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NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD 
Ontvangen 15 oktober 1986 

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. Bij de beantwoording hebben wij conform de opzet van de 
memorie van antwoord de volgorde van de gestelde vragen aangehouden. 

De leden van de C.D.A.-, P.v.d.A.- en D'66-fracties plaatsen kanttekenin 
gen bij het ontbreken van regels voor de vergoeding van vacatiegelden en 
reiskosten aan leden van de lOAW-commissies. Zij komen tot de vraag 
om een specifieke regeling en vergoeding van het Rijk aan de gemeenten, 
ook voor de Rww-commissies. De leden van de P.v.d.A. fractie wijzen 
daarbij op een gezamenlijke brief van 8 september 1986 van de drie 
vakcentrales over dat onderwerp. De leden van de D'66-fractie vestigen 
nog de aandacht op de bestaande vergoedingsregeling in de Wet 
Werkloosheidsvoorziening (WWV) en op een persbericht omtrent een 
rijksbijdrage in de kosten van regionale toetsingscommissies in het kader 
van het voorstel van Wet onbeloonde arbeid door uitkeringsgerechtigden. 

De vorenbedoelde brief heeft de eerste ondergetekende ontvangen. Wij 
zijn van mening dat een vergoedingsregeling van het Rijk niet op zijn 
plaats is. De financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten is in het 
wetsvoorstel I0AW aangegeven, waarbij ook rekening is gehouden met 
de medeverantwoordelijkheid van de gemeenten. 

De bedoelde kosten behoren tot de zogenaamde apparaatskosten, die 
worden bestreden uit de algemene inkomsten van de gemeenten, 
waaronder de uitkering uit het gemeentefonds. 

De relatie tussen een financiële bijdrage in het kader van de IOAW en 
de financiële bijdrage als bedoeld in de Maaatregel financiële ondersteuning 
van regionale toetsingscommissies (Stcrt. nr. 188, 30 september 1986), 
zoals gelegd door de leden van de D'66-fractie, achten wij niet correct. 
Immers de onderlinge verhoudingen tussen Rijksoverheid en gemeenten 
in het voorstel van wet IOAW en het voorstel van wet Wet onbeloonde 
arbeid door uitkeringsgerechtigden zijn zeer verschillend van aard. 

De gemeenten zijn in het kader van het laatstgenoemde wetsvoorstel 
niet zozeer uitvoerder van een wettelijke regeling als wel één der mede 
betrokken partijen. 
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De financiële vergoeding als bedoeld in de bovengenoemde maatregel 
wordt dan ook niet aan de gemeenten toegekend doch aan de regionale 
toetsingscommissie. 

Volledigheidshalve zij er op gewezen dat de Maatregel financiële 
ondersteuning van regionale toetsingscommissies slechts voorziet in een 
forfaitaire tegemoetkoming van rijkswege in de kosten verbonden aan 
toetsing. 

Een relatie tussen de opheffing van de WWV-commissies op termijn 
en de instelling van lOAW-commissies, zoals leden van de D'66-fractie 
die zien, is er niet. De al bestaande Rww-commissies worden ingevolge 
artikel 50 van het wetsvoorstel IOAW aangewezen als lOAW-commissies. 
Voor de Rww-commissies worden van Rijkswege ook geen specifieke 
vergoedingen aan gemeenten gegeven. Er is geen sprake van een 
overneming van taken van de WWV-commissie door de lOAW-commissie. 

De leden van de V.V.D.fractie vragen nog enige verduidelijking ten 
aanzien van de arbeidsongeschiktheidsverzekering van IOAW-gerechtig-
den. 

Wanneer er sprake is van toeneming van de arbeidsongeschiktheid 
geldt dat een lOAW-uitkering (of ABW-uitkering) niet wordt gezien als 
inkomen in de zin van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). 
Dit is echter alleen van belang, wanneer de bestaande arbeidsongeschikt-
heid minder dan 45% bedraagt en de oorzaak van het toenemen van de 
arbeidsongeschiktheid een andere is dan die van de reeds bestaande 
arbeidsongeschiktheid. In dat geval is voor een herziening van de 
AAW-uitkering vereist, dat aan de inkomenseis van de AAW wordt 
voldaan. In alle andere gevallen behoeft niet aan deze eis te worden 
voldaan. Deze regeling is neergelegd in de artikelen 27, 28 en 29 van de 
AAW. 

Voorzover geen meerdere AAW-rechten ontstaan, blijft de IOAW-uitke-
ring doorlopen. Hetzelfde is het geval bij personen die een bijstandsuitke-
ring ontvangen. 

Niet geheel duidelijk is - aldus de leden van de fractie van de P.v.d.A. 
- of mensen die van 0 tot 15% arbeidsongeschikt worden verklaard, ook 
recht op een lOAW-uitkering hebben. 

Op dit punt wijzen wij erop, dat voor de toelating van gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten tot de IOAW mede dient te worden voldaan aan de 
voorwaarde dat de persoon recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuit-
kering berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%. Bij 
een arbeidsongeschiktheid lager dan 15% wordt niet een zodanige 
uitkering verleend, zodat dan ook geen recht op een lOAW-uitkering 
bestaat. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie komen terug op hun pleidooi om de 
vrijlatingsbepalingen in de Toeslagenwet van de IOAW gelijkluidend te 
doen zijn. Wij gaan hierop in in paragraaf 1.6 van de nota naar aanleiding 
van het nader voorlopig verslag bij de nWW, waarin de systematiek 
van de vrijlatingen in meer algemene zin aan de orde komt. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie concluderen dat het lOAW-gerechtigde 
één-oudergezin met een thuiswonende schoolverlater van 18, 19 of 20 
jaar in de wachttijd voor de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers 
(Rww) beneden het relevante sociaal minimum terechtkomen. Zij leggen 
in dit verband een casus voor. 

Deze gaat over mevrouw Jansen, lOAW-gerechtigd ter hoogte van de 
één-oudernorm. Haar laatste inwonende dochter komt in mei 1987 op 
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18-jarige leeftijd van school en is tot 1-1-1988 in de wachttijd voor de 
Rww. 

De lOAW-uitkering van mevrouw Jansen daalt bij het bereiken van de 
18-jarige leeftijd door haar dochter van de één-oudernorm naar de 
70%-norm. Zij heeft inderdaad, zoals in de voorgelegde casus is veronder-
steld, in de wachttijdperiode van haar dochter aanspraak op aanvullende 
bijstandsverlening tot aan de één-oudernorm. Deze zal niet automatisch, 
doch op aanvraag worden verleend. Verwacht mag worden dat de 
gemeente mevrouw Jansen daarop attent zal maken. Indien haar inkomsten 
uit arbeid per 1 september 1987 f 120,- per maand bedragen, is daarop 
de gebruikelijke vrijlating in het kader van de Algemene Bijstandswet 
(ABW) van toepassing. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie halen een citaat aan uit een brief van 
DIVOSA van 12 september 1986 waarin gesteld wordt, dat de IOAW-
uitkering zal worden berekend op basis van een bruto-grondslag met een 
bruto-verrekening van inkomsten, en dat een oplossing van de daaruit 
voortvloeiende fiscale problemen per 1 januari 1987 nog niet wordt 
verwacht. Deze leden vragen hierop commentaar. 

Naar onze mening berust de opmerking van DIVOSA, dat er fiscale 
problemen voortvloeien uit het systeem van bruto-koppeling met een 
bruto-verrekening van inkomsten op de uitkering, op een misverstand. 

Immers, uitgangspunt van de systematiek van de IOAW is, dat de 
normuitkering van een echtpaar netto gelijk moet zijn aan het sociaal 
minimum. Als basis voor de koppeling wordt daarom het begrip netto-
minimumloon in de ABW gehanteerd. Hierin is de minimum-vakantiebijslag 
begrepen. De grondslag wordt daarna zodanig vastgesteld, dat voor de 
werkloze werknemer en de echtgenoot elk de helft van de grondslag netto 
gelijk is aan de helft van het netto-minimumloon. Het normbedrag van de 
netto-uitkering van het één-oudergezin en de alleenstaande is in de 
verhouding van resp. 90% en 70% gekoppeld aan het netto-minimumloon. 
De brutering tot de grondslagen vindt op gelijke wijze plaats als in geval 
van de werkloze werknemer met de echtgenoot. 

De grondslagen worden door de Minister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid vastgesteld. 

De gemeenten kunnen vervolgens voor de vaststelling van de hoogte 
van de bruto-uitkering de gegeven bedragen hanteren door deze bedragen 
met inachtneming van de vrijlatingsbepalingen te verminderen met de 
eventueel aanwezige bruto-inkomens uit of in verband met arbeid, zoals 
bedoeld in artikel 7 van de IOAW. Vervolgens dient, op overigens qua 
methodiek gelijke wijze als thans bij de WWV het geval is, bij de uitbetaling 
van de uitkering de inhouding van loonbelasting en premies volksverzeke-
ring plaats te vinden. 

Door de gevolgde systematiek van de netto-nettokoppeling zijn de 
lOAW-uitkeringen inclusief de vakantie-uitkeringen netto voor alle 
uitkeringscategorieën gelijk aan de bijstandsuitkeringen. Hierin zijn dus 
de IOAW en ABW op elkaar afgestemd. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of geen aanspraak op een 
«gezinsuitkering» kan bestaan door personen met afhankelijke gezinsleden 
in een EG-lidstaat. Zij wijzen daarbij op de EG-verordeningen 1408/71 en 
1612/68 en op het arrest-Hoeckx van het Hof van Justitie van de EG van 
27 maart 1985. 

De IOAW is aan te merken als een sociale bijstandsregeling als bedoeld 
in artikel 4, vierde lid, van de verordening (EG) 1408/71 en valt naar 
onze mening als zodanig buiten de materiële werkingssfeer van deze 
verordening. 
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Het belangrijkste kenmerk van een sociale bijstandsregeling is dat het 
bestaansminimum wordt gegarandeerd. Evenals de ABW voldoet de 
IOAW aan deze voorwaarde, zij het dat een vermogenstoets achterwege 
kan blijven. Ook aan andere belangrijke kenmerken, zoals het ontbreken 
van bijdragebetaling aan of aansluiting bij een instelling voor sociale 
zekerheid ter dekking van een zeker risico, voldoet de IOAW. 

Wij zijn van mening dat evenals de ABW de IOAW wel kan worden 
aangemerkt als een «sociaal voordeel» in de zin van EG-verordening 
1612/68. Op grond van deze verordening kan evenwel geen aanspraak 
worden gemaakt op uitkering ten behoeve van op het grondgebied van 
een andere lidstaat verblijvende gezinsleden. Zowel in de ABW als in de 
IOAW wordt een gezinsuitkering slechts verstrekt aan in gezinsverband 
levende gehuwden of ongehuwd samenwonenden, ongeacht het aantal 
kinderen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen Nederlanders 
en onderdanen van andere l idstaten. 

Bij de opmerking van de leden van de fractie van de P.S.P., dat buiten-
landse werknemers volgens de interimregeling als gehuwd worden 
beschouwd en daarom recht hebben op een gehuwden-uitkering, 
plaatsen wij de volgende kanttekeningen. 

De interimregeling in de WWV geeft de werkloze werknemer, die na het 
verstrijken van de normale uitkeringduur van de WWV 50 jaar of ouder is, 
recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het minimumloon. De 
regeling biedt een minimumbescherming; een verhoging van die uitkering 
kan plaats hebben op grond van de minimumdagloonbepalingen van de 
WWV. 

Op grond van die bepalingen wordt de aan een gehuwde werknemer en 
een ongehuwde werknemer, die een kind heeft jonger dan 1 8 jaar, 
toegekende uitkering verhoogd, indien de werknemer of diens echtgenoot 
naast de uitkering geen inkomsten uit of in verband met arbeid heeft of 
als deze inkomsten minder bedragen dan 25% van het minimumloon. 
Deze minimumbescherming geldt ook voor buitenlandse werknemers. De 
interimregeling is echter uitsluitend getroffen als tijdelijke voorziening in 
afwachting van een definitieve regeling voor (in eerste aanleg uitsluitend) 
oudere langdurig werklozen in het kader van de stelselherziening. Zoals 
bij verschillende gelegenheden bij de behandeling van de desbetreffende 
wetsvoorstellen in de Tweede Kamer is gesteld kon en kan ook nu deze 
tijdelijke voorziening niet als maatgevend voor de definitieve keuzes 
worden beschouwd. 

Voor de beantwoording van de vraag van deze leden of het gewenst is 
dat buitenlandse werknemers in het kader van de IOAW alleen maar recht 
hebben op een alleenstaandenuitkering, menen wij te mogen verwijzen 
naar onze zienswijze, weergegeven in antwoord op overeenkomstige 
vragen van de leden van de P.v.d.A. fractie in het voorlopig verslag 
(memorie van antwoord, Kamerstukken I, 1 986-1987, 19 260, nr. 24, 
pagina 3). 

De leden van de PSP.f ract ie vragen zich af of ten aanzien van de 
verdeling van de financieringslasten van de IOAW tussen Rijken gemeenten 
sprake is van tegenstrijdigheid in argumentatie van het kabinet. Zij 
merken hierbij op dat enerzijds is gewezen op de eigen beleidsverant-
woordelijkheid van de gemeenten, terwijl anderzijds wordt gesteld dat 
gemeenten over eigen middelen beschikken. 

Wij tekenen hierbij aan dat naar onze mening van tegenstrijdigheid 
geen sprake is. In het gemeentelijk aandeel van 10% komt de eigen 
verantwoordelijkheid van de gemeenten als uitvoerder in medebewind 
financieel tot uitdrukking. 
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Dit is mogelijk, omdat de gemeenten als mede-overheid zelf beschikken 
over algemene middelen. In de memorie van antwoord hebben wij er 
slechts op gewezen dat hier een verschil ligt met de positie van de 
bedrijfsverenigingen als uitvoerders van de Toeslagenwet. De gemaakte 
keuze om de toeslagen, als aanvulling op loondervingsuitkeringen, te 
financieren uit de algemene middelen impliceert dat de bedrijfsverenigin-
gen niet zelf bijdragen in de financieringslasten. 

De leden van de P.S.P-fractie merken op, dat de partner van de 
lOAW-gerechtigde zich beschikbaar moet stellen voor de arbeidsmarkt, 
als sprake is van een recent duurzaam arbeidsverleden. Zij vragen in dit 
verband wat onder een duurzaam arbeidsverleden moet worden verstaan. 

In artikel 26, tweede lid, van het wetsvoorstel is neergelegd, dat aan de 
partner van de werkloze werknemer onder een aantal beperkende 
voorwaarden eveneens verplichtingen met het oog op herinschakeling in 
het arbeidsproces kunnen worden opgelegd. De uitvoerder moet in de 
eerste plaats beoordelen of er redenen zijn van medische, sociale of 
andere aard, die zich hiertegen verzetten. Verder moet worden beoordeeld 
of inschakeling in de arbeid vanwege een recent arbeidsverleden (waarbij 
tot twee jaar kan worden teruggezien) in redelijkheid kan worden verlangd. 
Naast individuele factoren, zoals bijvoorbeeld de leeftijd, kunnen ook 
factoren als het al dan niet aanwezig zijn van een bestendig arbeidspatroon 
in het recente verleden bij de beoordeling worden betrokken. Alle 
factoren tezamen moeten leiden tot een oordeel van wat in redelijkheid 
wel of niet als verplichting kan worden gesteld. De uitvoerder kan dan tot 
een op de individuele omstandigheden en mogelijkheden afgestemd 
oordeel komen. In dit verband is bewust afgezien van een zeer gedetail-
leerde regelgeving en is een beoordelingsmarge bij de uitvoerder gelegd. 

De leden van de P.S.P.-fractie gaan er terecht van uit dat, hangende 
een beroepsprocedure over het recht op een lOAW-uitkering, de moge-
lijkheid bestaat dat de betrokkene een beroep moet doen op bijstands-
verlening. Zij vragen zich af, of de vermogenstoets zal worden toegepast 
als de betrokkene door GS in het gelijk wordt gesteld en de gemeente in 
beroep gaat bij de Kroon. 

Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. De betrokken persoon 
kan dan immers beschikken over middelen ter voorziening in het bestaan. 
Wordt in (hoger) beroep de betrokkene in het gelijk gesteld, dan kan het 
eventueel ingeteerde vermogen uit de met terugwerkende kracht toege-
kende lOAW-uitkering worden aangezuiverd. 

In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de P.S.P.-fractie 
delen wij mee, dat voor de lOAW-gerechtigde die in verband met hoge 
woonlasten een aanvullende bijstandsuitkering vraagt, de extra vrijlating 
van het in de zelfbewoonde woning gebonden vermogen zal gaan gelden. 
De daarvoor noodzakelijke wijziging van artikel 8a van het Bijstandsbesluit 
landelijke normering (BIn) zal met ingang van dezelfde datum in werking 
treden als de IOAW. 

De leden van de P.S.P.-fractie vragen of de echtgenoot van de IOAW-
gerechtigde na echtscheiding ook recht houdt op een lOAW-uitkering of 
dat deze een beroep moet doen op bijstand met bijbehorende vermogens-
toets. 

Het laatste is het geval. De werkloze werknemer en de echtgenoot 
hebben gezamenlijk recht op de (gehuwden)uitkering, mits zij niet 
duurzaam gescheiden leven. Bij een verbreken van het samenlevingsver-
band - en dus ook bij echtscheiding - wordt de werkloze werknemer 
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aangemerkt als alleenstaande met een op die situatie afgestemde 
lOAW-uitkering. 

Naar aanleiding van artikel 6 vragen de leden van de P.S.P.-fractie of 
de herleving eveneens geldt in geval van een werkaanvaarding, waardoor 
de betrokkene op grond van artikel 8 van de voorgestelde nieuwe 
Werkloosheidswet (nWW) de hoedanigheid van werknemer verliest. 

Indien een lOAW'er werkzaamheden aanvaardt als bovenbedoeld, staat 
dit een herleving van een lOAW-recht niet in de weg, wanneer hij uit die 
arbeid weer werkloos wordt. 

Het herlevingsrecht vloeit voort uit de definitiebepaling van het begrip 
werkloze werknemer in artikel 2. Als iemand al lOAW'er is, heeft hij 
immers al voldaan aan de voorwaarde dat een volledige nWW-uitkerings-
duur is doorlopen. 

De bedoeling van artikel 6 - het is al meerdere malen uiteengezet - is 
niet anders dan het eventuele misverstand te voorkomen, dat een 
lOAW'er na werkaanvaarding van welke aard ook, en vervolgens weer 
werkloosheid daaruit, opnieuw een volledige nWW-uitkeringsduur zou 
moeten doorlopen. 

Anders ligt dit natuurlijk, wanneer een nWW'er zijn hoedanigheid van 
werkloze werknemer verliest, vóórdat hij eenmaal de volledige nWW-
uitkeringsduur heeft doorlopen en deze duur ook later niet volmaakt. Op 
een zodanige situatie gaan wij verder in in de nota naar aanleiding van het 
nader voorlopig verslag bij de nWW (paragraaf 2.1.3.). In zo'n geval 
ontstaat geen recht op een lOAW-uitkering en kan dus ook van herleving 
van zo'n uitkeringsrecht geen sprake zijn. 

De leden van de C.P.N.-fractie vragen waarom de vrijlatingstermijn van 
bijverdiensten in de IOAW is beperkt tot twee jaar. In het bijzonder voor 
ouderen geldt, aldus deze leden, dat deze inkomsten altijd puur het 
karakter van een bijverdienste hebben en nauwelijks als weg om in het 
arbeidsproces terug te keren. Ligt het dan niet in de rede, aldus deze 
leden, om geen termijn aan de vrijlating te stellen voor boven vijftigjarigen. 

Wij hebben in de memorie van antwoord op vragen van de leden van 
de P.v.d.A.-fractie al uiteengezet, dat een verruiming van de vrijlatingsbe-
paling in de IOAW niet in ons voornemen ligt. Wij achten het ongewenst, 
gezien het minimumbehoeftekarakter van de wet en het doel van de 
vrijlating, uitbreiding aan de termijn te geven. Evenals bij de ABW kunnen 
arbeidsmarktfactoren geen reden voor de verlenging van de termijn van 
twee jaar zijn. 

De leden van de fractie van de C.P.N, leggen in het nader voorlopig 
verslag bij de nWW (pagina 24) een verband tussen een opmerking op 
pagina 43 van de memorie van antwoord, betreffende de nWW waarin 
een grotere beleidsvrijheid van gemeenten op het terrein van sanctietoe-
passing wordt afgewezen, en de beleidsmarges van gemeenten bij het 
stellen van arbeidsvoorwaarden in het kader van de IOAW aan de partner 
van de werkloze werknemer. Zij willen weten wat in dit laatste verband de 
criteria zijn waaraan de gemeenten zich hebben te houden. 

Wij zien het verband niet tussen deze twee terreinen. Duidelijk is 
aangegeven dat het in het eerste geval gaat om het niet toekennen van 
een grotere beleidsvrijheid van gemeenten bij de toepassing van sancties. 
Dit is geheel overeenkomstig het standpunt dat is neergelegd in de notitie 
van 10 maart j l . (Kamerstukken II, 19 444, nr. 2). 
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Overigens laten deze voorstellen nog een ruime marge aan de gemeenten 
om bij een beoordeling van de individuele omstandigheden tot daarop 
afgestemde conclusies te komen. Hetzelfde is het geval bij de mogelijheid 
tot het stellen van voorwaarden tot inschakeling in het arbeidsproces in 
het kader van de IOAW. Daarbij zijn geen stringente wettelijke criteria 
gesteld. Hierin schuilt geen tegenstrijdigheid, zoals de bedoelde leden 
wellicht menen. 

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

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