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§ 1. Inleiding 

De hoorzittingen die door de commissie zijn gehouden, alsmede onze 
memorie van antwoord geven de leden van de verschillende fracties 
aanleiding tot een aantal nadere vragen en opmerkingen ten aanzien van 
het onderhavige wetsvoorstel. Net als bij de memorie van antwoord 
hebben wij, omwille van de overzichtelijkheid, bij de beantwoording van 
de gestelde vragen, ten dele een andere indeling aangehouden dan in de 
nadere voorlopige verslagen is gevolgd. Wij zullen in deze nota zoveel 
mogelijk de volgorde aanhouden die is gevolgd in de memorie van 
antwoord bij het wetsvoorstel. Indien vragen uit nadere voorlopige 
verslagen bij andere voorstellen in deze nota zijn beantwoord, is bij de 
vraagstelling daarnaar verwezen. 

§ 2. Inkomensbesluit 

§ 2.1. Algemeen 

De leden van de fracties van het C.D.A., P.v.d.A., V.V.D., D66, 
C.P.N, en de P.S.P. hebben nadere vragen gesteld over de verschillende 
inkomensbestanddelen die naar de mening van het kabinet in aanmerking 
moeten worden genomen bij de beoordeling van het recht op toeslag op 
grond van de Toeslagenwet (TW). Het concept-Inkomensbesluit dat op 
24 september 1986 aan de voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer is 
toegezonden, bevat op dit punt de concrete voornemens van het kabinet. 

In de navolgende paragrafen zal afzonderlijk aandacht worden besteed 
aan de gestelde vragen met betrekking tot: 

- de bovenwettelijke uitkeringen (§ 2.2.) 
- de periodieke particuliere verzekeringsuitkeringen (§ 2.3.) 
- de uitkeringen-ineens (§ 2.4.) 
- de overige inkomensbestanddelen (§ 2.5.). 

§ 2.2. Bovenwettelijke uitkeringen 

De leden van de P.v.d.A-fractie menen dat wij nogal voorbarig zijn in 
onze conclusie dat de redenering van deze leden, zoals die in het voorlopig 
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verslag voorkomt, tot dezelfde keuze leidt als die van het kabinet. Zij 
merken op dat het toch niet voor niets is dat vakbeweging, werkgeversor-
ganisatie en verzekeringsmaatschappijen te hoop lopen tegen het 
kabinetsvoorstel en dat de TW materieel barrières opwerpt voor boven-
wettelijke uitkeringen. Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende 
op. 

Uit het voorlopig verslag op het onderhavige wetsvoorstel bleek ons 
dat de leden het met ons eens zijn dat het vrijlaten van de bovenwettelijke 
uitkeringen leidt tot: 

- een verschil in beloning tussen alleenverdieners enerzijds en alleen-
staanden en tweeverdieners anderzijds; 

- een inbreuk op de privacy van werknemers. 
Deze twee consequenties zijn van dien aard dat wij ons niet kunnen 

voorstellen dat het vrijlaten van bovenwettelijke uitkeringen als een reële 
optie wordt gezien. Vervolgens is dan de vraag aan de orde of en zo ja 
welke nadelen er kleven aan het kabinetsvoornemen om de bovenwettelijke 
uitkeringen niet vrij te laten. Als enige nadeel wordt genoemd - zowel 
door de leden van de P.v.d. A-fractie als door de leden van de fracties 
van D66, P.S.P. en C.P.N. - dat er materieel gezien barrières worden 
opgeworpen voor het tot stand brengen van bovenwettelijke uitkeringen. 
Wij zijn dit ten stelligste met deze leden oneens. Een onderbouwing van 
de stelling dat deze barrières materieel gezien wèl worden opgeworpen, 
hebben wij tot op heden gemist. In dit verband menen wij er op te kunnen 
wijzen dat ook de SVr in zijn advies van 25 juli 1986 niet heeft uitgesproken 
dat het kabinetsvoornemen er toe leidt dat de hiervoor bedoelde barrières 
worden opgeworpen. Wij kunnen ons ook niet voorstellen dat dit wel het 
geval zou zijn, gegeven de omstandigheid dat ook in het huidige stelsel 
van minimumdaglonen en grondslagen de bovenwettelijke uitkeringen in 
aanmerking moeten worden genomen. 

Uit het voorgaande volgt tevens - dit in antwoord op een vraag van de 
leden van de fractie van D66 - dat de vrees voor looneisen naar onze 
mening ongegrond is. 

Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de leden van de 
P.v.d.A.-fractie menen wij dat wel degelijk op grondige wijze aandacht is 
besteed aan de problematiek van de bovenwettelijke uitkeringen. Wij 
menen op dit punt te mogen verwijzen naar de paragrafen 1.2.2. van de 
memorie van toelichting, de memorie van antwoord en de nota naar 
aanleiding van het eindverslag op het voorliggende wetsvoorstel aan de 
Tweede Kamer (Kamerstukken II, 1985-1986, 19 257, nrs. 3, 5 en 8). 

De leden van de fractie van D66 signaleren voorts dat het vrijlaten van 
de bovenwettelijke uitkeringen hoogstwaarschijnlijk leidt tot strijdigheid 
met de derde richtlijn van de EG met betrekking tot de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid. Wij nemen aan dat dit 
voor de leden van deze fractie een argument te meer is om bovenwettelijke 
uitkeringen niet vrij te laten. 

De leden van de fractie van de C.P.N, menen dat in bedrijven waar 
sprake is van vast bestaande aanvullende regelingen met ingang van de 
datum van inwerkingtreding van het nieuwe stelsel kortingen op de 
toeslag worden toegepast. Verder menen zij dat de problematiek omvang-
rijk is gezien het feit dat op 70% van de werknemers bij arbeidsongeschikt-
heid een bovenwettelijke regeling van toepassing is. 

Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op. Het spreekt voor 
zich dat het niet vrijlaten van de bovenwettelijke uitkeringen er toe leidt 
dat minder toeslag wordt verleend dan het geval zou zijn indien de 
bovenwettelijke uitkeringen wèl zouden worden vrijgelaten. Uit de vragen 
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van deze leden leiden wij echter af dat zij van oordeel zijn dat thans geen 
rekening wordt gehouden met de bovenwettelijke uitkeringen. Dit is 
onjuist. Ook in het huidige systeem van minimumbescherming (middels 
minimumdaglonen en grondslagen) dient rekening te worden gehouden 
met bovenwettelijke uitkeringen. 

Uit hetgeen wij hiervoor hebben opgemerkt, moge blijken dat het 
buiten beschouwing laten van de bovenwettelijke uitkeringen het door 
ons voorgestane systeem van minimumbescherming tijdens loondervings-
fase fundamenteel zou aantasten en derhalve niet past in de voorstellen 
van het kabinet. 

§2.3. Periodieke particuliere verzekeringsuitkeringen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. zijn er niet van overtuigd dat 
een onderscheid moet worden gemaakt tussen een particuliere verzekering 
tegen loonderving in het kader van een individuele of collectieve arbeids-
overeenkomst en een puur particuliere verzekering, waarvoor de premies 
uit het eigen netto-inkomen worden betaald. Ook de leden van de fracties 
van C.D.A., V.V.D., D66 en P.S.P. hebben op dit punt een aantal vragen 
en opmerkingen. Zo menen de leden van de C D A . fractie dat wij weinig 
begrip hebben getoond voor het kunnen dragen van de eigen verantwoor-
delijkheid door werknemers en zelfstandigen met het sluiten van particuliere 
verzekeringen. De leden van de fractie van de V.V.D. vragen zich af 
waarom de particuliere verzekeringsuitkering van de zelfstandige niet 
wordt vrijgelaten terwijl dit wel het geval is ten aanzien van de puur 
particuliere verzekeringsuitkering die de werknemer ontvangt. De leden 
van de fractie van D66 zijn van mening dat het afsluiten van particuliere 
verzekeringen niet meer interessant is. De leden van de P.S.P.-fractie 
vragen waarom de particuliere verzekeringsuitkeringen in de inkomenstoets 
moeten worden betrokken en welke budgettaire gevolgen het loslaten 
ervan heeft. 

Alvorens deze vragen te beantwoorden, menen wij er voor een goed 
begrip goed aan te doen het volgende op te merken. Onder een particuliere 
verzekeringsuitkering verstaan wij een uitkering op basis van met een 
derde afgesloten verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ziekte of 
arbeidsongeschiktheid. Voor zover ons bekend is, zijn er geen particuliere 
verzekeringen tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid. 

Deze verzekeringsovereenkomsten kunnen worden afgesloten door 
werkgevers ten behoeve van werknemers, door werknemers «los» van de 
arbeidsovereenkomst en door zelfstandigen. 

Naar onze mening is er een beslissend onderscheid tussen een particu-
liere verzekering tegen loonderving in het kader van een (individuele of 
collectieve) arbeidsovereenkomst en een particuliere verzekering, 
waarvoor de premies uit het netto-inkomen worden betaald. In het eerste 
geval is er geen twijfel over dat het gaat om inkomen in verband met 
arbeid. Deze uitkeringen zijn te beschouwen als loon uit vroegere dienst-
betrekking en zijn dan ook te vergelijken met bovenwettelijke uitkeringen. 
In het tweede geval kan niet worden gesproken van inkomen in verband 
met arbeid. Er is geen relatie met de arbeid. De middelen voor het 
afsluiten van de verzekering komen uit het eigen netto-inkomen, dat 
overblijft nadat op het bruto-inkomen de noodzakelijke inhoudingen voor 
belastingen, premies sociale verzekeringen en premies in verband met 
aanspraken (met name pensioenpremies) hebben plaatsgevonden. Een en 
ander betekent dus dat voor werknemers de puur particuliere verzeke-
ringsuitkering dient te worden vrijgelaten. Of dit tot gedragsreacties van 
werkgevers en werknemers zal leiden (de leden van de fractie van de 
P.v.d.A. wijzen hierop) zal moeten worden afgewacht. 
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Vervolgens dient de positie van de zelfstandigen te worden bezien. 
Daarbij doet zich de moeilijkheid voor dat de rechtspersoon van de 
zelfstandigen (eenmanszaak, vennootschap onder firma) in de sfeer van 
de aansprakelijkheid te allen tijde met zich brengt dat zakelijk belang en 
privé-belang niet duidelijk zijn te scheiden. Derhalve kan het onderscheid, 
zoals dat hiervoor is beschreven bij werknemers, niet worden gemaakt. 
Naar onze mening is echter het karakter van een particuliere verzekering 
van zelfstandigen vooral gelegen in de sfeer van verzekering tegen 
winstderving. Met andere woorden, de particuliere verzekeringsuitkering 
van zelfstandigen is in het algemeen het substituut voor de wettelijke 
loondervingsuitkering van de werknemer en dient dan ook als zodanig te 
worden behandeld. Wij beseffen overigens wel dat dit tot gevolg heeft dat 
de particuliere verzekeringsuitkering van de zelfstandige nimmer kan 
worden vrijgelaten, terwijl dit bij de werknemer wel het geval kan zijn. Een 
oplossing voor dit probleem is naar onze mening echter niet goed 
mogelijk. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen hoe de positie is van de 
alleenverdienende kleine zelfstandige die nu - mogelijk al tientallen 
jaren - premie betaalt voor een aanvulling op een eventuele toekomstige 
AAW-uitkering. Het is juist dat bij ongewijzigd beleid de AAW-uitkering, 
berekend naar de hoge grondslag (i.c. 100% van het minimumloon), zou 
kunnen cumuleren met de aanvullende verzekeringsuitkering. Met de 
afschaffing van de hoge grondslag ontstaat de situatie dat de verzeke-
ringsuitkering nog slechts kan cumuleren met de AAW-uitkering die 70% 
van het minimumloon bedraagt en dient bij het recht op toeslag de 
verzekeringsuitkering in aanmerking te worden genomen. Wij kunnen ons 
voorstellen dat dit in een individueel geval als een probleem wordt 
ervaren. Anderzijds dient te worden bedacht dat dergelijke effecten zich 
sinds jaar en dag kunnen voordoen, bijvoorbeeld in het geval de partner 
van de zelfstandige arbeidsinkomen gaat verwerven. 

Verder wijzen wij er op dat de systeemwijziging in de AAW (vervallen 
van de hoge en middengrondslag) leidt tot een daling van AAW-uitgaven. 
Als gevolg hiervan zal een premiedaling tot stand komen, die tevens ten 
goede komt aan de genoemde groep zelfstandigen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensen voorts geïnformeerd te worden 
over het aantal zelfstandige alleenverdieners dat thans een particuliere 
verzekering heeft lopen. Contracten tussen zelfstandigen en verzekerings-
maatschappijen liggen buiten de invloedssfeer van de overheid. Van onze 
kant is dan ook geen inzicht te verschaffen in het aantal zelfstandige 
alleenverdieners dat thans een particuliere verzekering heeft lopen. 

Wij zijn het niet eens met de leden van de fractie van D66 dat aanvullende 
verzekeringen waardeloos en onbetaalbaar zouden worden omdat de 
uitkeringen worden verrekend met de toeslag. Wij wijzen in dit verband 
op de omstandigheid dat de gezinssituatie door overlijden en echtscheiding 
kan veranderen. 

§2.4. De uitkeringen-ineens 

De leden van de fracties van P.v.d.A., C.D.A., V.V.D., D66 en C.P.N, 
hebben vragen gesteld over de eventuele mogelijkheid om via uitkerin-
gen-ineens buiten de werkingssfeer van de Toeslagenwet te blijven. 
Verschillende fracties wijzen in dit verband op berichten in dagbladen, 
waarin melding wordt gemaakt van de door Philips voorgestelde regeling 
om bij de beëindiging van de dienstbetrekking een uitkering-ineens te 
verstrekken, die omgerekend gelijk is aan het bedrag dat anders periodiek 
zou worden uitbetaald. 
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Zoals wij reeds opmerkten in de op 30 september jl. uitgebrachte 
memorie van antwoord zijn wij van mening dat een dergelijke uitkering 
ineens bij het beëindigen van de dienstbetrekking in aanmerking moet 
worden genomen bij de beoordeling van het recht op toeslag. Het gaat 
immers om loon uit vroegere dienstbetrekking. Het enige verschil met de 
bovenwettelijke uitkering is dat de betalingen niet periodiek plaatsvinden. 
De uitkering-ineens zal moeten worden toegerekend naar een bepaalde 
periode. Het derde en vijfde lid van artikel 8 van het concept-lnkomens-
besluit TW biedt hiervoor de mogelijkheid. 

§ 2.5. De overige inkomensbestanddelen 

De leden van de fractie van de P.S.P. menen dat in het kader van de 
vrijlatingsregeling de WW-uitkering van de partner op een andere wijze 
wordt behandeld dan de WW-uitkering van de uitkeringsgerechtigde zelf. 
Dit is echter niet het geval. In het concept-Inkomensbesluit is voorgesteld 
om - zo lang de dienstbetrekking voortduurt - zowel een uitkering op 
grond van de ZW als een uitkering op grond van de WW als inkomen uit 
arbeid te duiden indien de uitkeringen betrekking hebben op inkomen uit 
arbeid, waarvan een gedeelte op grond van artikel 7, eerste lid, van de 
wet werd vrijgelaten. Een en ander geldt zowel voor de uitkeringsgerech-
tigde als voor zijn partner. 

De leden van de C.P.N.-fractie vragen naar de gevolgen van het in 
aanmerking nemen van de uitkeringen in het kader van de Wet op de 
studiefinanciering als inkomen in verband met arbeid. Ter voorkoming van 
misverstanden wijzen wij er allereerst op dat het om meer kan gaan dan 
de uitkeringen op grond van de Wet op de studiefinanciering. Het gehele 
van toepassing zijnde budget (dus inclusief de op grond van de Wet op 
de studiefinanciering berekende ouderlijke bijdrage) wordt beschouwd als 
inkomen in verband met arbeid. Dit betekent dus dat indien de uitkerings-
gerechtigde een partner heeft die studeert, als inkomen wordt beschouwd 
het budget dat in de studiefinanciering geldt. Dit leidt ertoe dat de te 
verlenen studiefinanciering in feite voorgaat op de te verlenen toeslag. 
Op deze manier wordt naar onze mening het individuele karakter van de 
studiefinanciering onderstreept. 

Deze leden vragen vervolgens op welke wijze de berekening van de 
aanvullende studiefinanciering plaatsvindt indien de ouders een toeslag 
ontvangen op grond van de TW. De toeslag is (belastbaar) inkomen van 
de ouders en telt als zodanig mee bij de berekening van de aanvullende 
financiering. Er is geen reden om de uitkeringen op grond van de TW 
buiten beschouwing te laten bij de vaststelling van het ouderlijk inkomen. 

Van belang is overigens dat de draagkrachtmeting in het kader van de 
studiefinanciering aan een studerende wiens ouders een inkomen hebben 
van 125% van het minimumloon of minder, maximale studiefinanciering 
wordt geboden. 

§3. De gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samen-
wonenden 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen wederom aandacht voor 
het feit dat de gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samen-
wonenden nu voor een aantal sociale zekerheidsregelingen wordt 
voorgesteld, maar dat dit niet geldt voor de medeverzekering in het kader 
van de Ziekenfondswet (ZFW). De leden beschrijven een situatie waarin 
de ongehuwde partner van een uitkeringsgerechtigde meer dan f 1 500 
per jaar aan premie voor een particuliere ziektekostenverzekering betaalt, 
en er dientengevolge, als er sprake is van een eigen huis, geen recht 
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bestaat op aanvullende bijstandsverlening. Wij merken daarover het 
volgende op. 

In de memorie van antwoord op het voorliggende wetsvoorstel hebben 
wij aangegeven dat ook wij het geprefereerd zouden hebben de gelijke 
behandeling nu ook voor wat betreft de medeverzekering in het kader van 
de ZFW te regelen. In deze memorie van antwoord zijn tevens de redenen 
aangegeven waarom zulks niet gelijktijdig met de invoering van de 
stelselherziening sociale zekerheid mogelijk is. In een situatie als door de 
leden van de P.v.d.A.-fractie beschreven is in het algemeen aanvullende 
bijstandsverlening mogelijk. Dat deze bijstand, indien deze meer zal 
bedragen dan f 1 500, wordt verleend onder beding van krediethypotheek 
is eigen aan de systematiek van de ABW, waarbij rekening wordt gehouden 
met alle aanwezige middelen van bestaan. Uitstel van de gelijke behande-
ling totdat de harmonisatie met de regelgeving in het kader van de ZFW 
is bereikt, komt ons, gegeven de mogelijkheden van aanvullende bijstands-
verlening, onder het in de ABW geldende regime, niet wenselijk voor. 

De leden van de P.S.P. fractie menen dat de opmerking in de memorie 
van antwoord met betrekking tot de mogelijkheden van aanvullende 
bijstand onvolledig zijn voorzover daar niet bij wordt vermeld dat aanvul-
lende bijstand alleen verstrekt wordt als het inkomen beneden het 
bijstandsniveau ligt. Wij hebben in § 3 van de memorie van antwoord 
aangegeven dat aanvullende bijstandsverlening, in het kader van het in de 
ABW geldende regime, mogelijk is. De door deze leden beschreven 
voorwaarde voor bijstandsverlening maakt onderdeel uit van dat regime. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen in dit kader voorts de vraag of 
het kabinet zich geen zorgen maakt over een afbrokkelend maatschappelijk 
draagvlak bij onsamenhangende regelgeving. Het zal deze leden bekend 
zijn dat ook wij doordrongen zijn van de noodzaak van een voldoende 
maatschappelijk draagvlak voor kabinetsbeleid. 

Dat op het punt van de gelijke behandeling sprake zou zijn van een 
afbrokkelend maatschappelijk draagvlak als gevolg van onsamenhangende 
regelgeving zien wij niet in. Met onze voorstellen op dit punt wordt juist 
een grotere samenhang van regelgeving gerealiseerd. De door deze leden 
genoemde relatie met de regelgeving betreffende de meeverzekering in 
het kader van de ZFW wordt door ons onderkend, maar wordt geenszins 
veroorzaakt door de voorliggende stelselherziening. In de huidige situatie 
dient in de door deze leden beschreven situatie immers eveneens een 
beroep op aanvullende bijstandsverlening te worden gedaan. Zelfs is het 
zo dat die aanvulling uit de ABW voor de stelselherziening een aanzienlijk 
hoger bedrag betreft dan na de stelselherziening. Immers nu bestaat voor 
ongehuwd samenwonenden geen minimumbescherming op grond van 
minimumdagloonregelen WW/WWV of AAW. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen voorts nog enkele vragen met 
betrekking tot de taak van de onlangs ingestelde Commissie «Structuur 
en financiering van de gezondheidszorg». Naar aanleiding van deze 
vragen merken wij het volgende op. De bovengenoemde commissie heeft 
onder andere tot taak het kabinet te adviseren omtrent de structuur van 
het stelsel van ziektekostenverzekering op de langere termijn. De vraag 
of, en op welke manier, de gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd 
samenwonenden in het kader van de meeverzekering ZFW moet worden 
gerealiseerd, zal bezien moeten worden in het licht van de advisering van 
deze commissie. Bedoelde commissie heeft tot taak voor uiterlijk 1 maart 
1987 advies aan het kabinet uit te brengen. Zoals wij reeds in de memorie 
van antwoord hebben aangegeven ligt het niet voor de hand om, lopende 
de werkzaamheden van de commissie, ingrepen in de structuur van de 
verplichte ziekenfondsverzekering aan te brengen of voorstellen daartoe 
aan het parlement voor te leggen. 
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Naar verwachting zal in de loop van 1987 een standpunt van het 
kabinet op dit punt kunnen worden voorbereid en eventuele wetswijziging 
aan het parlement kunnen worden voorgelegd. 

Ook stellen de leden van de fractie van D66 in het nadere voorlopig 
verslag op wetsvoorstel 19 261 nog enkele vragen met betrekking tot 
onze voorstellen tot gelijke behandeling. Zo vragen zij waarbij met de 
geamendeerde wetsbepalingen op dit punt aansluiting is gezocht nu, 
zoals wij in de memorie van antwoord hebben aangegeven, geen recht-
streekse aansluiting bij het fiscale begrip «gezamenlijke huishouding» is 
gezocht. Wij willen deze leden verwijzen naar de discussie rond de gelijke 
behandeling in de Tweede Kamer waarin door de indieners van de 
betreffende amendementen (o.a. Kamerstukken II, 1985-1986, 19 257, 
nr. 35) is aangegeven hiermee aan te sluiten bij recente jurisprudentie 
van de Hoge Raad op artikel 1:160 BW. (H.R. 22 februari 1985, rek.nr. 
6725, NJ 1986, 82). 

In die discussie is door de eerste ondergetekende ook aangegeven 
welke naar zijn mening de voor- en nadelen van de ingediende amende-
menten waren. De vraag of wij de formulering die nu in de verschillende 
wetsvoorstellen is opgenomen, als een afdoende juridische basis beschou-
wen, is eveneens in die discussie meermalen aan de orde geweest. In de 
memorie van antwoord hebben wij aangegeven dat de eerste ondergete-
kende, vooral met het oog op de grote variëteit die er op het punt van de 
samenlevingsvormen in de samenleving bestaat, heeft gezegd te hechten 
aan de mogelijkheid door middel van een ministeriële beschikking 
zonodig een snelle bijsturing te kunnen plegen. Dit ook in antwoord op 
een vraag van de leden van de fractie van de P.S.P. 

In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de D'66 fractie 
in het nader voorlopig verslag op wetsvoorstel 19 261, merken wij op dat 
een systematiek waarin de beoordeling van een gezamenlijke huishouding 
uitsluitend afgaat op een verklaring van de betrokkenen, het gevaar van 
een zekere willekeur in zich draagt. In een dergelijke systematiek is het 
mogelijk de voordelen van de gelijke behandeling te incasseren, en de 
daarbij behorende nadelen te vermijden. 

De leden van de D66-fractie gaan in op de termijnen die in verschillende 
overheidsregelingen worden gehanteerd ter bepaling van de duurzaamheid 
van een gezamenlijke huishouding. Zij noemen daarbij de gemeentelijke 
huisvestingsverordeningen en de fiscale regelgeving met betrekking tot 
de partnerpensioenregelingen. Deze leden vragen hoe wij de optredende 
discrepantie in termijnen rechtvaardigen. Wij merken daarover het 
volgende op. 

In paragraaf 1 van de notitie Leefvormen (Kamerstukken II, 1985-1986, 
19 262, nr. 2) is onder 1.5. aangegeven dat een «belangrijke conclusie 
van de notitie is dat de gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd 
samenwonenden moet worden bezien vanuit de aan elke regeling ten 
grondslag liggende doelstellingen en rechtsoverwegingen.» De door deze 
leden gevraagde rechtvaardiging ligt in deze conclusie besloten. In 
paragraaf 10 van de notitie is in dit kader aandacht besteed aan het 
uiteenlopen van de termijnen welke in de verschillende regelingen gelden 
ter bepaling van de duurzaamheid. 

In antwoord op de desbetreffende vraag van deze leden zij opgemerkt 
dat de bij de verschillende regelingen betrokken uitvoeringsorganen aan 
de hand van opgave door de betrokkene, alsmede aan de hand van 
geregistreerde objectieve gegevens beoordelen wanneer het moment van 
samenwonen een aanvang neemt. 
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Met betrekking tot de door de leden van de fractie van D66 genoemde 
termijn welke van belang is voor de aanwijzing van pensioenregelingen zij 
nog het volgende opgemerkt. 

In de door deze leden bedoelde antwoorden dd. 30 juli 1986 van de 
Staatssecretaris van Financiën op vragen van het lid van de Tweede 
Kamer, de heer Kombrink, is aangegeven dat de invulling van de door 
deze leden bedoelde termijn in eerste instantie door de representatief 
geachte pensioenfondsen dient plaats te vinden. De overheid is in deze 
veel meer volgend op hetgeen in het bedrijfsleven op het gebied van de 
aanvullende pensioenen tot stand wordt gebracht dan normstellend. 

In antwoord op de vraag van deze leden wanneer de aanwijzingsbe-
schikking van de eerste ondergetekende volgt, delen wij het volgende 
mee. 

Regelmatig komen verzoeken binnen om aanwijzing als pensioenregeling 
met het oog op de heffing van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. 
De aanwijzingsbeschikking die in verband daarmee kan worden afgegeven 
is een gezamenlijke beschikking van de Staatssecretaris van Financiën en 
de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van een 
afzonderlijke aanwijzingsbeschikking van de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, zoals deze leden veronderstellen, is derhalve 
geen sprake. 

De leden van de P.S.P.fractie gaan in op de positie van de bedrijfsver-
enigingen in het kader van de gelijke behandeling van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden. Deze leden menen dat onze opmerking dat 
bedrijfsverenigingen op een geheel andere wijze bij de uitvoering in het 
kader van de gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwo-
nenden zijn betrokken, niet juist is. Naar de mening van deze leden moet, 
in het geval een ongehuwde met een kind jonger dan 18 jaar, een toeslag 
aanvraagt, de bedrijfsvereniging hetzelfde onderzoek instellen als de 
gemeentelijke sociale diensten. De opmerking van deze leden is correct 
dat bedrijfsverenigingen in bepaalde gevallen een onderzoek naar de 
woonsituatie van een uitkeringsgerechtigde zal moeten instellen, met 
name in een situatie als door deze leden beschreven. Deze situatie zal 
naar verwachting echter veel minder vaak voorkomen dan de beoordeling 
van de woon- en leefsituatie van ongehuwd samenwonenden zonder kind. 
Niet te ontkennen valt om die reden naar onze mening dat als gevolg van 
de zogenaamde selecterende werking bedrijfsverenigingen op een andere 
wijze bij de uitvoeringsproblematiek rond de gelijke behandeling is 
betrokken dan de gemeentelijke sociale diensten. 

De leden van de fractie van de P.S.P. veronderstellen dat de wettekst 
inzake de gelijkstelling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden na 
het amendement Linschoten/Kraaijeveld ruimer is geformuleerd dan de 
hieraan ten grondslag liggende uitspraak van de Hoge Raad. Voorts 
vragen zij naar onderscheidende criteria tussen samenwonenden en de 
zogenoemde voordeursdelers. Vervolgens noemen zij een aantal criteria 
die volgens het Breed Platform Vrouwen voor Ekonomische Zelfstandigheid 
maatstafgevend zouden zijn voor het beoordelen van een gezamenlijke 
huishouding en vragen welke criteria in de nieuwe situatie van toepassing 
zijn. Tot slot vragen zij naar mogelijkheden van uitkeringsgerechtigden op 
te treden tegen aantasting van de persoonlijke levenssfeer. In antwoord 
op deze vragen merken wij het volgende op. 

De Hoge Raad is er bij zijn uitspraak van 22 februari 1985 (NJ 1986-82) 
van uitgegaan dat voor een samenleven als bedoeld in artikel 1:160 BW 
naast een gezamenlijke huisvesting is vereist dat de samenwonenden 
hetzij bijdragen in de kosten van de gezamenlijke huishouding hetzij op 
andere wijze in eikaars verzorging voorzien. Dezelfde tekst is opgenomen 
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in de artikelen die betrekking hebben op de gelijkstelling van gehuwden 
en ongehuwd samenwonenden. Het verschil tussen woningdelers en 
samenwonenden is dat op eerstgenoemde uitsluitend het criterium van 
huisvesting van toepassing is. 

Voor de vaststelling van een gemeenschappelijke huishouding gaat het 
met name om een financiële verstrengeling van de samenwonende 
partners. Feiten die duiden op affectie tussen betrokkenen spelen geen 
enkele rol. Ook met betrekking tot de controle- en privacyaspecten, 
merken wij op dat deze onderwerpen reeds uitvoerig zijn belicht. Wij 
verwijzen hiervoor naar de memories van antwoord betreffende de 
wijziging van de Algemene Bijstandswet (Kamerstukken 11,1 985-1986, 
19 259 nr. 5) en de Toeslagenwet (Kamerstukken II, 1985-1986, 19 257 
nr. 5). Kortingen op uitkeringen zijn slechts toegestaan op in de wet 
aangegeven gronden. De aangehaalde voorbeelden laten geen korting 
toe. 

§4. De tijdelijkheid van de toeslagenregeling 

Wij constateren dat de leden van de C.P.N, fractie het van harte met 
onze opvatting eens zijn dat bij de oudere generatie niet mag worden 
verlangd dat de niet verdienende partner zich voor de arbeidsmarkt 
beschikbaar stelt wanneer het inkomen van de uitkeringsgerechtigde 
partner beneden het sociale minimum daalt; dit in relatie tot de tijdelijkheid 
van de toeslagen. 

Zij vragen welke leeftijdsgrens wij voor ogen hebben waarbij niet, c.q. 
wel van de beschikbaarstelling voor de arbeidsmarkt van de niet verdie-
nende partner mag worden uitgegaan. Zoals wij in de memorie van 
antwoord en ook al in eerdere stukken hebben aangegeven zijn wij van 
mening dat vanaf 1990 mag worden verlangd dat de niet verdienende 
partner die na 31 december 1971 geboren is, zich beschikbaar stelt voor 
de arbeidsmarkt, wanneer er geen kind jonger dan 12 jaar tot het 
huishouden behoort. 

De leden van de P.S.P.-fractie vragen welk flankerend beleid wij voor 
ogen hebben in verband met de tijdelijkheid van de toeslagen. 

Wij denken daarbij aan beleid gericht op versterking van de arbeids-
marktpositie van meisjes; dit betreft vooral de terreinen van onderwijs 
arbeidsmarkt en arbeidsvoorwaarden, voorlichting en kinderopvang. 

§5. Diversen 

Het is de leden van de P.v.d.A. fractie niet duidelijk waarom er geen 
overgangsregeling is getroffen voor die AAW-gerechtigden met een 
uitkering berekend naar de hoge grondslag AAW, gezien de vervanging 
van de verhoogde grondslagen door de toeslagen op grond van de TW. 

Wij willen in dit verband wijzen op artikel 43 van de Invoeringswet 
stelselherziening sociale zekerheid waarin de door deze leden bedoelde 
overgangsregeling is opgenomen. Deze overgangsregeling bestaat in de 
eerste plaats uit een overgang van verhoogde grondslagen naar toeslagen 
die is gespreid over het eerste jaar na invoering van het herziene stelsel. 
In de tweede plaats wordt eventuele inkomensachteruitgang als gevolg 
van de afschaffing van de grondslagensystematiek, gecompenseerd tot 
aan het tijdstip dat de betrokkene op grond van artikel 10a, tweede en 
derde lid, van de AAW zou zijn herbeoordeeld. In paragraaf 1.2.1.2. van 
de nota naar aanleiding van het eindverslag bij wetsvoorstel 19 383 
(Kamerstukken II, 1985-1986, 19383, nr. 9) en de toelichting op artikel 
XII van de tweede nota van wijziging op dat wetsvoorstel (Kamerstukken 
II, 1985-1986, 19383, nr. 10) is uitgebreid op deze overgangsmaatregel 
ingegaan. 
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Deze leden vragen in het nader voorlopig verslag op wetsvoorstel 
19 383 voorts naar de uitkering van de overgangsbepalingen in artikel 43, 
voor ongehuwden met een kind, jonger dan 18 jaar, die ongehuwd 
samenwonend zijn. 

De in artikel 43 opgenomen overgangsregeling geldt evenzeer voor de 
door deze leden bedoelde groep AAW gerechtigden. 

In antwoord op een vraag van de leden van de V.V.D. fractie merken 
wij op dat de vrijstelling naar onze mening niet zou moeten dienen als 
compensatie voor geleverde prestaties en voor in studie en scholing 
gestoken moeite en offers. De vrijlating is getroffen om een financiële 
stimulans te bieden bij de reïntegratie of bij het behoud van de positie in 
het arbeidsproces. Een tijdelijkheid van de vrijlatingsregeling is - naar 
onze mening - dan ook op zijn plaats. 

Naar aanleiding van enkele vragen en opmerkingen van de leden van de 
fracties van D66 en P.S.P. die verband houden met de rechtsbescherming 
in het kader van de TW, merken wij het volgende op. 

De bedrijfsvereniging dient de toeslag te betalen, uiterlijk een maand 
nadat zij het recht op toeslag heeft vastgesteld. Er is derhalve geen 
sprake van een beroepsmogelijkheid na drie maanden na vaststelling van 
het recht. 

Indien de bedrijfsvereniging de betaling van de toeslag schorst of 
opschort, zal zij de belanghebbende daarvan in kennis stellen met 
vermelding van de redenen daartoe. De belanghebbende wordt dan ook 
niet geconfronteerd met niet of nauwelijks na te gane gegronde vermoe-
dens. 

Ingeval een recht op toeslag wordt afgewezen staat op grond van de 
artikelen 38 en 39 TW beroep open. Daarbij gelden de termijnen, 
genoemd in de Beroepswet. 

Zolang de bedrijfsvereniging niet heeft beslist omtrent de toeslag, en er 
geen afdoende voorschot is verstrekt, zal de aanvrager zich tot de 
gemeente kunnen wenden met een verzoek om uitkering op grond van de 
ABW. Indien de gemeente uitkering verstrekt en de aanvrager ontvangt 
daarna een toeslag over dezelfde periode als waarover de belanghebbende 
uitkering van de gemeente heeft ontvangen, dan kan tussen de bedrijfs-
vereniging en de gemeente verrekening plaatsvinden en zullen er in dit 
opzicht geen financiële gevolgen voor de gemeenten zijn. 

Ter voorkoming van misverstanden merken wij tenslotte op dat bij de 
term «gegronde vermoedens» in geen geval gedacht dient te worden aan 
een anomieme tip. Het kan bijvoorbeeld echter voorkomen dat het vrijwel 
zeker is dat geen recht op nWW-uitkering bestaat en derhalve ook geen 
recht op toeslag. In een dergelijk geval dient uiteraard geen voorschot te 
worden verleend. Voorts kan het bijvoorbeeld zo zijn dat het op basis van 
de beschikbare gegevens duidelijk is dat geen recht op toeslag bestaat, 
doch dat het recht op toeslag kan nog niet worden afgewezen omdat de 
gegevens nog niet volledig zijn. 

De leden van de P.S.P-fractie vragen hoe de mogelijke samenloop 
binnen één gezin wordt ondervangen. 

Naar aanleiding hiervan merken wij op dat de samenloopregels door de 
SVr zullen worden gesteld. Uit contacten met de SVr is gebleken dat op 
dit moment o.a. de mogelijkheden worden onderzocht om de toeslag 
binnen één gezin naar verhouding van de loondervingsuitkering uit te 
betalen. 
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De leden van de P.S.P-fractie vragen waarop de eerste ondergetekende 
zijn opvatting stoelt dat bedrijfsverenigingen voldoende zijn toegerust om 
de in het kader van de TW noodzakelijke inkomenstoetsen uit te voeren. 

Wij willen in dit verband wijzen op het SVr-advies d.d. 25 juli 1986 
inzake de uitvoeringsmaatregelen stelselherziening. Uit de advisering 
over de op grond van artikel 6, TW, te treffen algemene maatregel van 
bestuur blijkt geenszins dat bedrijfsverenigingen onvoldoende toegerust 
zouden zijn deze inkomenstoetsen uit te voeren. 

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

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