het kabinet heeft met die uitspraken willen aangeven dat in deze 
kabinetsperiode geen herzieningen in het stelsel van sociale zekerheid 
meer zullen plaatsvinden in een omvang als de huidige, waarbij zoveel 
uitkeringsgerechtigden en uitkeringsregelingen zijn betrokken. Voorts 
heeft het kabinet hiermee willen aangeven dat de gemiddelde koopkracht-
handhaving die voor deze kabinetsperiode is toegezegd van toepassing 
is op die sociale uitkeringen en ook op de minimumuitkeringen. Dit laat 
echter onverlet dat in afzonderlijke regelingen wijzigingen aan de orde 
kunnen komen die uit een oogpunt van systematiek, rechtvaardigheid, 
uitvoerbaarheid en samenhang met andere na te streven doelstellingen 
noodzakelijk worden geacht. In dat verband kan gewezen worden op 
bijvoorbeeld de in het regeerakkoord genoemde werkgelegenheidsdoel-
stelling. Voortdurend zal een afweging dienen te worden gemaakt in het 
licht van de zich op een bepaalde moment voordoende situatie. 

Wat de door de leden van de C.P.N.-fractie genoemde concrete 
voorbeelden betreft kunnen wij ten aanzien van het SER-advies over de 
differentiatie van de minimumuitkeringen verwijzen naar het standpunt 
dat het kabinet terzake heeft geformuleerd tijdens de algemene politieke 
en financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. Na grondige bestudering 
van de adviezen en zorgvuldige afwegingen binnen het totaalkader van de 
doelstellingen van het regeerakkoord zal het kabinet over zijn bevindingen 
rapporteren. 

Met betrekking tot de aangehaalde voorbeelden betreffende de 
bijstandsgerechtigden kan erop worden gewezen dat in geval van de 
verhaalsplicht niet kan worden gesproken van een verstrakking van de 
regelgeving ten nadele van betrokken bijstandsontvangers. De 
verhaalsplicht laat de bijstandsverlening op zich onaangetast. Ook met 
betrekking tot de relatie echtscheiding-bijstand zijn geen concrete 
voorstellen gedaan om het recht op bijstand in te perken. 

Ook de discussie over de overdracht van bevoegdheden aan sociale 
partners kan tot mogelijke herzieningen aanleiding geven. In dit verband 
onderkent het kabinet dat een principe-overeenkomst met de sociale 
partners over het overdragen van taken en bevoegdheden met betrekking 
tot de werknemersverzekeringen een zorgvuldige voorbereiding en 
afweging vergt. In antwoord op de concrete vraag van de leden van de 
C.P.N.-fractie of kan worden aangegeven hoever de onderhandelingen 
daarover met de sociale partners zijn gevorderd, merken wij op dat het 
kabinet voorshands de uitkomsten van het overleg in de Stichting van de 
Arbeid over mogelijkheden met betrekking tot vooral de Ziektewet, 
afwacht alvorens zelf initiatieven te ondernemen. Wij gaan er van uit dat 
in dat overleg de sociale partners zich rekenschap geven van de effecten 
van de verdiscontering van bovenwettelijke uitkeringen in het kader van 
de Toeslagenwet (TW). In antwoord op de vraag van de leden van de 
C.D.A.-fractie merken wij dan ook op dat het voor uitspraken over deze 
verhouding tussen het bij het bepalen van het recht op toeslag rekening 
houden met bovenwettelijke uitkeringen en de overdracht van werkne-
mersverzekeringen nog te vroeg is. 

1.3. Invoeringsdatum 

Door de leden van de fracties van de P.v.d.A., de V.V.D., D'66 en de 
P.S.P. is nader ingegaan op de door ons alleszins haalbaar geachte 
invoering van de stelselherziening op 1 januari 1987. 

De leden van de P.v.d.A. fractie wijzen in dit verband onder andere op 
het wetsvoorstel premieheffing en het aanzienlijke aantal uitvoeringsbe-
sluiten dat op die datum eveneens in werking moet treden.Zoals wij ook 
in de memorie van antwoord bij de nWW hebben opgemerkt, onderkennen 
wij dat van alle betrokkenen nog een grote inspanning in de komende 
maanden wordt gevraagd. 
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De leden van de P.v.d.A. fractie constateren dat er 61 uitvoeringsbe-
sluiten op de datum van ingang van de stelselherziening in werking 
moeten treden. In antwoord op de vraag van deze leden hoeveel van die 
maatregelen thans geheel gereed zijn moge het volgende dienen. 

Allereerst verdient de aandacht dat het genoemde aantal een totaalcijfer 
is van alle uitvoeringsmaatregelen die door de Kroon, de Minister, de 
Sociale Verzekeringsraad (SVr), het Algemeen Werkloosheidsfonds 
(AWf) en de bedrijfsverenigingen moeten worden getroffen. 

Een aanzienlijk deel daarvan kan, behoudens aanpassing van technische 
aard, worden overgenomen uit vigerende uitvoeringsmaatregelen. 

Daarnaast betreft het ook een aantal maatregelen met een geheel of 
gedeeltelijk nieuwe inhoud. In antwoord op de vragen van de leden van de 
P. SP. fractie over hetgeen in de memorie van antwoord is gezegd over 
de «maatregelen met een geheel nieuwe inhoud» kan worden meegedeeld 
dat de betreffende maatregelen zijn vermeld in paragraaf 4 van de 
adviesaanvragen van 10 april 1986 en 28 mei 1986 aan de SVr inzake 
uitvoeringsmaatregelen stelselherziening sociale zekerheid (Kamerstukken 
II, 1985-1986, nrs. 53 en 98). 

Kortheidshalve moge hier worden volstaan met verwijzing naar die 
kamerstukken en naar de bijlage bij de memorie van antwoord waarin de 
stand van zaken is vermeld met betrekking tot de advisering door de SVr 
over deze maatregelen. 

Het stadium van voorbereiding van de verschillende uitvoeringsmaatre-
gelen is zodanig, dat de datum van invoering van de voorliggende wets-
voorstellen per 1 januari 1987 naar onze mening alleszins haalbaar is 
en dat niet gevreesd hoeft te worden voor chaotische situaties zoals de 
leden van de V.V.D.-fractie suggereren. 

Dat houdt ook in - dit in antwoord op een vraag van de leden van de 
P.S.P. fractie - dat de uitvoeringsmaatregelen met ingang van 1 januari 
1987 in werking kunnen treden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateren voorts dat de als bijlage bij 
de memorie van antwoord gevoegde lijst van uitvoeringsmaatregelen niet 
compleet is. Zij geven hiervan een drietal voorbeelden. 

Wij hebben de vraag van deze leden in het voorlopig verslag bij wets-
voorstel 19 261 aldus verstaan, dat een overzicht werd gevraagd van 
de te treffen maatregelen op grond van de onderhavige wetsvoorstellen 
inzake de stelselherziening en niet of er ook naar aanleiding van die 
wetsvoorstellen nog andere maatregelen zouden moeten worden getroffen. 

Allereerst verdient de aandacht, dat de door deze leden gegeven 
voorbeelden onderwerpen betreffen die primair behoren tot de ambts-
terreinen van andere bewindslieden 

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft ons meege-
deeld, dat hij er voor zal zorgdragen dat de wijziging van het Aanwijzings-
besluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet in verband met de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (I0AW) tijdig tot stand zal komen. Over de eventuele 
compensatieregeling voor ambtenaren in verband met het wegvallen van 
de WWV wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken nog overleg 
gevoerd met de centrales van overheidspersoneel. 

Een wetsvoorstel tot wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium 
van de Algemene burgerlijke pensioenwet (aanpassing aan criterium van 
de WAO) is nog in voorbereiding op het departement van Binnenlandse 
Zaken. Overigens behoeft de datum van invoering van bedoeld wetsvoorstel 
tot wijziging van de ABP-wet niet noodzakelijkerwijs dezelfde te zijn als 
die, waarop het wetsvoorstel tot wijziging van de AAW en de WAO 
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(nadere regeling in verband met verminderde gelegenheid tot het 
verkrijgen van arbeid) - Kamerstukken II, 1985-1986, 19256 - in werking 
treedt. Er heeft namelijk in de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor 
overheidspersoneel (invaliditeitspensioen) in het verleden in het algemeen 
geen verdiscontering van werkloosheid, in casu werkloosheid zoals 
wetsvoorstel 19 256 dat beoogt uit de AAW en WAO te elimineren, 
plaatsgehad. 

Voorts merken de leden van de PvdA . f r ac t i e op dat zij het ondenkbaar 
achten te beginnen met openbare behandeling wanneer de Tweede 
Kamer zich nog niet heeft uitgesproken over de concept-Inkomensbesluiten 
TW en IOAW en over het nog bij de Tweede Kamer aanhangige wijzi-
gingsvoorstel (Kamerstukken II, 1986-1987, 19 606). Naar ons oordeel 
maken de in de Tweede Kamer gemaakte afspraken hierover het mogelijk 
dat bij de thans door de Eerste Kamer voorgestelde datum van behandeling 
eind oktober de behandeling en het overleg in de Tweede Kamer zijn 
afgerond. 

De leden van de D'66-fractie verwijzen in het nader voorlopig verslag 
bij de Invoeringswet in verband met de invoering per 1 januari 1987 naar 
de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 september 1986 
inzake het overzicht grote-stedenbeleid 1986 (Kamerstukken II, 1986-
1987, 17 910, nr. 20) en met name naar de daarin vermelde mening van 
de werkgroep Sociale Zaken met betrekking tot de termijn van invoering 
die in beginsel bij wijzigingen van regelgeving in acht moet worden 
genomen. 

Bedoelde werkgroep (met een gemengde ambtelijke samenstelling), 
ingesteld in het kader van het overleg dat het Rijk met de vier grote 
steden voert omtrent de financiële problematiek van deze steden, heeft 
deze mening ontleend aan het gestelde in de brief van de Staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken aan burgemeester en wethouders van de grote 
steden van 15 oktober 1985. In die brief is aangegeven dat het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij nieuwe wetten en andere 
regels naar een redelijke invoeringstermijn streeft - als regel binnen 3 
maanden - tussen de officiële afkondiging en de inwerkingtreding; 
daaraan is echter toegevoegd dat in uitzonderlijke gevallen deze termijn 
noodzakelijk korter kan zijn. 

Zowel in de brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 
alsmede in de rapportage van de werkgroep wordt dus een kortere 
termijn dan 3 maanden in beginsel niet uitgesloten. 

Wij zijn van mening dat een kortere termijn dan 3 maanden tussen de 
officiële afkondiging en de inwerkingtreding bij de thans aan de orde 
zijnde wetsvoorstellen in dit verband mogelijk en niet onredelijk is. 

Immers, omtrent de consequenties voor de gemeenten heeft overleg 
plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de gemeenten (Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) en DIVOSA). Daarnaast hebben alle 
gemeenten informatie ontvangen omtrent de voorgestelde wijzigingen, 
waardoor zij reeds in staat zijn gesteld om vooruitlopend op de parlemen-
taire afronding van de onderhavige wetsvoorstellen de nodige voorberei-
dingen te treffen. 

Het bedrag van 20-25 miljoen per maand dat gemoeid is met verder 
uitstel van de stelstelherziening, dat de leden van de P.S.P.Tractie graag 
nader onderbouwd zien, is bepaald aan de hand van de effecten die 
optreden voor het overheidsbudget en de sociale fondsen, doordat 
enerzijds het beoogde ombuigingsbedrag in 1 987 niet tot stand komt en 
anderzijds de kosten van de in 1985 getroffen interimmaatregelen nog 
doorlopen. Door andere overloopeffecten naar 1 988 zullen de ombuigingen 
ook in dat jaar anders uitvallen. Soortgelijke berekeningen zijn weergegeven 
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in de nota naar aanleiding van het eindverslag in de Tweede Kamer 
(Kamerstukken II, 1985-1986, 19.261, nr. 15 blz. 94-95) waar de 
gevolgen van het uitstel van 1 oktober 1986 naar 1 januari 1987 aan de 
orde zijn gesteld. 

1.4. Werkdruk justitieel apparaat en rechtsbescherming 

Omtrent de vraag van de leden van de fracties van de P.v.d.A. en de 
P.S.P. over de bestemming van de in de begroting van het Ministerie van 
Justitie voorziene uitbreiding van gerechtelijke diensten met 72,5 
formatieplaatsen, kunnen op dit moment nog geen concrete mededelingen 
worden gedaan. De Minister van Justitie beziet in overleg met de raden 
van beroep en de Centrale Raad van Beroep op welke wijze de beschikbare 
formatieplaatsen zullen worden ingevuld. 

Zoals in de memorie van antwoord vermeld, strekt genoemde uitbreiding 
ertoe de toename van de werklast op te vangen als gevolg van een 
vermeerdering van. het aantal beroepszaken. Of die vermeerdering ook 
een gevolg zal zijn van het feit dat rechtshulpverleners niet zijn voorbereid 
op hun taak, kunnen wij niet overzien, dit naar aanleiding van een vraag 
van de leden van de P.S.P.-fractie in dit verband. Voorts kan worden 
opgemerkt dat rechts- en wetswinkels, evenals andere intermediairen, 
tijdig afzonderlijk van informatie worden voorzien in het kader van de 
voorlichting over de stelselherziening. 

De leden van de fracties van D'66, de P.S.P. en de C.P.N, stellen nog 
een aantal vragen met betrekking tot de in de verschillende wetsvoorstellen 
geïntroduceerde termijn van drie maanden waarbinnen de uitvoeringsor-
ganen dienen te beslissen over de uitkeringsaanvraag. 

Zoals reeds vermeld zal het overschrijden van genoemde termijn van 
drie maanden niet tot succesvolle beroepen kunnen leiden. De bestaande 
wetgeving op het terrein van de sociale verzekeringen voorziet op dit 
moment namelijk niet in beroepsmogelijkheden tegen het uitblijven van 
een beslissing. Een adequate rechtsbescherming achten wij essentieel en 
momenteel worden dan ook voorstellen voorbereid ter verbetering van de 
rechtsbescherming, waarbij onder meer voor het niet-beslissen binnen 
vastgestelde termijnen beroepsmogelijkheden worden gecreëerd. 

De maatregelen die op het terrein van de rechtsbescherming moeten 
worden getroffen, beperken zich evenwel niet tot het stellen van een 
termijn waarbinnen een uitvoeringsorgaan dient te beslissen. Het gaat, 
zoals uit de memorie van antwoord mag blijken, om meer onderwerpen. 

De rechtsbescherming in het sociaal zekerheidsrecht reikt verder dan 
de thans aan de orde zijnde voorstellen stelselherziening. Teneinde tot 
een zorgvuldige en goed voorbereide wetgeving ter zake te komen komt 
een afzonderlijke behandeling van de voorstellen met betrekking tot 
rechtsbescherming in de sociale zekerheid ons wenselijk voor. Ambtelijk 
worden die voorstellen thans voorbereid. 

Om genoemde redenen hebben wij dan ook gemeend aanvaarding van 
het door de leden van de Tweede Kamerfractie van de P.S.P. ingediende 
amendement te moeten ontraden. 

Ofschoon dit amendement is aangenomen zal het invoeren van de drie 
maandstermijn vooralsnog niet tot rechtsgevolgen leiden, de intentie van 
de indieners ten spijt. 

Daarmee stellen wij overigens niet dat deze termijnbepaling net zo 
goed niet in de wet had kunnen worden opgenomen. De drie maandstermijn 
geeft voor de uitvoeringsorganen aan dat verlangd mag worden dat de 
aanvrager binnen redelijke tijd uitsluitsel en zekerheid wordt geboden en 
is aldus een termijn van orde. 
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Naar aanleiding van enkele opmerkingen van de leden van de D'66-fractie 
met betrekking tot de lange duur van beroepsprocedures, merken wij het 
volgende op. 

Dat beroepsprocedures lang kunnen duren, is ons bekend. Ofschoon 
dit niet altijd zal zijn te vermijden, gelet op de aard van sommige procedures, 
zou wellicht een zekere verkorting kunnen optreden onder meer door 
verbetering van de voorprocedure, die onderdeel zal uitmaken van de 
voorstellen ter verbetering van de rechtsbescherming, waardoor geschillen 
beter voorbereid aan de beroepsrechter kunnen worden voorgelegd. 
Verder kan deze voorprocedure er toe leiden dat in dat kader een verschil 
van mening wordt opgelost, zodat geen geschil aan de rechter behoeft te 
worden voorgelegd. 

1.5. Delegatie van regelgeving 

De leden van de C.P.N, fractie brengen opmerkingen in de memorie 
van antwoord over de grenzen van de delegatie van regelgeving in 
verband met de in de voorgestelde IOAW opgenomen mogelijkheid 
voorwaarden te stellen aan de partner van de werkloze werknemer 
gericht op inschakeling in het arbeidsproces. 

Dit verband is niet aanwezig. Bij de bovenbedoelde bevoegdheid in de 
IOAW gaat het niet om delegatie van regelgeving, maar om een beoorde-
lingsmarge van de uitvoerder. In dit geval is geen delegatie van regelgeving 
in de wet opgenomen. De wet geeft een omschrijving van de gevallen 
waarin de gemeente de partner voorwaarden kan opleggen. De uitvoerende 
gemeente zal hieraan in de praktijk een invulling moeten en kunnen 
geven, zonder dat in de mogelijkheid van een nadere regelgeving 
hieromtrent is voorzien. In antwoord op een desbetreffende vraag van de 
leden van de P.S.P.-fractie is in de nota naar aanleiding van het nader 
voorlopig verslag betreffende de voorgestelde IOAW nog eens aangegeven, 
dat uitdrukkelijk is afgezien van het stellen van specifieke criteria waaraan 
de uitvoerder zich heeft te houden. In het kader van de voorgestelde TW 
kan aan de partner van de toeslaggerechtigde geen arbeidsvoorwaarde 
worden opgelegd. Dit is in overeenstemming met het karakter van de 
toeslag als aanvulling op een uitkering van een werkloze of (gedeeltelijk) 
arbeidsongeschikte aan wie ten gevolge van een sociale verzekeringsuit-
kering op grond van zijn werkloosheid reeds verplichtingen worden 
gesteld. Bovendien is slechts de werkloze niet de partner toeslaggerech-
tigd. 

De leden van de C.P.N, fractie informeren naar de wijze waarop naar 
onze mening een doorzichtige regelgeving in het kader van de stelselher-
ziening tot stand is gekomen. 

Zoals reeds meer keren door ons gesteld, dienen de sociale zekerheids-
regelingen recht te doen aan de specifieke situaties waarin personen zich 
bevinden. Vanuit dit uitgangspunt is gestreefd te komen tot een stelsel 
van regelingen binnen een overzichtelijk kader. 

Ondanks de beperkingen die hieraan zijn verbonden is een wetgevings-
pakket tot stand gekomen met een systematiek die duidelijker en 
overzichtelijker is dan die thans in de sociale zekerheid wordt aangetroffen. 
Voorbeelden daarvan hebben wij onder meer in de memorie van antwoord 
gegeven. 

1.6. Vrijlatingsbepalingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen een aantal vragen in verband 
met geconstateerde verschillen in de vrijlatingsbepalingen in de onder-
scheiden wetten. 
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In de eerste plaats vragen zij zich af of mag worden aangenomen dat 
verwervingskosten (met name reiskosten) eerst afgetrokken worden van 
inkomsten uit arbeid, voordat de korting op de uitkering(en) plaatsvindt. 

In de nWW en de WAO en in de ontwerp-lnkomensbesluiten TW en 
IOAW (artikelen 2 tot en met 5) wordt door de onderscheiden categorieën 

werkenden bepaald wat onder inkomen uit arbeid wordt verstaan. 
Daarover kunnen derhalve geen interpretatie-verschillen ontstaan. 
Verwervingskosten kunnen niet worden afgetrokken. Deze aftrekmogelijk-
heid bestaat wel in de fiscale sfeer. 

De tweede vraag heeft betrekking op de wijze waarop de termijn van 
twee jaar in de praktijk zal worden beoordeeld, indien in een tijdvak van 
twee jaar perioden voorkomen waarin geen inkomsten uit arbeid worden 
genoten. De TW en de IOAW geven daarover geen nadere regels. 

Het antwoord op de derde vraag welk vrijlatingsregime zal gelden bij 
een combinatie van uitkeringen wordt gegeven in de ontwerp-lnkomens-
besluiten TW en IOAW. 

Indien bepaalde inkomensbestanddelen als inkomen in verband met 
arbeid zijn aangemerkt is daarmee ook de volgorde bepaald. 

Zo gaat de TW vóór de IOAW en gaan de TW en de IOAW vóór de 
ABW. 

Bij toepassing van een van deze regelingen wordt het daarbijbehorende 
vrrijlatingsregime toegepast. 
De uiteindelijke vrijlating wordt dan bepaald door de wet die in het 
individuele geval als laatste voorziening geldt. 

In de casus - Jaap Jansen, die f 1 50 (7,5% van het minimumloon) 
inkomen uit arbeid verdient, blijft indien hij nWW/TW, WAO/TW, nWW/ 
WAO/TW-gerechtigd is op grond van de TW eerst 5% en vervolgens 30% 
van 2,5% van het minimumloon buiten beschouwing. Zijn totale inkomen 
is dan 105,75% van het minimumloon. 

Indien Jaap Jansen WAO/IOAW-gerechtigd is, geldt de lOAW-vrijlating; 
het totale inkomen komt dan 30% van 7,5% = 2,25% boven het mini-
mumloon uit. 

Is Jaap Jansen nWW/WAO gerechtigd dan worden de inkomsten 
volgens het regime van de nWW gekort/vrijgelaten. Welke financiële 
effecten voor Jaap Jansen in het kader van de nWW optreden kan zonder 
nadere gegevens niet worden aangegeven. Daarvoor is namelijk nodig te 
weten hoeveel uren hij werkte voordat hij werkloos werd; wat het dagloon 
is dat ten grondslag ligt aan zijn nWW-uitkering en in hoeveel uren per 
week hij is gaan werken. Indien de arbeidsuren van de part-time baan 
minder dan 5 per week bedragen, en tevens minder dan de helft van de 
arbeidsuren vóór het intreden van de werkloosheid, dan bedraagt de 
vrijstelling 30% van de inkomsten uit de part-time baan. Indien de 
arbeidsuren in de part-time baan ten minste 5 per week bedragen, dan 
wel ten minste 50% van het aantal arbeidsuren voor het intreden van de 
werkloosheid, dan eindigt het recht op werkloosheidsuitkering voor een 
evenredig deel (verhouding aantal uren in de part-time baan/aantal uren 
voor het intreden van de werkloosheid). Indien de arbeid wordt verricht 
tegen dezelfde beloning als voorheen komt dit neer op een vrijlating van 
30% van 7,5% = 2,25%. 

In zijn algemeenheid geldt dat anticumulatie in de loondervingssfeer 
ertoe kan leiden dat aanspraak op TW ontstaat of dat deze hoger wordt. 
In ieder geval is dan het relevante sociaal minimum en de vrijlating van 
inkomsten uit arbeid krachtens de TW gegarandeerd. Is Jaap Jansen 
lOAW/Rww-gerechtigd dan geldt als resultante de vrijlating ingevolge het 
Besluit Landelijke normering (BIn) van 25% van de netto-inkomsten. 
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Er is geen motief om bij combinatie van uitkeringen een in een voorlig-
gende voorziening eventueel gunstiger vrijlating in individuele gevallen in 
de opvolgende of laatste voorziening te continueren. Dit zou binnen 
eenzelfde wet leiden tot een ongelijke behandeling van uitkeringsgerech-
tigden die in dezelfde financiële omstandigheden verkeren. 

In antwoord op de vragen van deze leden over de vrijlatingsregelingen 
voor ex-politieke ambtsdragers kan het volgende worden meegedeeld. 

De vrijlatingsbepalingen in de regelingen voor politieke ambtsdragers 
wijken niet af van die van wachtgeldregelingen voor overheidspersoneel. 
Beide soorten regelingen bepalen dat anticumulatie plaatsvindt tot 100% 
van de laatste bezoldiging c.q. wedde. 

Uitsluitend de zogenaamde korte uitkering in de Uitkeringsregeling 
1966, een ontslaguitkeringsregeling voor overheidspersoneel waarvan de 
voorwaarden en aanspraken in het algemeen gesproken overeenkomen 
met die van de WW, is ook voor wat betreft de methode van inkomsten-
verrekening vergelijkbaar met die wet. 

Het verschil in de anticumulatiebepalingen van de overheidsregelingen 
onderling hangt samen met de aard van de betreffende overheidsregeling. 

De ontslagreden en de aard van het dienstverband zijn factoren die 
bepalen welke regeling bij werkloosheid moet worden toegepast. Het 
betekent ook dat de regelingen op andere onderdelen dan de anticumulatie, 
zoals bij voorbeeld niveau en duur, van elkaar verschillen. 

De inhoud van de anticumulatiebepalingen in de regelingen voor 
politieke ambtsdragers past binnen het geheel van de bovenomschreven 
systematiek van onstlaguitkeringsregelingen voor overheidspersoneel. 
Het kabinet ziet geen aanleiding om ter gelegenheid van de stelselherzie-
ning die systematiek te doorbreken door de betreffende anticumulatiebe-
palingen in de regelingen voor politieke ambtsdragers op een lager niveau 
te brengen. 

De leden van de P.v.d.A.Tractie vragen uitleg waarom de vrijlatingsbe-
palingen, als die in de TW en de I0AW hetzelfde zouden zijn, verschillend 
uitwerken. 

Het betoog in de memorie van antwoord op de I0AW strekt ertoe te 
laten zien dat de vrijlatingsbepalingen in de TW en I0AW «verschillend» 
uitwerken. Doordat de TW een aanvulling geeft op een loondervingsuitke-
ring, werken de vrijlatingsbepalingen in die wet op een beperkt deel van 
het inkomen door, terwijl in de IOAW elk inkomen tot aan de grondslag in 
de vrijlating wordt betrokken. Dat bij de vrijlatingsbepalingen een hoge 
marginale druk ligt op extra inkomsten is een onvermijdelijk gevolg van 
het feit dat deze vrijlating op zich een inbreuk is op de minimumbehoefte-
functie. De vrijlating kan dus niet al te ruim worden vastgesteld zonder 
daarmee een te grote spanning met de minimumbehoeftefunctie van de 
lOAW-uitkering te creëren. 

Zoals in de memorie van antwoord reeds is aangegeven denken wij niet 
aan een overgangsregeling op het terrein van de vrijlatingsbepalingen 
voor WWV'ers van 50 jaar en ouder zoals de leden van de fractie van de 
P.S.P. vragen in het nader voorlopig verslag bij wetsvoorstel 19 383. 

1.7. Wetsvoorstel premieheffing 

De leden van de C.P.N.-fractie vragen naar de reden waarom het advies 
van de SVr om het vraagstuk van de premieverdeling voor te leggen aan 
de SER niet is gevolgd. Daarnaast vragen zij naar een overzicht van de 
inkomensgevolgen van het wetsvoorstel premieheffing over uitkeringen. 

Voor wat de eerste vraag betreft delen wij deze leden mee, dat de 
financiële gevolgen van het wetsvoorstel premieheffing niet los kunnen 
worden gezien van de overige voor de premie-ontwikkeling relevante 
factoren. Om deze reden als mede gelet op het technische karakter van 
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de voorstellen, ligt het niet in de rede om een afzonderlijk oordeel te 
vragen van de SER over de financiële gevolgen van dit wetsvoorstel. Het 
lijkt ons veeleer denkbaar dat met de sociale partners over het premiebeeld 
wordt gesproken in het kader van het voor 1987 te voeren sociaal-econo-
mische beleid. 

Voor het overige mogen wij deze leden verwijzen naar hoofdstuk 6 van 
het algemeen deel van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 
premieheffing over uitkeringen, waarin één en ander uitgebreid is uitgelegd 
en waarin tevens de inkomensgevolgen zijn beschreven (Kamerstukken II, 
1986-1987, 19735). 

1.8. Schuldenpositie 

De leden van de C.P.N, fractie stellen dat dezerzijds de uitvoering van 
een schuldenonderzoek is afgewezen op grond van een non-respons van 
meer dan 50%. Zij wijzen in reactie op een non-respons van meer dan 
50% in het determinantenonderzoek en vragen om een verklaring van het 
feit dat in het ene onderzoek de hoge non-respons wel van invloed is op 
de waarde van het onderzoek en in een ander onderzoek niet. 

Uit de reactie van de leden van de C.P.N, zou kunnen worden opgemaakt, 
dat wij alleen op grond van de te verwachten hoge non-respons hebben 
besloten tot het niet doen uitvoeren van een schuldenonderzoek. In de 
betreffende brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 16 juli j l. is 
echter een vijftal redenen aangegeven. Dit totaal van overwegingen, 
waaronder de verwachte hoge non-respons, heeft een rol gespeeld bij het 
besluit af te zien van een breed landelijk schuldenonderzoek. 

In de memorie van antwoord is als voorbeeld van non-respons, in 
vergelijkbaar onderzoek, het Intomart-onderzoek naar de financiële 
positie van de arbeidsongeschikte genoemd. In dit onderzoek zijn geen 
kenmerken bekend van de personen in de steekproef die niet meewerkten 
aan het onderzoek. Als gevolg hiervan kan niet worden nagegaan in 
hoeverre de resultaten van het onderzoek zijn beïnvloed door de non-
respons. 

In het determinantenonderzoek zijn de kenmerken van de personen in 
de steekproef die niet meewerkten wel bekend. In die gevallen waar de 
kenmerken van de non-responsgroep significant afwijken van de kenmerken 
van de respondenten, heeft herweging van de data plaatsgevonden, zodat 
de representativiteit van de gegevens gewaarborgd blijft. 

1.9. Personele en financiële gevolgen voor uitvoeringsorganen 

De leden van de fractie van D66 menen dat de gedane toezegging dat 
de financiële effecten van de stelselwijziging volledig door het Rijk wordt 
vergoed, wordt ontkracht door de opmerking dat 90% van de uitkerings-
lasten door het Rijk wordt vergoed en de additionele uitkeringslasten, 
alsmede de daarmee samenhangende apparaatskosten via de algemene 
uitkering uit het Gemeentefonds. Deze leden citeren in dit verband enkele 
zinsneden uit het rapport Sectorale Werkgroep Sociale Zaken ten 
behoeve van het bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de vier grote 
steden. Deze leden vragen zich naar aanleiding daarvan af, of een 
volledige vergoeding inderdaad tegemoet kan worden gezien. Zij vragen 
tevens hoe de financiële drempel van 55 min., zich verhoudt met de 
uitspraak dat de bedoelde financiële lasten volledig door het Rijk zullen 
worden vergoed. Deze leden vragen of wij het eens zijn met hun beoordeling 
dat onze uitleg over volledige compensatie niet duidelijk is en vragen in 
dat verband om verduidelijking. 

Naar ons oordeel zijn de toezeggingen die ter zake aan gemeenten zijn 
gedaan alleszins duidelijk en dus ook niet voor meer interpretaties 
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vatbaar. Deze toezeggingen zijn een logisch uitvloeisel van afspraken 
tussen het Rijk en gemeenten, waarbij de lasten van nieuw beleid dat 
door het Rijk wordt geïnitieerd, volledig van rijkswege worden vergoed. 

Voor wat betreft de ABW en de daarop gebaseerde rijksgroepsregelin-
gen, wordt daarbij aangesloten bij de vigerende vergoedingsmethodiek. 
Dat wil zeggen dat de uitkeringslasten voor 90% door het Rijk aan 
gemeenten worden vergoed. De resterende 10% moet door gemeenten 
zelf worden opgebracht. Op dit laatste beginsel gelden echter uitzonde-
ringen. Is sprake van beleidswijzigingen die voiledig door het Rijk zijn 
geëntameerd, dan worden de resterende lasten vergoed via de algemene 
uitkering uit het gemeentefonds. De vergoeding wordt dus opgenomen in 
de algemene middelen waarover gemeenten jaarlijks kunnen beschikken. 
Het optische effect is echter dat de 90/10 verhouding bij de uitkeringen 
gehandhaafd blijft. De nieuw in te voeren I0AW vertoont qua systeem 
grote verwantschap met de ABW en het ligt daarom voor de hand om 
hier dezelfde financieringssystematiek toe te passen als bij de ABW. 

Voor wat betreft de te hanteren drempel van 55 min., willen wij ter 
verdere verduidelijking nog het volgende opmerken. Naar ons oordeel 
doet deze drempel niet af aan het beginsel van volledige vergoeding. De 
stelselherziening heeft tot gevolg dat de WWV-taken voor gemeenten 
vervallen. Het gaat hier om een regeling waarvan de uitkeringen reeds 
voor 100% door het Rijk wordt vergoed. De apparaatskosten van deze 
regeling worden voor een deel rechtstreeks door het Rijk aan gemeenten 
vergoed op declaratiebasis. Het andere deel wordt door gemeenten zelf 
gedragen en de vergoeding daarvoor is mede vervat in de algemene 
uitkering uit het Gemeentefonds. Het vervallen van de WWV-taak 
betekent dat binnen gemeenten geleidelijk aan capaciteit vrijkomt. 
Daartegenover vergt echter de invoering van de IOAW geleidelijk aan 
meer inzet van capaciteit. Het ligt voor de hand dat gemeenten daarvoor 
een deel van de vrijvallende ruimte benutten. Omdat de tijdpaden van 
afbouw van de WWV enerzijds en het volstromen van de IOAW niet 
volledig parallel lopen, vallen aanvankelijk middelen bij gemeenten vrij. 
Naar ons oordeel zouden gemeenten deze middelen ten dele permanent 
kunnen aanwenden ter intensivering van het beleid ter voorkoming van 
misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen. Een ander 
deel, dat door ons is becijferd op genoemde 55 min., zou wederom 
moeten worden aangewend ter financiering van de IOAW. De kosten die 
uitgaan boven deze (absolute drempel van) 55 min., komen voor rekening 
van het Rijk. 

De leden van de fractie van D66 spraken voorts hun voldoening uit over 
het principe accoord tussen de Kring van directeuren van bedrijfsvereni-
gingen en de VNG omtrent de opvang van de personele gevolgen 
stelselherziening. Desondanks zien deze leden in praktijk problemen 
omdat de apparaatskosten WWV blijven voortbestaan. Betrokken leden 
achten de kans aanwezig dat betrokken personeelsleden bij gemeenten 
zullen kiezen ofwel voor overgang naar bedrijfsverenigingen, ofwel bij 
gemeenten blijven, waardoor juist bij bedrijfsverenigingen extra personele 
druk ontstaat. Op grond van deze aanname, handhaven betrokken leden 
hun stelling dat de personele en financiële gevolgen voor gemeenten 
aanzienlijk zullen zijn. 

Naar ons oordeel overschatten de leden van de fractie van D66 de 
problemen. Per de ingangsdatum worden uit de bestaande WWV twee 
groepen direct overgeheveld. De 57,5 jarigen en ouder gaan over naar de 
nWW, zodat deze verdwijnen uit de gemeentelijke sfeer. De 50-57,5 
jarigen gaan over naar de IOAW, welke regeling echter bij gemeenten 
blijft. Beide groepen tesamen vormen ca. 25% van het WWV-bestand. De 
resterende WWV, ca. 75% van het bestand, stroomt binnen enkele jaren 
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leeg. Ook de nieuwe instroom bij de werkloosheidsverzekeringen gaat 
geleidelijk. Het is dan ook niet realistisch om te veronderstellen dat 
betrokken medewerkers van gemeenten voor de keuze zullen staan om 
direct over te gaan naar bedrijfsverenigingen, dan wel om bij gemeenten 
te blijven. In praktijk zal deze overgang zich voltrekken naarmate de 
afbouw van de WWV vordert. Illustratief is in dit opzicht de overgangsre-
geling apparaatskosten WWV, die in de Invoeringswet stelselherziening is 
opgenomen. Deze overgangsregeling volgt het geldelijke afbouwtijdpad 
van de WWV. Wij kunnen de stelling van betrokken leden dan ook niet 
onderschrijven. 

De leden van de P.S.P.fractie vragen hoe wij de overgang van personeel 
van de sociale diensten naar de bedrijfsverenigingen zien als bedacht 
moet worden dat in de beginfase van de invoering van de stelselherziening 
rekening gehouden zal moeten worden met een piekbelasting van de 
sociale diensten. Het lijkt deze leden dan ook onwaarschijnlijk dat de 
bedrijfsverenigingen, die in dezelfde periode - en daarvoor - nieuw 
personeel zullen aantrekken, daarvoor uit ex-personeelsleden van de 
sociale diensten kunnen putten. 

Wij merken op dat in het rapport van de Werkgroep Inventarisatie van 
de Consequenties voor de uitvoering van de stelselherziening (WICUS) 

. uitgebreid is ingegaan op de personele gevolgen die voortvloeien uit de 
verschuiving van uitvoerende taken van de gemeenten naar de bedrijfs-
verenigingen. 

De daarin vervatte ramingen met betrekking tot de omvang van de 
personele mutaties bij gemeenten en bedrijfsverenigingen mogen niet 
meer als absoluut worden aangemerkt, omdat sinds de totstandkoming 
van het rapport de stelselherzienende maatregelen op een aantal onder-
delen zijn gewijzigd. 

Deze wijzigingen zullen onder andere een geringe afname van de 
personele omvang bij de gemeenten tot gevolg hebben ten opzichte van 
de oorspronkelijke veronderstelling. 

Desondanks zal de gelijktijdige vraag naar personeel door de bedrijfs-
verenigingen achterblijven ten opzichte van het aanbod van gsd-personeel, 
dat beschikbaar komt als gevolg van het (op termijn) vervallen van de 
WWV-taken. 

In het kader van de bereikte overeenkomst tussen de gemeenten en de 
bedrijfsverenigingen omtrent de opvang van de personele consequenties 
stelselherziening sociale zekerheid heeft het College van Arbeidszaken 
van de VNG aan de gemeentebesturen medegedeeld dat indien ambtenaren 
wensen over te gaan naar een bedrijfsvereniging een zeer korte of geen 
opzegtermijn in het beeld van deze overeenkomst past. 

Een eventueel tijdelijk tekort aan personeel bij gemeenten als gevolg 
van vorenbeschreven omstandigheid kan wellicht worden opgevangen 
door het aantrekken van tijdelijk personeel. 

De leden van de P.S.P. fractie vragen zich af waarom wij niet kunnen 
overzien wat de gevolgen zullen zijn van de taakverschuivingen bij de 
sociale diensten. Deze leden vragen zich af of de WICUS daarin geen 
inzicht geeft? 

De WICUS heeft zich destijds beziggehouden met de vaststelling van 
gezamenlijke uitgangspunten, die zouden kunnen worden gehanteerd bij 
de schatting van de effecten van de stelselherziening voor gemeenten. De 
WICUS heeft op basis van de geformuleerde uitgangspunten globale 
schattingen gemaakt van de aantallen arbeidsplaatsen die bij gemeenten 
zouden vervallen als gevolg van wegvallende taken. Ook zijn globale 
ramingen gemaakt van de extra arbeidsplaatsen die mogelijk bij bedrijfs-
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verenigingen ontstaan als gevolg van integratie van WW en WWV. Op 
grond van deze WICUS-cijfers kan enige indicatie worden verkregen van 
mogelijke personele verschuivingen tussen gemeenten en bedrijfsvereni-
gingen. De cijfers geven echter géén inzicht van taakverschuivingen 
binnen gemeenten. 

1.10. Verschillende uitvoeringsorganen 

De leden van de fractie van het C.D.A. wijzen erop dat in verschillende 
gevallen uitkeringsgerechtigden zich bij meer dan één loket moeten 
vervoegen. 

Dit is inderdaad juist en ook steeds onderkend. In de praktijk zijn - ook 
nu - meerdere situaties denkbaar, waarin aanspraken op uitkeringen bij 
meer dan één uitvoeringsorgaan bestaan, bijvoorbeeld op een sociale 
verzekeringsuitkering en op aanvullende bijstand. De uitvoering van beide 
inhoudelijk zeer verschillende uitkeringsregelingen ligt uiteraard in 
handen van het daartoe aangewezen en het daarin gespecialiseerde 
orgaan. Dit kan, ook met het oog op een goede en deskundige afhandeling 
van de aanvragen, beter zo blijven. Een één-loketsysteem in dergelijke 
situaties vereist een nauwkeurige regeling om te bepalen welk orgaan in 
alle denkbare situaties van samenloop van uitkeringen bevoegd is. 

Eveneens zou bijvoorbeeld moeten worden bepaald welk orgaan in 
bezwaar en beroep moet worden aangesproken. Wij hebben niet het 
voornemen met desbetreffende nadere, en waarschijnlijk dan gedetailleer-
de regelen te komen. 

De leden van de V.V.D.-fractie hebben vragen gesteld omtrent de 
fiscale consequenties voor hen, die hun uitkeringen van meer dan één 
uitvoeringsorgaan krijgen. 

Daarbij vragen zij met name of de mogelijkheid bestaat, dat een 
verzekerde op een later tijdstip alsnog een aanslagbiljet inkomstenbelasting 
krijgt. 

Daarbij veronderstellen deze leden dat voor de verzekerden een situatie 
wordt geschapen die voor gepensioneerden met gecombineerde pensioen 
betalingen via de zogenaamde grijze tabellen moet worden opgeheven. 

Het geval waarin meerdere uitkeringen van verschillende bedrijfsvereni-
gingen worden ontvangen, zal na de invoering van het wetsvoorstel 
premieheffing over uitkeringen niet vaak meer voorkomen. Bij samenloop 
van meerdere WW-uitkeringen en samenloop van een WA0- met een 
WW-uitkering zullen deze uitkeringen door één bedrijfsvereniging aan de 
uitkeringsgerechtigde worden betaald. De inhouding van premies en 
loonbelasting geschiedt dan ook door één bedrijfsvereniging, zodat niet 
alsnog een aangiftebiljet inkomstenbelasting hoeft te worden ingevuld. 

Ziektewet-uitkeringen worden voor het overgrote deel via de werkgever 
betaald, zodat deze inhoudingsplichtig is. Dit valt verder buiten de orde 
van de vraagstelling. 

De in het eerder genoemde wetsvoorstel voorgestelde premieheffing 
over uitkeringen geldt niet voor de IOAW. Voor deze wet wordt het 
instrument van vereveningsbijdrage gehandhaafd. Samentelling met een 
WAO-uitkering, waarover premie wordt geheven, zal niet mogelijk zijn. 
Tenzij op verzoek van de uitkeringsgerechtigde de gemeente als uitvoe-
ringsorgaan van de IOAW in overleg met de bedrijfsvereniging fungeert 
als betaalkantoor voor de WAO-, AAW- resp. WW-uitkering, zal de 
lOAW-gerechtigde bij samenloop met andere sociale verzekeringsuitke-
ringen geconfronteerd worden met een verplichte aanslag inkomsten-
belasting. In gezamenlijk overleg tussen de uitvoeringsinstanties (DIVOSA, 
bedrijfsverenigingen) en de Ministeries van Financiën en van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid worden de mogelijkheden onderzocht of een 
overeenkomstige regeling als die met betrekking tot de uitkeringen 
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ingevolge de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers 
(Stb. 1977, 495) zoals vastgelegd in artikel 9 lid 2 van de uitvoeringsbe-
schikking loonbelasting 1972, hier een adequate oplossing kan bieden. 

Daarbij zijn de mogelijkheden tot onderlinge informatie-uitwisseling 
tussen bedrijfsvereniging en gemeente omtrent de uitkering en de daarop 
ingehouden loonbelasting en premies volksverzekeringen maatgevend 
voor het al dan niet kunnen opnemen van de eerder bedoelde regeling in 
de desbetreffende uitvoeringsbeschikking. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen welke uitvoeringsinstantie in 
geval van samenloop van uitkeringen bepaalt welke studie of opleiding 
gevolgd mag worden of welke vorm van onbeloonde arbeid verricht mag 
worden. 

Deze noodzaak tot afstemming is niet nieuw, noch tussen bedrijfsvere-
nigingen onderling, noch tussen bedrijfsverenigingen en gemeenten. 

Elke uitkeringsinstantie is verantwoordelijk voor de goede uitvoering 
van de regelingen, die aan de instantie ter uitvoering zijn toegewezen. Dit 
houdt in dat elke instantie volledig bevoegd is en moet blijven om 
beslissingen te nemen, die op die goede uitvoering zijn gericht. Wanneer 
er een samenloop van uitkeringen is, mag van de uitvoerende instanties 
worden verlangd, dat zij hun beslissingen op elkaar afstemmen. De 
uitkeringsgerechtigde kan aan het goede verloop bijdragen door de 
uitkeringsorganen er tijdig op te wijzen, dat hij ook een uitkering ontvangt 
van andere instanties. 

In vele gevallen overigens zal hij hiertoe, bijvoorbeeld vanwege de 
inkomenstoets, al verplicht zijn. 

Volledigheidshalve zij erop gewezen, dat in geval van onbeloonde 
arbeid het beoordelen of een bepaalde vorm van activiteit al dan niet met 
behoud van uitkering kan worden verricht, is voorbehouden aan de 
toetsingscommissies. De uitkeringsinstantie heeft uiteraard de bevoegd-
heid te beoordelen of het verrichten van onbeloonde arbeid op een door 
de commissie goedgekeurde arbeidsplaats door een bepaalde uitkerings-
gerechtigde op dat moment het meest aangewezen is. 

1.11. Financiële effecten stelselherziening 

Door de leden van enkele fracties is nog een aantal aanvullende vragen 
gesteld over de algemene financiële gevolgen en de inkomensgevolgen 
van de stelselherziening. Deze vragen zullen in dit onderdeel van deze 
nota worden beantwoord. 

De leden van de C.P.N, fractie vragen of bij het bepalen van de 
financiële ruimte die mede een van de uitgangspunten voor de stelselher-
ziening vormt, rekening is gehouden met de nominale verlaging van de 
begroting voor sociale zaken voor 1987, en indien dat zo is of de regering 
dan zelf niet de beschikbare financiële ruimte verkleint. 

De in de memorie van antwoord aangehaalde (beperkte) financiële 
ruimte moet worden gezien in het kader van de algemeen financiële 
situatie waarin onze economie thans verkeert, alsmede in verband met 
het toenemend beslag dat het stelsel van sociale zekerheid in de loop der 
jaren is gaan leggen op de nationale middelen. Een directe relatie met de 
begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1987 is derhalve niet 
gelegd. Deze begroting bevat slechts de personele en materiële uitgaven 
van één jaar en het omvat maar een klein gedeelte van de totale collectieve 
sector. 

De leden van de P.S.P-fractie willen voorts vernemen welke aanvullende 
veronderstellingen moesten worden gemaakt om de financiële uitkomsten 
te kunnen berekenen. 
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Bij de berekeningen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beschikbaar 
statistisch materiaal en resultaten van specifiek gerichte onderzoeken. Dit 
materiaal bleek echter niet voldoende om de noodzakelijke berekeningen 
uit te voeren en derhalve moesten op onderdelen diverse aanvullende 
veronderstellingen worden gemaakt. 

In de schriftelijke stukken bij de voorbereiding van de wetsontwerpen in 
de Tweede Kamer zijn deze op diverse plaatsen aan de orde gekomen. De 
voornaamste veronderstellingen hadden daarbij betrekking op de verdis-
conteerde werkloosheid binnen de diverse categorieën van arbeidsonge-
schikten, alsmede ten aanzien van het beëindigingspatroon in de werk-
loosheidsregelingen. Vanwege de differentiatie naar leeftijd en arbeids-
verleden in de uitkeringsduur kan van de bestaande informatie omtrent 
beëindigingen in de werkloosheidssfeer slechts in beperkte mate gebruik 
worden gemaakt. 

In verband met de nadere toelichting die deze leden vragen op het in 
de memorie van antwoord vermelde ombuigingsbedrag van 1,8 mld, kan 
het volgende worden opgemerkt. 

In de becijferingen die ten grondslag hebben gelegen aan het regeer-
akkoord is voor de sociale zekerheid uitgegaan van een ombuigingstaak-
stelling van 1,8 mld voor de periode 1987-1990. Omtrent de invulling van 
het bedrag dient nog nadere besluitvorming plaats te vinden. Wel kan er 
daarbij op worden gewezen dat volgens de huidige inzichten het structurele 
effect van de voor 1987 voorgenomen maatregelen bijna 1,7 mld 
bedraagt, zodat daarmee reeds het grootste deel van de taakstelling voor 
de gehele kabinetsperiode kan worden ingevuld. In 1987 gaat het daarbij 
om het voornemen om de index-aanpassing voor de sociale uitkeringen 
achterwege te laten en om een verzwaring van de bewijslast na geconsta^ 
teerde fraude. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateren, naar aanleiding van de 
uitkomsten van onze berekeningen ter zake van de door deze leden 
gevraagde varianten met een geïndividualiseerde vervolguitkering 
respectievelijk lOAW-uitkering of uitkering krachtens de Wet inkomens-
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen 
(I0AZ), dat met één wet zou kunnen worden volstaan. Op deze wijze zou, 
aldus deze leden, zowel een stelselvereenvoudiging als een kostenbespa-
ring kunnen worden bereikt. 

Naar ons oordeel geeft deze constatering de situatie te eenvoudig 
weer. Zoals wij in de memories van toelichting bij de wetsvoorstellen 
stelselherziening sociale zekerheid, alsmede in de opeenvolgende 
schriftelijke ronden en ook tijdens de mondelinge behandeling van de 
wetsvoorstellen in de Tweede Kamer, bij herhaling hebben betoogd, zijn 
de door ons gemaakte keuzen de resultante van een samenstel van 
principiële en financiële factoren. De vervolguitkering is een (vooralsnog) 
in de tijd beperkte voortzetting op minimumniveau van de volledig 
geïndividualiseerde loondervingsuitkering. Daarna komt er een IOAW die 
op de minimumbehoeftefunctie is gebaseerd. 

Daarin is een mildere middelentoets van toepassing dan in de Algemene 
Bijstandswet. De doelbewust aangebrachte verschillen tussen de vervolg-
uitkering (al dan niet verhoogd met een toeslag) en de IOAW, rechtvaar-
digen naar ons oordeel volledig een gescheiden uitvoering. Overigens 
wijzen wij betrokken leden erop dat samenvoeging van de (geïndividuali-
seerde) vervolguitkering en IOAW tevens betekent dat een nieuwe 
principiële keuze zal moeten worden gemaakt omtrent de wijze van 
financiering. Immers, op grond van de huidige voorstellen zal de vervolg-
uitkering worden gefinancierd uit premies terwijl de IOAW zal worden 
betaald door de overheid. Bij samenvoeging van beide regelingen zal een 
keuze moeten worden gemaakt tussen beide financieringsmogelijkheden. 
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Naar ons oordeel bevatten de huidige voorstellen een evenwichtige 
verdeling van de financieringslasten tussen de sociale fondsen en de 
overheid. Samenvoeging zou een doorbreking van dit evenwicht impliceren. 

Uit het voorgaande blijkt dat wij geen reden zien voor de door deze 
leden gevraagde heroverweging op korte of iets langere termijn van de 
berekende varianten. 

Deze leden merken ook op dat zij met verbazing hebben kennis 
genomen van de plotselinge bekommernis met tweeverdieners. Zij 
refereren in dit verband naar de voorstellen tot invoering van een sexe-
neutrale kostwinnersbepaling in de WWV, zoals deze eind 1984 zijn 
gedaan. Naar ons oordeel bestaat er geen direct verband tussen deze 
laatste voorstellen, die wij overigens op aandrang van de Tweede Kamer 
hebben aangepast en de huidige discussie in het kader van de stelselher-
ziening. Wij achten het dan ook weinig vruchtbaar thans op deze discussie 
terug te komen. 

Voor wat betreft onze opmerkingen over tweeverdieners, merken wij op 
dat wij hebben geconstateerd dat het volgen van de denkbeelden hier 
uiteengezet door de leden van de fractie van de P.v.d.A. tot gevolg zal 
hebben dat een financieringsverschuiving optreedt van alleenverdieners 
naar tweeverdieners, die bij beide groepen tegengestelde reacties zal 
oproepen. In dit verband merken wij op dat wij bij het opstellen van de 
wetsvoorstellen stelselherziening sociale zekerheid hebben gestreefd 
naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de financieringslasten. In 
een dergelijke situatie betekent een substantiële systeemwijziging, zoals 
de leden van de P.v.d.A.-fractie kennelijk voorstaan, een doorbreking van 
dit evenwicht. Wij achten zulks ongewenst. 

Wij menen voorts dat de beoordeling van de denkbeelden hier uiteen-
gezet door de leden van de fractie van de P.v.d.A. niet anders wordt als 
daarin mede een geïndividualiseerde IOAW wordt betrokken. Immers, de 
financiering van de vervolguitkering verloopt via de premiesector, terwijl 
de IOAW door de overheid zal worden betaald. De lasten van de door 
deze leden voorgestane wijzigingen, komen dan ook in belangrijke mate 
bij de schatkist terecht. 

Tenslotte vragen betrokken leden naar een nadere verduidelijking van 
de zinsnede over uitvoeringstechniek en fraudegevoeligheid op pagina 31 
van de memorie van antwoord nWW. Wij roepen in herinnering dat deze 
leden blijkens de tekst van het voorlopig verslag aan de individualisering 
vorm hebben gegeven door de introductie in de vervolguitkering van een 
basisuitkering van 50 procent van het minimumloon met - zoals zij het 
zelf stellen - «de bekende verhogingen naar leefsituatie voor alleenstaanden, 
één-oudergezinnen en alleenverdieners». Deze laatste zinsnede introdu-
ceert in de vervolguitkering een toets op de aanwezigheid van inkomsten 
uit of in verband met arbeid. In de kabinetsvoorstellen voorziet de 
vervolguitkering daarentegen in een ongetoetste uitkering die, onafhanke-
lijk van de leefsituatie, 70% van het minimumloon bedraagt. Op deze 
omstandigheid wordt gedoeld waar in de memorie van antwoord wordt 
vastgesteld dat het door de leden van de P.v.d.A.-fractie geopperde 
alternatief uit een oogpunt van uitvoeringstechniek en fraudegevoeligheid 
weinig aantrekkelijk lijkt. 

De leden van de C.P.N, fractie wijzen mede naar aanleiding van de 
hoorzitting op een aantal groepen van uitkeringsgerechtigden dat er als 
gevolg van de stelselherzienende maatregelen op achteruit gaat. Deze 
leden noemen negen groepen van uitkeringsgerechtigden, welke in de 
plenaire debatten in de Tweede Kamer ook al door de leden van de 
P.v.d.A.-fractie naar voren zijn gebracht. In de UCV van 28 april 1986 is 
de eerste ondertekende hierop uitgebreid ingegaan. De gegevens, die de 
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leden van de C.P.N.-fractie naar voren brengen, vormen om deze reden 
geen signaal voor een herziene berekening van de inkomensgevolgen. 
Deze gevolgen zijn bovendien recentelijk uitvoerig beschreven in de 
Financiële Nota Sociale Zekerheid 1987 (Kamerstukken II, 1986-1987, 
19 708, nrs. 1-2). Wij menen te mogen volstaan met een verwijzing naar 
deze nota. 

Overigens noemen deze leden ten onrechte ook groepen van uitkerings-
gerechtigden voor wie overgangsmaatregelen zijn getroffen. Zo geldt in 
het nieuwe stelsel weliswaar voor alleenstaande ouders een minimumbe-
scherming van 90 in plaats van (althans voor zover het geen bijstand 
betreft) de huidige 100 procent, maar de bestaande uitkeringsrechten 
ondervinden hiervan vooralsnog geen gevolgen. In de gevallen waarin het 
overgangsrecht van toepassing is, is vooralsnog geen sprake van een 
inkomensachteruitgang. Ook ten aanzien van andere onderdelen van de 
stelselherziening sociale zekerheid zijn ruime overgangsmaatregelen 
getroffen, waardoor koopkrachtdalingen voor grote groepen van uitkerings-
gerechtigden zijn vermeden. Hiermee heeft het kabinet inhoud willen 
geven aan het streven naar koopkrachtbehoud. 

In dit verband vragen de leden van de C.P.N.-fractie naar een overzicht 
van maatregelen per 1 januari 1987, die met elkaar cumuleren. De leden 
van de PSP. fractie vragen inzicht in de inkomensgevolgen van de 
stelselherzienende maatregel in individuele gevallen en verzoeken het 
kabinet ter zake een onderzoek te entameren. 

Ten aanzien van de cumulatieve inkomensgevolgen zij opgemerkt dat 
voorzover mogelijk deze gevolgen door het kabinet reeds zijn geïnventari-
seerd (Kamerstukken II, 1986-1987, 19 700, nr. 2). Ook in de schriftelijke 
voorbereiding inzake de behandeling van de Miljoenennota 1987 is 
hieraan aandacht geschonken (Kamerstukken II, 1986-1987, nr. 19 700, 
nr. 4, antwoord op vraag 27). Hieruit blijkt dat deze gevolgen beperkt zijn 
onder andere wegens de voorgestelde overgangsmaatregelen. 

Overigens betrekken de leden van de C.P.N.-fractie in hun vraagstelling 
ook het voorstel om de vereveningsbijdragen over enkele uitkeringen om 
te zetten in formele premieheffing. Deze maatregel heeft evenwel 
voornamelijk gevolgen voor de premiepercentages, welke aanpassingen 
reeds in het beeld voor 1987 zijn verwerkt. Additionele inkomensgevolgen 
treden derhalve uit dien hoofde niet op. Eveneens noemen zij de wijziging 
in de studiefinanciering. De inkomensgevolgen van deze maatregel, die 
overigens per 1 oktober 1986 ingaat, lopen evenwel voor individuele 
situaties uiteen en kunnen zowel negatief als positief uitpakken. Een 
algemeen beeld van de cumulatieve inkomenseffecten kan derhalve niet 
worden verstrekt. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen of het premiepercentage 
nWW voor 1987 al is vastgesteld door het bestuur van het Algemeen 
Werkloosheidsfonds (AWF) en of de vaststelling van het premiepercentage 
reeds de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid heeft verkregen. Tevens willen zij inzicht verkrijgen in de prognoses 
voor het nWW-premiepercentage voor 1988. 

Het premiepercentage nWW voor 1 987 zal in de bestuursvergadering 
van het AWF van medio oktober worden vastgesteld. Derhalve kan 
momenteel nog geen uitspraak worden gedaan over het feit of het 
beoogde premiepercentage zal worden goedgekeurd. Dit geldt temeer 
omdat de door het AWF-bestuur vast te stellen premie zal worden 
betrokken in het totale premiebeeld, dat zal ontstaan als alle fondsbesturen 
hun premievaststelling hebben afgerond, en dat zal worden getoetst aan 
de doelstellingen van het kabinet. Een prognose voor het premiepercentage 
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van het AWF in 1988 kan eerst dan worden gegeven als de uiteindelijke 
vaststelling van de premie 1987 heeft plaatsgevonden en daarmee de 
financiële positie van het AWF ultimo 1987 duidelijk is geworden. 
Overigens is in de berekeningen ten behoeve van de Financiële nota 
sociale zekerheid 1987 uitgegaan van een premiemutatie van 1987 op 
1988 van 0,6%-punt, ten opzichte van het in de nota geraamde percentage 
in 1987 van 1,6%. 

2. DE NIEUWE WERKLOOSHEIDSWET 

Evenals bij de memorie van antwoord wordt in deze nota de volgorde 
van de nWW en de schriftelijke stukken bij de behandeling van het 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer aangehouden. 

2 . 1 . Personenkring 

2.1.1. Flexibele arbeidsrelaties 

De leden van de fracties van de P.S.P. en de C.P.N, hebben nadere 
vragen gesteld over en opmerkingen geplaatst bij de in de memorie van 
antwoord gegeven beschouwing over vraagpunten rond de zogenaamde 
flexibele arbeidsrelaties. 

Dit geeft ons aanleiding eerst in algemene zin het volgende op te 
merken. 

Bij veel flexibele arbeidsrelaties bestaat er onduidelijkheid over de 
vraag of al dan niet sprake is van verzekeringsplicht ingevolge de werkne-
mersverzekeringen. Tegelijk moet worden geconstateerd dat deze 
onduidelijkheden niet zozeer uit de sociale zekerheidsregelingen zelf 
voortvloeien als wel uit de vraag of er sprake is van een arbeidsovereen-
komst als bedoeld in artikel 1637a van het Burgerlijk Wetboek (BW). 
Juist die vraag valt bij veel flexibele arbeidsrelaties nauwelijks of slechts 
met grote moeite te beantwoorden. In de interimrapportage van de 
werkgroep flexibele arbeidsrelaties is dan ook aan de juridische duiding 
van de verschillende vormen van flexibele arbeidsrelaties een uitvoerige 
beschouwing gewijd en zijn alternatieven besproken die kunnen bijdragen 
aan het wegnemen of verminderen van deze onduidelijkheid. 

Voorzover er bij de flexibele arbeidsrelaties wel sprake is van verzeke-
ringsplicht voor de werknemersverzekeringen levert vervolgens de aard 
en opzet van de contracten nogal eens problemen op bij de vaststelling 
van het recht op uitkering. Ook op die problemen (of zo men wil knelpunten) 
gaat het interimrapport in, zowel voor het huidige als voor het nieuwe 
stelsel. Daarbij is ook geconstateerd dat in het nieuwe stelsel een aantal 
knelpunten in de uitkeringssfeer voor de onder de verzekeringsplicht 
vallende flexibele arbeidsrelaties wordt weggenomen. 

Wij menen dat het voorgestelde stelsel daarnaast aan de bestaande 
knelpunten geen nieuwe toevoegt voor de flexibele arbeidsrelaties. 

Hierbij moet dan nog worden bedacht dat veel van de optredende 
knelpunten niet primair liggen in de sociale zekerheidswetten, maar 
vooral voortkomen uit onvolkomenheden of onduidelijkheden in de 
overeenkomsten die de flexibele arbeidskrachten hebben. Daarom ook 
zijn bij de verschillende wetten vrijwel gelijke knelpunten te constateren. 
Zo zijn problemen rond het vaststellen van de eerste werkloosheidsdag bij 
flexibele arbeidsrelaties nagenoeg hetzelfde als de problemen die voor 
deze groep optreden bij het bepalen van de eerste ziektedag en spruiten 
ze beide voort uit het feit, dat niet duidelijk is of op een bepaalde dag al 
dan niet arbeid zou worden verricht. 
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In die context is het wellicht goed onderscheid te maken tussen de 
toepassing van het stelsel en de effecten van het stelsel. De toepassing 
van het stelsel (het gaat dan om zaken als dagloonbescherming, eerste 
ziekte- of werkloosheidsdag, loonbetalingsverplichtingen van de werkge-
ver, vrijwillige werkloosheid etc.) zal naar het zich nu laat aanzien geen 
nieuwe knelpunten opleveren. 

Bij het effect van het stelsel gaat het met name om de vraag of flexibele 
arbeidsrelaties meer dan andere vormen van arbeid geconfronteerd 
worden met de gevolgen van de wijziging in met name de uitkeringsrechten. 

Inzicht in die effecten kan eerst worden verkregen als duidelijk is hoe 
zowel het huidige als het nieuwe stelsel voor deze groep in de praktijk 
uitwerkt. Daartoe is het in de memorie van antwoord genoemde nadere 
onderzoek nodig. 

In het licht van het vorenstaande moet de in de memorie van antwoord 
gewraakte opmerking dat wij menen dat het nieuwe stelsel ook anderszins 
geen nieuwe problemen oproept ten aanzien van flexibele arbeidsrelaties 
worden gelezen. 

De vragen van de leden van de P.SP.fractie omtrent die stelling 
menen wij hiermee tevens beantwoord te hebben. 

Ten aanzien van de arbeidsverleden-eis zij hieraan nog toegevoegd, dat 
wij in de memorie van antwoord slechts hebben aangegeven dat wij niet 
de vrees delen dat toepassing van de arbeidsverleden-eis voor vele 
flexibele arbeidsrelaties niet goed hanteerbaar zijn. Naar ons oordeel is 
de arbeidsverleden-eis voor vele arbeidsrelaties «technisch-gezien» goed 
te hanteren. Dit sluit hier uit dat ten aanzien van enkele in de memorie 
van antwoord genoemde specifieke vormen wellicht knelpunten kunnen 
opdoemen en de eis anderszins problemen kan oproepen, in die zin dat 
flexibele arbeidskrachten er moeilijk aan zullen kunnen voldoen. Zoals 
vermeld is hiervoor nader onderzoek nodig. Wij delen dan ook niet de 
conclusie van de leden van de C.P.N, fractie dat wij op dit ogenblik nog 
geen bevredigend antwoord kunnen geven op het probleem van de 
flexibele arbeidsrelaties. Het interimrapport van de werkgroep flexibele 
arbeidsrelaties geeft een vrij volledig beeld van de problemen die rond 
flexibele arbeidsrelaties spelen en wij hebben bij de behandeling van het 
nieuwe stelsel de problemen die zich in de sociale zekerheidssfeer bevin-
den uitvoerig belicht. Wij zien dan ook niet waarop de opvatting van deze 
leden is gebaseerd dat de Eerste Kamer haar controlerende taak op dit 
onderdeel niet kan vervullen. Geconstateerd moet echter tegelijk worden 
dat we niet kunnen overzien of er nog andere dan de thans bekende 
problemen bestaan, omdat nog te weinig inzicht bestaat in de wijze 
waarop in de praktijk met flexibele arbeidsrelaties wordt gehandeld. 

Daarom ook kan thans nog niet aangegeven worden of de uitkomsten 
van het nadere onderzoek zullen leiden tot de noodzaak of wenselijkheid 
van aanvullende wetgeving. Ook los van de effecten die wijziging van het 
stelsel met zich brengt kan het onderzoek aanleiding geven tot verklaringen 
te komen in de sociale zekerheidsregelingen voor bepaalde vormen van 
flexibele arbeidsrelaties. Het is één van de onderdelen waarop het 
eindrapport van de werkgroep flexibele arbeidsrelaties zal moeten ingaan. 

2.1.2. Deeltijdwerkers 

Met betrekking tot de positie van deeltijdwerkers komen de leden van 
de P.PR. fractie terug op hun eerder gemaakte opmerkingen. Zij wijzen 
er nog op dat het hen niet slechts ging om een betere behandeling van 
deeltijders maar in de eerste plaats om een gelijke behandeling van deze 
groep ten opzichte van voltijdwerkers. 

Naar aanleiding hiervan delen wij mee dat onze doelstelling van gelijke 
behandeling van voltijders en deeltijders voor de overgrote meerderheid 
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van deeltijders is tot stand gebracht. Waar deze doelstelling niet is 
bereikt, is dat ook beoogd, omdat daar tegen overwegende bezwaren 
bestaan. Daar voegen wij aan toe dat het hier gaat om personen, die 
veelal om de meest uiteenlopende redenen een baantje van geringe 
omvang hebben aanvaard. 

Het gemeenschappelijke van deze groep is, dat zij qua omvang van hun 
dienstbetrekking niet in overwegende mate als werknemer kunnen 
worden beschouwd. Hun hoofdbezigheid is een andere te weten zelfstandig 
ondernemer, scholier, student, huishoudelijke arbeid, etc. 

Gezien het karakter van hun arbeidsverhouding zal het bij deze groep 
vaak voorkomen, dat zij in wisselende dienstbetrekking werkzaam zijn, 
afgewisseld met relatief korte perioden van werkloosheid. Voor die korte 
duur is hun risico gedekt, een uitkeringsduur van een half jaar is voor 
situaties als deze ons inziens veelal voldoende. 

2.1.3. Dienstplichtige buitenlandse werknemers 

De leden van de fractie van het CDA. vragen of het mogelijk is 
dienstplichtige buitenlandse werknemers onder de werking van de nWW 
te brengen via de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 3 
van de nWW. 

De tekst van artikel 3, derde lid, van de nWW geeft de bevoegdheid om 
bij algemene maatregel van bestuur personen, die hun dienstbetrekking 
buiten Nederland vervullen als werknemer in de zin van de wet en 
derhalve als verzekerde te beschouwen. 

Op grond van artikel 4, eerste lid, onderdeel g, van de nWW zijn de 
dienstplichtige militairen onder de werking van de nWW gebracht. 
Dit is gebeurd door de fictie dat hun arbeidsverhouding, die in feite een 
bijzondere verhouding tot de overheid is, met een dienstbetrekking gelijk 
te stellen is. 

In dit licht bezien rijst dan ook de vraag of de delegatiebepaling van 
artikel 3 zo ver kan gaan, dat buitenlandse militaire dienstplicht daarbij 
kan worden betrokken. De uitbreiding van de delegatiebepaling op grond 
van artikel 3 van de nWW en de overeenkomstige bepalingen in de ZW en 
de WAO, die bij amendement in de voorstellen nWW en Invoeringswet 
zijn opgenomen, beoogt een mogelijkheid te scheppen om bij voorbeeld 
werknemers op booreilanden onder de werknemersverzekeringen te 
brengen. Het gaat dan om personen, die in Nederland wonen maar in 
dienst zijn van een buitenlandse werkgever. Omdat het continentaal plat 
niet tot het Nederlandse territorium behoort zijn zij thans niet verzekerd 
voor de werknemersverzekeringen. 

Bovendien brengt het verzekeringskarakter van de nWW mede, dat 
sprake dient te zijn van premiebetaling. Het is ondenkbaar, dat een 
buitenlandse mogendheid zou kunnen worden verplicht Nederlandse 
sociale verzekeringspremies te betalen voor eigen onderdanen die hun 
militaire dienstplicht vervullen. 

2.1.4. Hergeven werknemerschap 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen vervolgens enkele vragen over 
artikel 8 van de nWW, in combinatie met artikel 2, eerste lid, a 1 tot en 
met 3 van de IOAW, aan de hand van enkele casusposities. Hieromtrent 
moge het volgende worden meegedeeld. 

Allereerst wordt door deze leden gevraagd of de in 1987 op 53-jarige 
leeftijd werkloos geworden heer W.J., die een nWW-uitkering ontvangt, 
de hoedanigheid van werknemer in de zin van de nWW zal verliezen als 
hij wethouder wordt. 
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De werkzaamheden die de heer W.J. in het voorjaar van 1988 gaat 
verrichten als wethouder worden niet verricht in een dienstbetrekking en 
evenmin in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening 
van een beroep. 

Afhankelijk van het aantal uren dat met die werkzaamheden gemoeid is 
en het voorheen verrichte aantal arbeidsuren zal de nWW-uitkering 
geheel of gedeeltelijk worden beëindigd (artikel 20 nWW). 

Het wethouderschap heeft voor betrokkene dus tot gevolg een geheel of 
gedeeltelijk verlies van de hoedanigheid van werknemer in de zin van 
artikel 8 van de nWW. 

Aangezien het wethouderschap langer dan drie maanden heeft geduurd 
kan de bedrijfsvereniging het werknemerschap niet hergeven (art. 8, 
derde lid, nWW). 

Voor wat betreft de vraag van deze leden inzake de berekening van het 
«arbeidsurenverlies» (art. 16 nWW) kan het volgende worden opgemerkt. 

Het behoort tot de bevoegdheid van de bedrijfsverenigingen, waarvan 
betrokkene een nWW uitkering ontvangt, om in deze casus het «arbeids-
urenverlies» als bedoeld in artikel 16 van de nWW vast te stellen. Voor 
de vaststelling of er (nog) sprake is van werkloosheid is op zich niet 
relevant de verhouding van de wethouderswedde tot de nWW-uitkering. 
Uiteraard geeft de hoogte van de wedde wel een indicatie van het aantal 
arbeidsuren dat het wethouderschap met zich zal brengen. 

Na de beëindiging van het wethouderschap in 1990 kan betrokkene in 
aanmerking komen voor een wachtgeldregeling op grond van de 
desbetreffende regeling voor politieke ambtsdragers. Die beëindiging 
van het wethouderschap heeft geen herleving tot gevolg van de geheel of 
gedeeltelijk geëindigde nWW-uitkering. Betrokkene voldoet niet aan de 
daarvoor gestelde voorwaarden (artikel 21 nWW). 

Indien de heer W.J. tijdens het wethouderschap gedeeltelijk werkloos 
is gebleven in de zin van de nWW en dus recht heeft behouden op een 
nWW-uitkering, dan valt hij na afloop van de volledige nWW-uitkerings-
duur, onder de werkingssfeer van de I0AW. 

Ingeval het wethouderschap heeft geleid tot intrekking van de nWW-
uitkering, dan valt betrokkene na afloop van het wachtgeld als ex-wethouder 
niet onder de werkingssfeer van de IOAW. 

Wij merken hierbij op, dat politieke ambtsdragers niet onder de 
werknemersverzekeringen vallen en evenmin onder de werkloosheidsre-
gelingen voor overheidspersoneel. 

Voor politieke ambtsdragers geldt een geheel eigen regime in geval 
van intredende werkloosheid. 

De IOAW ligt in het verlengde van de nWW. Politieke ambtsdragers 
vallen daarom ook niet onder de werkingssfeer van de IOAW. 

Uiteraard vallen werkloze politieke ambtsdragers na afloop van de 
wachtgeldperiode wèl onder de werkingssfeer van de Rww. 

Verder verwijzen wij naar de nota naar aanleiding van het nader 
voorlopig verslag bij de IOAW. 

Voorts leggen deze leden de casus dat de heer W. J., die in 1987 
werkloos wordt en recht verkrijgt op een nWW-uitkering, in 1 988 in 
overheidsdienst treedt. 

Voor deze casus is van belang dat het streven van het kabinet er op is 
gericht om het overheidspersoneel met ingang van 1 januari 1988 
daadwerkelijk onder de werkingssfeer van de nWW en de IOAW te 
brengen. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 261, nr. 25b 21 



De nWW-uitkeringsgerechtigde die in 1988 in overheidsdienst treedt 
zal dus werknemer blijven in de zin van de nWW. 

Wat betreft de dan geldende aanspraken ter zake van werkloosheid in 
deze casus wordt opgemerkt, dat deze afhankelijk zijn van de wijze, 
waarop het overheidspersoneel daadwerkelijk mee zal gaan doen aan het 
nieuwe stelsel van sociale zekerheid. Dat vormt nog een punt van overleg 
tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de Centrales van over-
heidspersoneel. 

Uit vorenstaande beantwoording blijkt dat er geen sprake is van 
onvoldoende afstemming tussen de verschillende werkloosheidsregelin-
gen. De door deze leden aangehaalde artikelen van de voorliggende 
wetsvoorstellen behoeven dan ook geen aanpassing. 

2.2. De voorwaarden voor het recht op uitkering 

2.2.1. Werkloosheid 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., de V.V.D. en de P.S.P. hebben 
een aantal vragen en opmerkingen omtrent het werkloosheidsbegrip. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. en de P.S.P. stellen vragen 
omtrent de eerste werkloosheidsdag bij ziekte. 

Zoals de leden van de P.v.d.A.-fractie terecht stellen, is het begrip 
werkloosheid een feitelijk begrip. Aan het begrip werkloosheid is door het 
amendement van de leden van de Tweede Kamer van deze fractie nog 
een ander element toegevoegd, namelijk het loonverlies over de verloren 
uren. Eerst wanneer sprake is van urenverlies en eindiging van de 
verplichting voor de werkgever tot loonbetaling treedt werkloosheid op. 
Alsdan bestaat recht op nWW-uitkering. Naar onze mening is het niet 
noodzakelijk in het wetsvoorstel daaromtrent een expliciete regeling op te 
nemen, aangezien in het voorstel deze regeling reeds is vervat in artikel 
16. 

Met de genoemde omschrijving van het werkloosheidsbegrip wordt 
aangesloten bij de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep waar de 
leden van de PSP-fractie op doelen. 

Zodra duidelijk is dat de werkgever geen arbeid meer beschikbaar stelt 
en dat is in de door de leden geschetste situatie op het moment dat de 
dienstbetrekking eindigt, is er sprake van werkloosheid. 

In het gegeven voorbeeld is de eerste werkloosheidsdag dan 1 januari 
1987. Dat betekent dat de betrokkene in het gegeven voorbeeld gedurende 
een half jaar recht op nWW-uitkering heeft. 

Dat wordt anders wanneer de betrokkene na 1 januari 1990 nog arbeid 
verricht in welk geval zijn arbeidsongeschiktheidsperiode als arbeidsverle-
den meetelt. 

Wij onderschrijven de wens van deze leden om de eerste werkloos-
heidsdag te bepalen op de eerste dag na het einde van ziekte niet. 

Het verzekerd risico, werkloosheid, is duidelijk omschreven en wij 
achten het niet gewenst dat daar criteria aan worden toegevoegd die 
vreemd zijn aan het werkloosheidsbegrip in de nWW. 

De leden van de V.V.D. fractie noemen de moeilijkheden die kunnen 
rijzen bij de vaststelling van de eerste werkloosheidsdag bij wisselende 
arbeidspatronen. 

In die situatie waarin een arbeidspatroon sterk wisselt, kan aan de hand 
van de algemene werkloosheidsregel in het merendeel van de gevallen 
worden vastgesteld wanneer sprake is van werkloosheid en welke dag de 
eerste werkloosheidsdag is. In een aantal gevallen zal deze vaststelling 
inderdaad problemen geven, zoals deze leden opmerken. 
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In de huidige WW leveren de wisselende arbeidspatronen overigens 
ook problemen op bij de werkloosheidsvaststelling. Voor het overige 
kunnen wij deze leden verwijzen naar paragraaf 2.1.1., waarin uitvoerig 
op de flexibele arbeidsrelaties is ingegaan. 

2.2.2. Referte-eis 

De leden van de fractie van de C.P.N, komen terug op onze mededeling 
op bladzijde 39 van de memorie van antwoord over de mogelijkheden van 
het instellen van een verlaagde referte-eis voor bepaalde groepen 
werknemers. 

Zoals in de memorie van antwoord reeds vermeld zal de wenselijkheid 
hiertoe eerst worden bezien na een definitieve advisering door de SVr. Dit 
advies zal naar verwachting aan het eind van het jaar worden afgerond. 

Met betrekking tot de referte-eis wijzen deze leden er nog op, dat bij de 
hoorzitting door het bureau rechtshulp nog is aangegeven, dat in geval 
van ziekte, het risico bestaat, dat niet aan de referte-eis wordt voldaan. 

Evenals in de huidige WW wordt in de nWW voor de referte-eis 
als voorwaarde gesteld dat men feitelijk moet hebben gewerkt om de 
periode in aanmerking te kunnen nemen. In de huidige wet is dit in het 
algemeen 130 dagen, in de nWW 26 weken in het jaar aan de werkloosheid 
voorafgaande. Aan de bezwaren die hieruit kunnen voortvloeien is 
tegemoet gekomen doordat het refertejaar wordt verlengd met perioden 
van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Bovendien kan men ten opzichte 
van de huidige situatie in de nWW gemakkelijker aan de referte-eis 
voldoen wegens de omschakeling van een «dageneis» in een «wekeneis». 
Wij achten het juist, dat het verrichten van feitelijke arbeid als voorwaarde 
voor het recht op uitkering wordt gesteld. Derhalve zien wij dit - in 
tegenstelling tot de leden van de C.P.N.-fractie - niet als een onvolko-
menheid. 

2.3. Uitsluitingsgronden 

De leden van de fractie van de P.S.P. stellen enige vragen, die niet ter 
sprake kwamen in het verslag maar die in de hoorzittingen aan de orde 
waren geweest. 

Zo vragen zij of het in het kader van artikel 19 mogelijk is, dat er twee 
uitsluitingsgronden tegelijkertijd bestaan en zo ja, of dan beide of een van 
de gronden moet worden toegepast. Deze leden achten een en ander van 
belang in verband met de herleving. 

Naar onze mening zal het in de praktijk niet uitmaken of er één of meer 
uitsluitingsgronden gelden. Op het moment dat de langst durende 
uitsluitingsgrond komt te vervallen, kan het recht herleven. 

Of zich problemen zullen voordoen met betrekking tot de herleving na 
het vervallen van een uitsluitingsgrond is afhankelijk van de nadere 
regelgeving ter zake. De SVr is op grond van artikel 2 1 , tweede lid, van 
de nWW bevoegd regels te stellen inzake een termijn waarbinnen het 
recht na bij voorbeeld verblijf in het buitenland, detentie of vakantie nog 
kan herleven. In deze regels zal de SVr rekening moeten houden met de 
mogelijkheid van een dubbele uitsluitingsgrond. Bovendien zal ook 
aandacht moeten worden geschonken aan de termijn die in acht moet 
worden genomen bij elkaar opvolgende uitsluitingsgronden, bij voorbeeld: 
verblijf in het buitenland gevolgd door detentie. 

De leden van de P.S.P-fractie stellen dat wij in de memorie van 
antwoord niet zijn ingegaan op het reparatie-voorstel van deze fractie 
teneinde extra controle op vreemdelingen ongedaan te maken. In de 
memorie van antwoord hebben wij evenwel uitvoerig uiteengezet waarom 
de beoordeling van de vraag of een persoon rechthebbende op een 
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werkloosheidsuitkering is, waaronder ook de beoordeling van de verblijf-
status van de vreemdeling valt, niet als een opsporende taak kan worden 
gekwalificeerd. Tevens hebben wij aldaar geconstateerd dat de controle 
op en de uitvoering van het vreemdelingenbeleid ook ons inziens bij 
uitsluiting behoren te liggen bij de justitiële en politionele instanties, en 
dat het onderhavige wetsvoorstel hierin geen verandering brengt. Wij 
nemen aan dat wij met deze uiteenzetting en conclusie voldoende tot 
uiting hebben gebracht dat wij de mening van de leden van de P.S.P.-fractie 
in deze niet delen. 

Zowel de leden van de C.P.N.- als de P.S.P.-fractie stellen aan de orde 
de vermeende discriminerende uitwerking van de desbetreffende bepaling. 

Wij willen deze leden voor onze standpuntbepaling ten aanzien van 
legitimatieplicht bij gebruikmaking van collectieve voorzieningen zoals 
uitkeringen, in eerste instantie verwijzen naar hetgeen in de memorie van 
antwoord op een desbetreffende vraag van de leden van de P.v.d.A. fractie 
is gesteld. 

Hier willen wij nog het volgende aan toevoegen. Beoogd wordt middels 
het aanvraagformulier, zoals vermeld in artikel 22, derde lid, nWW, aan 
een ieder dezelfde vragen ter beantwoording voor te leggen. Ook de 
vraag inzake de nationaliteit zal derhalve aan een ieder worden voorgelegd, 
van enige discriminatoire werking zal daarom geen sprake zijn. 

Indien betrokkene vervolgens, in geval van twijfels, wordt verzocht zijn 
nationaliteit en eventueel zijn verblijfsstatus aan te tonen, achten wij dit 
geenszins ombetamelijk, doch geheel in overeenstemming met hetgeen 
een zorgvuldig beheer van collectieve gelden vereist. Ook zal het aantonen 
van zijn identiteit door een legaal hier te lande verblijvende vreemdeling 
geen onoverkomenlijke problemen opleveren, aangezien iedere legaal 
verblijvende vreemdeling beschikt over een identiteitspapier. 

Uitgaande van het gegeven dat zowel een Nederlander als een vreem-
deling zijn identiteit moet kenbaar maken, kan van een discriminerende 
uitwerking geen sprake zijn. 

De leden van de C.P.N, fractie vragen voorts of alleen de uitvoerings-
voorschriften ten aanzien van een doelmatige controle nog niet voorhanden 
waren of dat dit ook het geval is met andersoortige uitvoeringsvoorschriften. 
Voor het antwoord hierop verwijs ik u naar paragraaf 1.4. van het 
algemeen gedeelte van deze memorie. 

De leden van de C.P.N.-fractie vragen vervolgens op welke wijze 
onderdelen van de uitvoering gecontroleerd worden of welke beroepsmo-
gelijkheden er zijn. 

In de nWW is, mede op aandringen van de Tweede Kamer meer 
beleidsvrijheid gelaten aan de SVr en bedrijfsverenigingen. Een conse-
quentie hiervan is dat de overheid terugtreedt. Indien de bedrijfsvereniging 
haar beleidsvrijheid uitoefent op een oneigenlijke wijze zal de SVr als 
toezichthouder moeten optreden. 

Aspecten zoals misbruik van bevoegdheid kunnen overigens worden 
getoetst aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur door de 
daartoe geëigende rechter. 

De leden van de P.S.P.-fractie vragen verder een reactie op de stelling 
van het NCB dat een bewijs van inschrijving bij het arbeidsbureau een 
afdoende controle op legaliteit mogelijk maakt. 

Voor een antwoord hierop verwijzen wij deze leden naar ons standpunt 
in de memorie van antwoord op een desbetreffende vraag van de leden 
van de P.P.P..fractie. 
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2.4. Weigeringsgronden 

De leden van de P.S.P.-fractie stellen vragen over de strekking van 
artikel 23 van de nWW. Zoals ook uit de memorie van toelichting (Kamer-
stukken II, 1985-1986, 19261, nr. 3 blz. 140) blijkt is de bedoeling van 
deze bepaling, dat aan het recht op uitkering geen verdere terugwerkende 
kracht wordt gegeven, dan een half jaar voor de aanvraag van de uitkering. 
Ons inziens is de tekst van de wet op dit punt duidelijk en laat zij geen 
interpretatie toe, volgens welke het gehele recht zou vervallen. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de P.S.P.-fractie over de 
controletaak van het arbeidsbureau en de invloed daarvan op de vertrou 
wensband tussen het arbeidsbureau en de werknemer merken wij het 
volgende op. 

De rol van het arbeidsbureau in het kader van de nWW is geen andere 
dan die in het kader van de huidige WW en WWV. 

De eerste taak van het arbeidsbureau tegenover een werkzoekende is 
om deze aan werk te helpen. In het kader van deze bemiddelingstaak kan 
het voorkomen dat de inzet van het arbeidsbureau stuk loopt op gedrag 
van de werkzoekende dat diens arbeidsinpassing belemmert. Als vervol-
gens de uitkerende instantie maatregelen neemt op basis van door het 
arbeidsbureau verstrekte informatie kan moeilijk worden gesproken van 
het verbreken van de vertrouwensband door het arbeidsbureau. De 
controletaak van het arbeidsbureau in het kader van de sociale zekerheid 
zal overigens nog diepgaand aan de orde komen bij de behandeling van 
de nieuwe Arbeidsvoorzieningenwet. 

De leden van de fracties van de C.P.N, en de PSP. hebben nog de 
vraag gesteld wat het moment van opzegging is in het geval van dubbele 
opzegging, die kan plaatsvinden in faillissementssituaties. Deze vraag 
wordt, naar wij hebben begrepen, ingegeven door de opvatting van de 
Centrale Raad van Beroep dat voor de vaststelling van de datum, waarop 
de bedrijfsvereniging de verplichtingen van de werkgever overneemt, 
bepalend is de datum van opzegging, tenzij na het verkrijgen van de 
ontslag-vergunning opnieuw wordt opgezegd. In het geval van dubbele 
opzegging kan op basis van de tekst van artikel 64 van de nWW aan de 
tweede opzegging worden voorbijgegaan. Dit artikel is naar onze mening 
zo geredigeerd dat aan de aan de huidige tekst van het desbetreffende 
artikel in de WW klevende bezwaren is tegemoet gekomen. Verder willen 
wij verwijzen naar de op artikel 66 gegeven toelichting in de memorie van 
toelichting op de nWW. 

De leden van de fractie van D66 vragen om een verduidelijking van het 
verband tussen de periode die wordt gehanteerd bij het beoordelen van 
de duurzaamheid van een relatie en de periode die gemeenten en 
bedrijfsverenigingen in acht nemen bij het sanctiebeleid. In dit kader 
veronderstellen deze leden dat het beleid van het kabinet is gericht op het 
hanteren van langere termijnen waar het vaststellen van rechten betreft, 
terwijl bij beperking van rechten kortere perioden in acht worden genomen. 

Naar aanleiding hiervan merken wij op dat er tussen de beoordeling van 
de duurzaamheid van een relatie en de sanctietoepassing door gemeenten 
en bedrijfsverenigingen geen enkel verband bestaat. Derhalve ontbreekt 
ook een samenhang tussen de periode die voor genoemde onderwerpen 
in acht worden genomen. 

De beoordeling van de duurzaamheid van een relatie geschiedt voor 
het vaststellen van het recht op c.q. de hoogte van een uitkering. De 
periode die hiervoor in acht wordt genomen is aan te merken als een 
referteperiode. De uitkeringsduur ondervindt van deze beoordeling geen 
gevolgen. 
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Bij de sanctietoepassing in het kader van de Rww gaat het om het 
gedurende korte tijd beperken van uitkeringsrechten, indien is geconsta-
teerd dat een of meer uitkeringsvoorwaarden niet zijn nagekomen. De 
beperking in tijd is door de wetgever in de regeling aangegeven. De 
concretisering daarvan wordt thans overwogen. 

Wat de van overheidswege gehanteerde verschillende termijnen betreft 
hebben wij reeds opgemerkt dat deze voortvloeien uit het verschil in 
doelstelling en uitgangspunten van de regelingen waarin zij zijn opgeno-
men. 

Voorts stellen de leden van de fractie van de C.P.N, vragen over het 
aantal controles, de hoeveelheid controle-punten, de door de uitvoerings-
organen mede naar aanleiding daarvan te nemen beslissingen en de 
beroepsmogelijkheden van de uitkeringsgerechtigden. 

Allereerst merken wij op dat de hoeveelheid controles gemeten over de 
gehele sociale zekerheid niet zal toenemen. Wel zullen jongere arbeids-
ongeschikten worden herkeurd, hetgeen een incidentele toename van 
controle zal betekenen. Niet ontkend kan echter worden dat het aantal 
controlepunten toeneemt. Aan de hand van de in de wetten opgenomen 
bepalingen, met name de medewerkings- en controleverplichtingen 
betreffend, kunnen sancties worden opgelegd. Voor wat de aard van de 
sancties betreft, dient daarbij een onderscheid gemaakt te worden tussen 
sancties in het kader van de werkloosheidsregelingen, in het kader van de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen en in het kader van de volksverzekerin-
gen. Voorts brengt het eigen karakter van deze regelingen een eigen 
sanctieregime met zich. 

Vanzelfsprekend staan ter zake van de op basis van de controles door 
uitvoeringsorganen genomen beslissingen, inclusief die sancties betref-
fen, de gewone beroepsmogelijkheden open, zoals die thans reeds in 
de diverse wetten zijn neergelegd. Voor de sociale verzekeringen houdt 
dit in beroep bij de raden van beroep en eventueel de Centrale Raad van 
Beroep. Voor de andere sociale zekerheidsregelingen blijft beroep 
mogelijk op provincie en eventueel de Kroon. 

Het beroep op voorgaande onafhankelijke instanties wordt^iiet belem-
merd door hieraan verbonden kosten. Deze kosten zijn zeer beperkt. 
Eventueel noodzakelijke deskundige rechtshulp is door de overheid 
gegarandeerd. Hierbij gelden de door de Minister van Justitie vastgestelde 
bijdragen. 

2.5. Betaling 

De leden van de P.v.d.A.fractie komen terug op hun vraag waarom 
ouderdomspensioen dat geen verband houdt met de dienstbetrekking 
waaruit de werknemer werkloos is geworden, in mindering wordt gebracht 
op de uitkering. Zij vragen in dit kader om een duidelijker antwoord 
onzerzijds. 

Voorop willen wij stellen dat in de door deze leden geschetste situatie 
met de regeling omtrent het in mindering te brengen ouderdomspensioen 
niets nieuws wordt gebracht. Op basis van de huidige WW en WWV 
bestaat op dit punt dezelfde regeling. 

In tegenstelling tot deze leden zijn wij van mening dat hier geen sprake 
is van strijdigheid met de verzekeringsgedachte. Het principe van de 
nWW is dat in geval het verzekerd risico, werkloosheid, zich voordoet de 
uitkering een voorziening geeft tegen de loonderving. 

Zodra in de situatie die de leden van de P.v.d.A. fractie schetsen, die 
loonderving geheel of gedeeltelijk ongedaan wordt gemaakt door 
inkomsten in verband met arbeid verkregen, ligt het voor de hand die 
inkomsten in mindering te brengen op de uitkering. In die zin staat het 
verkrijgen van een pensioen dus niet los van de loondervingsgedachte. 
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Als ouderdomspensioen uit een vroegere dienstbetrekking niet wordt 
gekort op de uitkering, zou dit tot bepaald ongewenste consequenties 
kunnen leiden. 

Daarbij kan onder meer worden gedacht aan personen die vroeg 
gepensioneerd zijn, vervolgens enige tijd gaan werken en dan werkloos 
worden. In dat geval zou een cumulatie plaatsvinden van (volledig) 
ouderdomspensioen en uitkering. Deze situatie is in principe geen andere 
dan die welke deze leden schetsen. 

Voorts is de leden van de P.v.d.A. fractie het onderscheid tussen al dan 
niet medefinanciering door de werkgever met betrekking tot de ouder-
domsvoorziening niet duidelijk. Dit onderscheid wordt in de huidige W W 
ook reeds gehanteerd, evenals in de concept-Inkomensbesluiten op 
grond van de TW en IAOW. Het onderscheid is tevens relevant. Het mag 
duidelijk zijn dat wanneer een werknemer eigener beweging uit zijn eigen 
(netto)inkomsten een oudedagsvoorziening financieert, het niet voor de 
hand ligt deze oudedagsvoorziening op de nWW-uitkering in mindering te 
brengen. 

Wanneer daarentegen sprake is van een door de werkgever (en de 
werknemer) gefinancierde oudedagsvoorziening kan deze zowel in de 
huidige WW als in de nWW van invloed zijn op de hoogte van de uitkering. 
In deze is geen sprake van een mede door de werkgever gefinancierde 
bovenwettelijke uitkering, waarvan deze leden uitgaan, zodat zij evenmin 
buiten beschouwing blijft voor de nWW-uitkering. 

Ten slotte kan deze leden in antwoord op een desbetreffende vraag 
worden meegedeeld dat ingeval sprake is van een gecombineerde 
nWW/WAO-uitkering het ouderdomspensioen alleen op de nWW-uitkering 
in mindering wordt gebracht. 

De leden van de V.V.D.fractie vragen in verband met de invloed van 
pensioenen op de uitkering en de toeslag hoe de uitkeringen dan wel de 
afkoopsommen in het kader van de in liquidatie zijnde vrijwillige ouder-
domsvoorziening (VOV) worden bezien. 

Naar aanleiding hiervan kan worden opgemerkt dat reeds geruime tijd 
geen nieuwe uitkeringen in het kader van de VOV worden toegekend. Er 
zullen derhalve geen tot weinig personen zijn die èn recht op uitkering op 
grond van de nWW of IOAW dan wel toeslag op grond van de TW 
hebben èn VOV-gerechtigd zijn. 

Mocht deze situatie zich evenwel toch voordoen, dan geldt met 
betrekking tot de VOV eenzelfde regeling als voor andere pensioenen. 
Terzake kan worden verwezen naar hetgeen wij in de memorie van 
antwoord hebben vermeld. 

Omtrent het karakter van de VOV zullen de fondsen wellicht geen 
uitsluitsel kunnen geven. In dat geval zal van de uitkeringsgerechtigde de 
relevante informatie kunnen worden gevraagd. 

De leden van de fractie van het C D A . wijzen terecht op het ontbreken 
van de mogelijkheid in de nWW tijdens de werkloosheidsperiode een 
vakantiebon van 100% of de volledige pensioenpremie te blijven verstrek-
ken. Wij zien niet in dat een en ander rechtsongelijkheid tot gevolg heeft. 
De algemene regel is toch, dat tijdens werkloosheid de uitkering 70% van 
het laatstverdiende loon bedraagt en dat tijdens werkloosheid opgebouwde 
vakantierechten ook voor 70% worden gehonoreerd. Indien in de betref-
fende bedrijfstakken een volledige vakantiebon of de volledige pensioen-
premie naast de uitkering zou worden verstrekt, zou in dat geval juist 
sprake zijn van rechtsongelijkheid met andere bedrijfstakken. De aanvulling 
van de vakantiebon en van de pensioenpremie tijdens de loondervingspe-
riode vormt derhalve een bovenwettelijk element. De wet laat niet toe, 
dat dergelijke elementen vanuit de wachtgeldfondsen of het AWF worden 
gefinancierd. Uiteraard zal financiering vanuit andere bronnen mogelijk 
zijn. 
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Naar onze mening bestaat bij de leden van de fractie van de C.P.N, een 
misverstand met betrekking tot de vakantie-uitkering. Voor de TW is de 
vakantie-uitkering geen inkomen uit arbeid en ook geen inkomen in 
verband met arbeid. Dit betekent dus dat een vakantie-uitkering volledig 
buiten beschouwing kan worden gelaten. Dit is mogelijk omdat in de TW 
het minimumloon gedefinieerd is als het minimumloon volgens de Wet 
minimumloon exclusief de vakantie-uitkering. 

Bij de vakantiebonnen dient een onderscheid te worden gemaakt naar 
het moment van verstrekken en het moment van verzilveren. Tijdens 
arbeid wordt naast het loon een 100%-vakantiebon verstrekt. Die vakan-
tiebon vertegenwoordigt voor een deel het loon voor de vakantieperiode 
(met andere woorden het uitgesteld loon) en voor een ander deel de 
vakantie-uitkering over het loon en de vakantie-uitkering over het uitge-
stelde loon. Bij verzilvering van die 100%-vakantiebon is er dus sprake 
van onverminderde doorbetaling van loon. Er kan dan ook geen recht 
bestaan op nWW-uitkering (en toeslag). 

Tijdens werkloosheid kan - zoals hiervoor is uiteengezet - een vakantie-
bon worden verstrekt van 70%. Op de werkloosheidsuitkering kan dan 
vervolgens een toeslag worden verleend. Bij verzilvering van de 70%-va-
kantiebon is er sprake van een uitgestelde werkloosheidsuitkering waarop 
weer een toeslag kan worden verleend. Indien tijdens de werkloosheid 
de 70% vakantiebon bovenwettelijk wordt aangevuld, wordt met die 
aanvulling rekening gehouden op het moment van verzilvering. 

2.6. Duur en hoogte van de uitkering 

2.6.1. Algemeen 

Wij hebben kennis genomen van de opmerking van de leden van de 
fractie van de P.P.R. omtrent het hanteren van het arbeidsverleden als 
objectief criterium. Naar onze mening zijn wij in de memorie van antwoord 
voldoende ingegaan op de in het voorlopig verslag door deze leden 
uitgesproken voorkeur voor leeftijd als criterium. Hieraan behoeft ons 
inziens niets te worden toegevoegd. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. komen nader terug op hun 
vraagstelling in het voorlopig verslag betreffende de duurzaamheid van 
de stelselherziening en met name van de arbeidsverledeneis van de nWW 
in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen. Uitgaande van de 
veronderstelling, dat in een toekomstige maatschappij mensen hun 
deelname aan het arbeidsproces als werknemer vaker zullen onderbreken 
voor bij voorbeeld studie, opvoeding, opfrisverlof, politieke functies of bij 
voorbeeld wisselend in particuliere dienst, overheidsdienst of als zelfstan-
dige zullen werken, zullen er naar hun mening bij dergelijke wisselingen 
fricties ontstaan bij de aansluiting van sociale zekerheidsrechten. Ook 
zullen, aldus deze leden, personen soms van wisseling weerhouden 
worden omdat opgebouwde sociale zekerheidsrechten te snel verloren 
gaan. 

In antwoord hierop willen wij er toch weer de nadruk op leggen, dat de 
nWW een voorziening voor werknemers dient te zijn en te blijven. Door 
en voor hen wordt de premie betaald, zij zijn verzekerd. 

Uitbreiding van de rechten zal dan ook in eerste instantie alleen maar 
mogelijk zijn door de kring van verzekerden te verruimen. In de nWW zijn 
de dienstplichtige militairen al als nieuwe groep hierin opgenomen. Het 
streven van het kabinet is er op gericht om het overheidspersoneel met 
ingang van 1 januari 1988 daadwerkelijk onder de werkingssfeer van de 
nWW te brengen. 

Op grond van de invoeringswet worden perioden van ambtelijke 
dienstbetrekking in aanmerking genomen zowel voor de referte-eis als 
voor de arbeidsverledeneis. 
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Verlichting van de referte-eis door meeneming van niet verzekerde 
perioden zal de bedoeling van deze eis teniet doen. Overigens achten wij 
een referte-eis, zoals de nWW die kent een redelijke voorwaarde voor het 
recht op werkloosheidsuitkering. Ook willen wij omtrent activiteiten zoals 
studie nog het volgende opmerken. Als wij er van uitgaan, dat het ook in 
de visie van deze leden niet de bedoeling kan zijn, de verzekering uit te 
breiden met de perioden waarin de door hen genoemde activiteiten 
worden ontplooid, zien wij de wenselijkheid niet in en ook geen mogelijkheid 
om de referte-eis verder te verruimen. Wij delen voorts niet de opvatting 
van deze leden, dat personen van wisseling worden weerhouden, omdat 
opgebouwde sociale zekerheidsrechten te snel verloren zouden gaan. Iets 
anders is, dat men niet wisselt, omdat men als zelfstandige of tijdens 
verlof voor eigen rekening minder sociale zekerheidsrechten heeft. Dit zijn 
echter risico's die als het ware inherent zijn aan het zelfstandig onderne-
merschap of het studerend zijn. 

Deze leden noemen als voorbeeld van een situatie waarin opgebouwde 
rechten verloren gaan, de persoon die na 10 jaar loondienst even «uitstapt» 
om een studie af te ronden en dat met gespaard geld financiert. Als deze 
studie acht maanden duurt en hij vindt daarna geen baan kan hij geen 
recht op werkloosheidsuitkering doen gelden. 

Overigens staat met betrekking tot dit voorbeeld geenszins vast dat de 
betrokkene geen recht op werkloosheidsuitkering heeft. Immers indien 
betrokkene na een eindiging van de dienstbetrekking een studie aanvangt 
is de eerste dag van werkloosheid de dag na eindiging van die dienstbe-
trekking. Indien betrokkene op dat moment aan de voorwaarden voor het 
recht op uitkering voldoet, ontstaat een recht op uitkering, dat echter 
direct weer eindigt omdat betrokkene na afloop van de studie weer 
beschikbaar is kan zijn recht op uitkering herleven. Neemt betrokkene 
echter zelf ontslag om te gaan studeren dan is het niet uitgesloten, dat na 
afloop van die studie een sanctie zal worden getroffen als de werkloosheid 
hem te verwijten is. Een en ander hangt echter mede af van de individueie 
omstandigheden. 

2.6.2. Verzekerdenadministratie 

De leden van de V.V.D.fractie vragen nog eens onze aandacht voor de 
belasting voor de bedrijfsverenigingen van de invoering van een verzeker-
denadministratie naast de invoering van de stelselherzienende maatrege-
len. 

Zoals ook in de memorie van antwoord is meegedeeld dient aan de 
verzekerdenadministratie grote prioriteit te worden gegeven ten behoeve 
van een optimale uitvoering van de verschillende sociale verzekeringswet-
ten. Zeker voor de nWW is dit van groot belang in verband met de 
arbeidsverledeneis Hoewel wij begrip hebben voor de zware last die op 
de uitvoeringsorganen rust, achten wij, gelet op het grote belang van de 
totstandkoming van de verzekerdenadministratie, geen enkele vorm van 
uitstel gewenst. 

Naar aanleiding van de desbetreffende vraag van deze leden delen wij 
mee, dat voor zover ons bekend, bij de SVr van een tweetal instanties, 
waaronder het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK), een 
verzoek om uitstel is gedaan. 

Naar aanleiding van een betreffende vraag van de C.P.N, fractie merken 
wij op dat het huidige artikel 26 van de Organisatiewet Sociale Verzekering 
naar onze mening thans reeds een voldoende basis biedt om een verze-
kerdenadministratie in te voeren. De nadere wetswijziging, waarop in de 
memorie van antwoord wordt gedoeld, heeft met name betekenis voor de 
gegevensverstrekking en -uitwisseling en de geheimhouding. De huidige 
regeling op die punten, die dateert uit 1952, dient dringend aangepast te 
worden aan de ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid. 
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Wat de mogelijkheden van controle op de opgeslagen gegevens door 
de cliënten betreft kunnen wij deze leden meedelen dat de bedrijfsvereni-
gingen thans reeds een inzage- en correctierecht kennen voor betrokkenen. 
Wij verwijzen de leden daarvoor naar de circulaire van de Federatie van 
Bedrijfsverenigingen van 29 november 1985. 

Ten slotte wensen deze leden te weten welke gegevens in de admini-
stratie van de bedrijfsverenigingen zullen worden opgeslagen. 

Naar aanleiding hiervan delen wij mee dat dit gegevens betreft die van 
belang zijn voor een goede uitvoering van de sociale verzekeringen. Een 
meer gedetailleerde beschrijving van deze gegevens is overigens te 
vinden in de instructie van de SVr van 31 juli 1986 aan de bedrijfsvereni-
gingen. 

2.6.3. Bewijslast 

De leden van de C.P.N, fractie vragen of de conclusie juist is dat het de 
bedoeling van het kabinet is in het kader van de stelselherziening de 
bewijslast, zowel ter zake van de arbeidsverleden-eis als in geval van 
fraude, zoveel mogelijk te verleggen van de uitvoeringsorganen naar de 
uitkeringsgerechtigden. 

In antwoord op deze vraag delen wij mede dat, conform hetgeen 
gebruikelijk is in het bewijsrecht, wij de bewijslast leggen bij degene die 
tot het leveren van het bewijs het beste in staat moet worden geacht. Ons 
inziens is het correct dat degene die een uitkering aanvraagt de gegevens 
dient te leveren ter staving van het recht daarop, overigens zonder dat in 
geval van twijfel de uitvoeringsorganen een passieve houding kunnen 
aannemen. Zo is de situatie thans, terwijl hierin met de invoering van het 
nieuwe stelsel geen verandering wordt beoogd. Wel erkennen wij dat de 
zogenaamde 3 uit 5-eis een zekere verzwaring van het bewijs van het 
recht op uitkering kan inhouden, doch ook hier zal in bepaalde situaties 
optreden van het uitvoeringsorgaan een oplossing zijn. Verder wijzen wij 
op het belang van een zo spoedig mogelijke invoering van de verzekerden-
administratie. Het arbeidsverleden van de cliënten zal hierdoor bij de 
uitvoeringsorganen bekend zijn, waardoor een niet onaanzienlijke 
bewijslastverlichting voor wat het arbeidsverleden betreft zal worden 
gerealiseerd. 

Ondanks het feit dat het een kwestie betreft die niet langer deel 
uitmaakt van de stelselherziening, merken wij met betrekking tot de 
bewijslastverdeling na geconstateerde fraude nog op, dat ook hiermee 
wordt beoogd het bewijs te leggen bij de meest gerede partij. De uitvoe-
ringsorganen zullen eerst moeten aantonen dat fraude is gepleegd. Indien 
een redelijk vermoeden bestaat dat de fraude zich vanaf een eerder 
moment voordeed kan het uitvoeringsorgaan van de bevoegdheid gebruik 
maken fraude aan te nemen vanaf dat eerdere moment. De fraudeur 
is dan degene die het redelijk vermoeden moet weerleggen. Hij zal zijn 
uitkeringsrechten hard moeten maken. Het verleggen van het bewijs 
betreft in deze vorm slechts een beperkte groep, namelijk alleen degenen 
van wie vaststaat dat zij inkomen hebben ontvangen dat hen niet toekomt. 
Geenszins is er dan ook sprake van een algemene verlegging van de 
bewijslast van de uitvoeringsorganen naar de doorsnee uitkeringsgerech-
tigde, zoals door de leden van de C.P.N, fractie wordt verondersteld. 

2.6.4. Verzorgingsforfait 

De leden van de PPR.f ract ie verzoeken een nadere uitleg van de 
zinsnede dat de territoriale beperking van het verzorgingsforfait in haar 
algemeenheid niet tot discriminatie van buitenlandse werknemers zal 
leiden. 

In antwoord hierop delen wij het volgende mee. 
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Zoals in de memorie van antwoord reeds is gesteld, dient de nWW te 
worden bezien in relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze relatie 
bestaat zowel aan de verzekerings- als aan de uitkeringskant. 

De in dit wetsvoorstel vervatte voorwaarde betreffende het arbeidsver-
leden om voor een werkloosheidsuitkering gedurende een bepaalde 
(langere) periode in aanmerking te komen gaat uit van de praemisse dat 
het arbeidsverleden in Nederland moet zijn vervuld. Voor de arbeidsverle-
deneis telt ook (voor 50% of voor 100%) mee de periode, waarin de 
werkloze tevoren kinderen heeft verzorgd en in verband daarmee niet op 
de arbeidsmarkt heeft geparticipeerd. Paragraaf 7.3. van de memorie van 
antwoord geeft reeds aan in hoeverre internationale afspraken inzake 
sociale zekerheid de eis betreffende het arbeidsverleden kunnen matigen. 

Uit het voorgaande moge blijken dat uit de relatie van de nWW tot de 
Nederlandse arbeidsmarkt niet de conclusie mag worden getrokken dat 
het verzorgingsforfait als onderdeel van de arbeidsverledeneis discrimina-
toir voor buitenlandse werknemers is. 

In antwoord op de vraag van de leden van de P.S.P.-fractie inzake 
motie 46 (19 261) met betrekking tot het verzorgingsforfait moge het 
volgende worden meegedeeld. 

Het kabinet heeft bij de behandeling in het parlement toegezegd, dat 
deze motie zal worden uitgevoerd. 

Uit de betreffende passage in de memorie van antwoord mag dan ook 
alleen worden afgeleid dat er tot nu toe geen gelegenheid is geweest om 
de in de motie bedoelde studie te starten. Dat als gevolg van de vele 
werkzaamheden op het Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid met een 
hogere prioriteit en het tekort aan menskracht. 

2.7. Voorzieningen 

Door de leden van de CD.A-fractie is gevraagd naar de invloed van 
scholing of opleiding krachtens artikel 76 nWW op de hoogte van de 
uitkering. 

Het volgen van een opleiding of scholing als bedoeld in artikel 76, 
eerste lid, heeft als zodanig géén betekenis voor de hoogte van de 
uitkering van betrokkene. Het bepaalde in artikel 76 leidt er slechts toe 
dat, ingeval de opleiding of scholing als noodzakelijk wordt aangemerkt, 
het bestaande uitkeringsrecht gedurende het volgen van die opleiding of 
scholing blijft voortbestaan. 

Voorts merken de leden van de P.v.d.A. fractie op dat deelname aan 
naar het oordeel van de bedrijfsvereniging noodzakelijke scholing, 
ingevolge het bepaalde in het eerste lid van artikel 76 kan leiden tot een 
onredelijk verschil in uitkeringsniveau. 

Bij het opstellen van het bedoelde artikel is er evenwel vanuit gegaan 
dat de bedrijfsverenigingen, bij het bepalen of een concrete vorm van 
scholing of opleiding voor een specifieke uitkeringsgerechtigde als 
noodzakelijk moet worden aangemerkt, terdege de relatie tussen de duur 
van het uitkeringsrecht van de betrokken werkloze als element in de 
beoordeling zullen meenemen. Verwacht mag worden dat in de praktijk 
de door de leden van de P.v.d.A. fractie gevreesde situatie van een 
onredelijk verschil in het uitkeringsniveau, zich niet zal voordoen. 

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

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 261, nr. 25b 31 


