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NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE 
VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1 

Vastgesteld 8 oktober 1986 

De memorie van antwoord alsmede de hoorzittingen welke de commissie 
heeft gehouden gaven de leden van de commissie aanleiding tot het 
maken van de volgende opmerkingen en het stellen van nadere vragen. 
Voor de opmerkingen en vragen naar aanleiding van de algemene 
inleiding wordt verwezen naar het nader voorlopig verslag met betrekking 
tot wetsvoorstel 19261. 

' Samenstelling: Franssen (CDA), voorzitter. 
Van Dalen (CDA), mw. Uijterwaal-Cox (CDA), 
Van de Zandschulp (PvdA), Oskamp (PvdA), 
Heijmans (VVD), Van Tets (VVD), mw 
Vonhoff luijendijk (VVD), mw. 
Tiesinga-Autsema (D66), mw. Van Leeuwen 
(PSP), mw. Bolding (CPN), De Gaay Fortman 
(PPR), Barendregt (SGP), Schuurman (RPF), 
Van der Jagt (GPV). 

De leden van de fractie van het C.D.A. waren van mening dat de 
staatssecretaris met het concept Inkomensbesluit duidelijk heeft gemaakt 
dat hij de collectieve lasten wel zoveel mogelijk wil beperken doch weinig 
begrip heeft getoond voor het kunnen dragen van de eigen verantwoorde-
lijkheid door werknemers en zelfstandigen met het sluiten van particuliere 
en vrijwillige verzekeringen. 

Het mag toch niet de bedoeling zijn om deze waardevolle initiatieven te 
doden. 

De aan het woord zijnde leden achtten een nadere verklaring met een 
inhoudelijke verbetering gewenst. 

Hoe zal zich de verdiscontering van de bovenwettelijke uitkeringen 
gaan verhouden met de eventuele overdracht van een deel der sociale 
verzekering aan de sociale partners? 

Zal de praktische toepassing van de Toeslagenwet via het inkomensbe-
sluit niet leiden tot een oneigenlijk gebruik in verband met afvloeiingsre-
gelingen, e.d? Zijn de eerste aanwijzingen daarvoor al tot de staatssecre-
taris doorgedrongen? 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. constateerden dat het kabinet 
thans inderdaad een duidelijke (en harde) lijn trekt inzake de problematische 
relatie tussen toeslagen enerzijds en bovenwettelijke uitkeringen/vrijwillige 
of particuliere bijverzekering anderzijds. Zij namen er echter geen 
genoegen mee dat het kabinet enerzijds de door hen geopperde reële 
bezwaren tegen een eventuele voorrangsregeling voor de toeslagen gre-
tig naar zich toetrekt en (nogal voorbarig) concludeert «dat de redenering 
van deze leden in feite tot dezelfde keuze als die van het kabinet leidt», 
en anderzijds de even reële bezwaren tegen een voorrangspositie voor 
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bovenwettelijke uitkeringen met een schijnredenering wegwuift. Natuurlijk 
weten deze leden ook wel dat de TW formeel geen barrières opwerpt 
voor bovenwettelijke uitkeringen, maar materieel is dat natuurlijk wel het 
geval. Het is natuurlijk niet voor niets dat de vakbeweging, werkgeversor-
ganisaties en verzekeringsmaatschappijen tegen de concept-lnkomens-
besluiten TW en IOAW te hoop lopen. 

Een volwassen discussie vergt dat de nadelen van beide hoofdkeuze-
mogelijkheden grondig geïnventariseerd en gewogen worden en dat 
nagegaan wordt of een uitweg althans een verzachting van het dilemma 
mogelijk is. (Een kleine verzachting zou b.v. kunnen zijn om aanvullende 
uitkeringen te betrekken bij de vrijlatingsbepalingen, al realiseerden deze 
leden zich dat daarmee het dilemma niet opgeheven is.) 

Dezelfde leden verzochten het kabinet om een reactie op berichten in 
de avondbladen van 1 oktober j l . (NRC, U.N.) over de door Philips 
voorgestelde «gouden handdruk» voor 55-plussers. Volgens deze 
berichten heeft Philips hiervoor gekozen met het oog op de naderende 
stelselherziening. 

In dit verband wensten zij een volledig overzicht van zaken betreffende 
bovenwettelijke uitkeringen/vrijwillige of particuliere bijverzekering die met 
de stelselherziening zullen veranderen en die hetzelfde blijven. 

De aan het woord zijnde leden constateerden voorts dat de reactie van 
het kabinet op hun vierde vraag (positie kleine zelfstandige met thans 
lopende aanvullende premiebetaling) in het geheel niet terzake doet. Na 
een poging tot ontleding van het - volstrekt onleesbare - artikel 43 
Invoeringswet concludeerden zij dat dit artikel slaat op personen die op 
de dag, voorafgaand aan invoeringsdatum stelselherziening, reeds recht 
hadden op een AAW-uitkering. 

Hun vraag in het voorlopig verslag betrof echter de (thans nog actieve) 
alleenverdienende kleine zelfstandigen die nu - mogelijk al tientallen 
jaren - premie betalen voor een aanvulling op een eventuele toekomstige 
AAW-uitkering. De afschaffing van de hoge grondslag in de AAW 
betekent dat deze personen thans premie betalen voor een traject van 
max. ca. f450 per maand, waar zij straks niets wijzer van worden, maar 
alleen de minister van Financiën de voordelen incasseert. 

Bestaat er enig inzicht in de vraag hoeveel zelfstandige alleenverdieners 
thans zo'n verzekering hebben lopen? Overweegt het kabinet om voor 
deze groep een uitzondering te maken op de voorrangsregeling van 
uitkeringen krachtens aanvullende verzekering boven de TW? Overweegt 
het kabinet op enigerlei andere wijze een overgangsregeling? 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren op het eerste gezicht niet 
overtuigd van de rechtsgrond van het onderscheid tussen «particuliere 
verzekering tegen loonderving in het kader va neen individuele of collectieve 
arbeidsovereenkomst» enerzijds en een «puur particuliere verzekeringso-
vereenkomst» uit het «eigen netto inkomen» anderzijds. Waarom is 
tussenkomst of betrokkenheid van de werkgever het beslissend onder-
scheid? Indien dit onderscheid beslissend is, ligt dan niet de volgende 
escape zeer voor de hand: de werknemer wenst beëindiging van de 
«particuliere verzekering tegen loonderving in het kader van de individuele 
of collectieve arbeidsovereenkomst». In ruil daarvoor vraagt hij om een 
loonsverhoging in dezelfde orde van grootte teneinde een «puur particuliere 
verzekeringsovereenkomst» af te sluiten, te financieren uit het «eigen 
netto-loon»? 

In de tweede plaats veronderstelden dezelfde leden dat een aanvullende 
verzekering wegens arbeidsongeschiktheid van een klein zelfstandige 
eveneens te beschouwen is als een «puur particuliere verzekeringsover-
eenkomst», te financieren uit eigen netto inkomen. Deze leden vroegen 
zich af wat de rechtsgrond kan zijn om onderscheid te maken tussen 
«puur particuliere verzekeringsovereenkomsten» van werknemers én 
kleine zelfstandigen. 
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De aan het woord zijnde leden bleven van mening dat er sprake is van 
een ontoelaatbaar onderscheid, als in het kader van de stelselherziening 
voor delen van de sociale zekerheid (NWW, ZW, AAW/WAO via TW) wel 
gekozen wordt voor gelijkstelling van ongehuwd samenwoonden met 
gehuwden en voor een ander deel niet (medeverzekering ziekenfonds). 
Het kan leiden tot een zeer ongelijke «gelijke behandeling», zoals uit het 
volgende voorbeeld blijkt: Evert van Beek en Sofie Jansen wonen samen. 
Evert is «alleenverdiener» en verdient 120% ML. Evert raakt geheel 
arbeidsongeschikt en ontvangt uitkering WAO/TW. 

a. Evert en Sofie zijn gehuwd: TW vult zonder meer aan tot relevant 
sociaal minimum. 

b. Evert en Sofie zijn niet gehuwd: TW vult aan tot sociaal minimum, 
minus particuliere ziektekostenverzekering van Sofie. Daarvoor bestaat 
recht op aanvullende bijstand. 

De premie voor de particuliere ziektekostenverzekering overschrijdt het 
grensbedrag van f 1500, genoemd in Bijstandsbesluit krediethypotheek. 
Als er sprake is van een eigen huis moet daarop dus ingeteerd worden. 
De conclusie blijft dan ook dat wie wil kiezen voor gelijkstelling van 
ongehuwd samenwonenden met gehuwden - de leden van de P.v.d.A.-
fractie laten vooralsnog buiten beschouwing of zij die keus willen maken 
- dat tenminste voor het hele terrein van de sociale zekerheid moet doen 
en wellicht eveneens voor enkele andere terreinen, bij voorbeeld erfrecht 
en nabestaandenpensioenen. De vraag blijft waarom het kabinet niet voor 
enig uitstel heeft gekozen, zodat de zaak integraal bekeken kan worden. 
Er blijft nu een onsamenhangende wet- en regelgeving, met een afbrokke-
lend maatschappelijk draagvlak voor de keuzes van het kabinet. 

De vraag wordt gesteld of het kabinet zich geen zorgen maakt over dit 
afbrokkelend maatschappelijk draagvlak bij dergelijke onsamenhangende 
wetgeving. Vergroot het kabinet met een opeenvolgende reeks van 
onsamenhangende wet- en regelgeving zelf niet de uitvoeringstechnische 
problematiek en de privacy- en fraudegevoeligheid in curieuse escape-
constructies door de sluweren, slimmeren en minder scrupulezen? 

Roept het kabinetsbeleid niet uit zichzelf de noodzaak op van steeds 
meer «politie te paard»? 

Voorts wilden de aan het woord zijnde leden vernemen in welk jaar het 
kabinet denkt het complexe en delicate vraagstuk van de positie van 
ongehuwd samenwonenden op een minder verbrokkelde en chaotische 
manier te kunnen behandelen? 

Waarom moet naast de Ziekenfondsraad ook de commissie «Structuur 
en financiering van de gezondheidszorg» zich met deze gelijkstelling voor 
het ziekenfonds bezighouden? Wanneer zal die commissie rapporteren en 
wanneer zal dit naar verwachting leiden tot wijziging van de Ziekenfonds-
wet? 

Tenslotte was het dezelfde leden niet duidelijk waarom er geen 
overgangsregeling is getroffen voor die mensen die een AAW-uitkering 
hebben, waarvan de maximumgrondslag van de AAW met de invoering 
van de stelselherziening wordt vervangen. 

De leden van de fractie van de V.V.D. hadden kennis genomen van het 
feit dat zowel in de nWW als in de TW en de I0AW pensioenen van 
invloed zijn op de uitkering c.q. de toeslag. Zij zouden graag vernemen 
hoe de uitkeringen dan wel de afkoopsommen van de in liquidatie zijnde 
VOV in dit verband worden bezien. Deze uitkeringen kunnen immers een 
«pensioenvervangend» karakter hebben - (mede)financiering door de 
werkgevers - maar zij kunnen ook van zuiver particuliere aard zijn. 
Kunnen de pensioenfondsen het karakter van deze verzekering nog 
achterhalen? 
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Deze leden zouden alsnog een antwoord willen hebben op de door hen 
gestelde vraag of de vrijstellingen (ook) niet moeten dienen als compensatie 
voor geleverde prestaties en voor in studie en scholing gestoken moeite 
en offers. Zo ja, is de tijdelijkheid - in tegenstelling met de AAW - dan op 
haar plaats? 

Evenals de leden van de fractie van de P.v.d.A. zouden ook deze leden 
graag de visie van de staatssecretaris vernemen over de «slimme oplossing» 
(Volkskrant 1 oktober 1986) van Philips op de korting op de toeslag van 
bovenwettelijke uitkeringen te omzeilen: een bedrag ineens, dat (omgere-
kend) gelijk staat aan het bedrag, dat volgens de oude regeling geleidelijk 
zou zijn uitbetaald. Omdat dit bedrag beschikbaar komt voordat de 
betrokkene onder de nWW en onder de TW valt, zou geen verrekening 
kunnen plaats vinden. Wijst deze oplossing er niet op dat de opvatting 
van de staatssecretaris - de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven 
gaat voor de verantwoordelijkheid van de overheid - geen alom door het 
bedrijfsleven aanvaard uitgangspunt is? 

In de memorie van antwoord zegt de staatssecretaris, dat individuele 
werknemers particuliere verzekeringen kunnen afsluiten naast hetgeen in 
de wettelijke sfeer en in de sfeer van de arbeidsovereenkomst is afgesloten. 
Deze hebben geen invloed op de toeslag. Waarom geldt deze regeling 
niet voor zelfstandigen, die immers ook zo'n verzekering hebben afgesloten 
naast hetgeen in de wettelijke sfeer (AAW) is vastgelegd? Hoe ligt de 
situatie voor hen, die een vrijwillige verzekering hebben afgesloten? 

De leden van de fractie van D66 hebben kennis genomen van de 
concept-inkomensbesluiten IOAW en TW. Zij stelden vast dat de fractie 
van D66 bij de behandeling in de Tweede Kamer reeds gesteld heeft dat 
de door de overheid gefinancierde TW bovenwettelijke regelingen, 
vastgesteld in CAO-onderhandelingen minder waard maakt, omdat deze 
immers verrekend zullen gaan worden met het recht op toeslag. Dit is des 
te onbegrijpelijker omdat juist deze regering een grotere verantwoorde-
lijkheid wil leggen bij de sociale partners. 

Gevreesd moet worden voor looneisen nu het afsluiten van CAO's met 
bovenwettelijke uitkeringen niet interessant is. Gaarne vernamen zij het 
standpunt van de regering in deze. 

Uit de beantwoording van de door dezelfde leden gestelde vragen mag 
worden geconcludeerd dat inkomen uit vermogen wordt vrijgelaten bij de 
inkomenstoets inzake de TW. Uit het concept-inkomensbesluit IOAW en 
TW komt echter een beleid naar voren waarbij «uitkeringen op grond van 
particuliere verzekeringen van de ZW en de WAO en uitkeringen op grond 
van een particuliere verzekering, die naar aard en strekking daarmee 
overeenkomen met het recht op toeslag worden verrekend». Dit betekent 
dat wanneer men bewust kiest als zelfstandige - alleen - of als groep via 
CAO-onderhandelingen voor «sparen» in tegenstelling tot «spenderen» 
dit «beloond» wordt met het vervallen van het recht op toeslag. 

Is het de bedoeling van de regering dat de lust tot spenderen toeneemt, 
omdat enerzijds verzekeren «waardeloos» wordt en anderzijds «onbe 
taalbaar» (zie hiervoor ook de brief d.d. 2 oktober van NVOZ)? 

Worden koopsompolissen, met de mogelijkheid tot omzetten in een 
lijfrenteclausule gerekend tot de sfeer van vermogen of tot de sfeer van 
verzekering? Speelt de leeftijd van tot uitkering overgaan hierbij een rol? 

Een mogelijke oplossing zou zijn om bovenwettelijke uitkeringen en 
particuliere verzekeringsuitkeringen (geheel), gedeeltelijk, tot een 
maximum, met een minimum, alle modaliteiten zijn denkbaar) vrij te 
laten, en het recht op toeslag er dus niet door te laten beïnvloeden. 

Er ontstaat dan echter een probleem in verband met de derde richtlijn 
gelijke behandeling van vrouwen en mannen in de sociale zekerheid, van 
de EG. 

De richtlijn verbiedt «middellijke en onmiddellijke» (indirecte en directe) 
discriminatie in sociale zekerheidsregelingen tussen mannen en vrouwen. 
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Indirect wil zeggen: vrouwen profiteren aantoonbaar minder van een 
regeling dan mannen. 

Dit is vermoedelijk een van de achtergronden van het opnemen van een 
verzorgingsforfait; door hun doorgaans kortere arbeidsverleden voldoen 
vrouwen minder makkelijk aan de gestelde arbeidsverledeneis. Dat levert 
een «vermoeden» op van indirecte discriminatie. Het verzorgingsforfait 
gaat dat weer tegen. 

Volgens een brief van de Europese Commissie van januari 1984 kan 
voor minimumuitkeringen echter een andere interpertatie van de richtlijn 
worden gevolgd. Toeslagen voor afhankelijke partners zijn op minimumni-
veau toegestaan, maar mogen niet direct discrimineren (dus een direct 
onderscheid maken tussen man en vrouw). Indirecte discriminatie kan 
daarbij wel aan de orde zijn (meer mannen dan vrouwen krijgen een 
toeslag, omdat zij vaker kostwinner zijn), maar dat wordt door de Commissie 
geaccepteerd. 

Is de Toeslagenwet in dit kader ontworpen? 
Het vrijlaten van bovenwettelijke uitkeringen of particuliere uitkeringen 

binnen de Toeslagenwet leidt echter hoogstwaarschijnlijk wel tot strijdig-
heid met de derde richtlijn. Er komen dan toeslagen tot uitbetaling 
waardoor het inkomen uitkomt boven de relevante minimumnorm. 
Immers de toeslagen betekenen een aanvulling op het eigen (uitkerings)-
inkomen en komen dus tot uitbetaling in het bovenminimale inkomens-
traject. 

Een indirect onderscheid tussen mannen en vrouwen, waarvan in de 
Toeslagenwet sprake is, wordt echter door de derde richtlijn verboden en 
door de Europese Commissie ook niet geaccepteerd voor uitkeringen, die 
betrekking hebben op het bovenminimale deel. 

Het zal duidelijk zijn dat een oplossing voor het gesignaleerde probleem, 
de strijdigheid met de derde richtlijn, niet eenvoudig is, en alleen gevonden 
zou kunnen worden in een totaal andere opzet van het stelsel. Omdat de 
toeslag wordt afgeroomd zullen minder bovenwettelijke uitkeringen tot 
stand komen. Dit is vooral in het nadeel van alleenstaanden en tweever-
dieners, die daarmee en de toeslag, en de bovenwettelijke uitkering 
mislopen (terwijl zij bovendien nog eens meer dan evenredig meebetalen 
aan de toeslag die immers op de afhankelijke partners is gericht). 

In de Tweede Kamer is het D66 geweest die een punt heeft gemaakt 
van de bovenwettelijke uitkeringen. Anderen toonden niet of nauwelijks 
belangstelling. 

Gaarne de mening van de staatssecretaris. 
Recht op toeslag en beroepsprocedures. 
De beantwoording stelde de leden van de fractie van D66 ernstig 

teleur. Het verlenen van een toeslag is, blijkt uit het antwoord, voor de 
bedrijfsvereniging geen verplichting. Dan zouden diegenen een toeslag 
kunnen opeisen «in situaties dat er gegronde vermoedens leven bij de 
bedrijfsvereniging dat er geen recht op toeslag bestaat», stelt de staats-
secretaris in de memorie van antwoord. 

Niet nader wordt gedefinieerd hoe en door wie de gegronde vermoedens 
worden vastgesteld. Is een anonieme tip voldoende? 

Sinds wanneer wordt rechtszekerheid ontleend aan «gegronde vermoe-
dens» en niet aan de hand van vast te stellen feiten? 

Ook wordt duidelijk dat de bedrijfsvereniging niet aan de termijn wordt 
gebonden voor het afhandelen van een aanvraag, hoewel de wettekst 
(artikel 11) dat wel suggereert. Zo spoedig mogelijk prevaleert kennelijk 
boven drie maanden en helaas blijkt zo spoedig mogelijk vaak langer te 
duren dan drie maanden. Nog grimmiger wordt de situatie nu blijkt dat 
een beroepsprocedure pas openstaat indien de toeslag drie maanden na 
vaststelling van het recht op toeslag nog niet is uitbetaald. Betekent dit 
werkelijk dat er geen beroep mogelijk is 

- op het niet afhandelen van een aanvraag binnen drie maanden? 
- op voor betrokkene niet of althans nauwelijks na te gane «gegronde 

vermoedens»? 
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~ Is het de staatssecretaris bekend dat beroepsprocedures vaak 
jarenlang lopen, en wat is daarover zijn mening in verhouding tot het 
intitulé «verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum»? 

- Staat beroep open op het afwijzen van een recht op toeslag? 
- Welke termijn wordt hiervoor gehanteerd? 
- Is de veronderstelling juist dat wanneer uitbetaling van de toeslag 

uitblijft men zich tot de gemeente zal wenden, waarbij de GSD dan 
verplicht is in het kader van de laatste vangnetfunctie wel een voorschot 
uit te betalen? 

- Op welke manier wil de staatssecretaris voorkomen dat een taak die 
wettelijk bij de bedrijfsverenigingen berust door het ontbreken van een 
aan de bedrijfsvereniging op te leggen sanctie, door de gemeenten moet 
worden overgenomen? 

- Is de staatssecretaris in het licht van het bovenstaande nog steeds 
van mening dat de stelselwijziging per ingangsdatum geen of althans 
nauwelijks financiële gevolgen voor de gemeenten zal hebben? 

De leden van de fractie van de P.S.P. merkten op dat de in de wets-
voorstellen opgenomen formuleringen na aannemen van het amendement 
Kraaijeveld-Wouters aanleiding tot veel verwarring blijven geven, blijkens 
nu ook weer de memorie van antwoord. Het amendement stoelde op 
jurisprudentie van de Hoge Raad waarbij voor «het samenwonen als 
waren zij gehuwd» vereist wordt dat men elkaar wederwijzds verzorgt. 
Volgens de wetsvoorstellen gaat het om het «duurzaam een gezamenlijk 
huishouden voeren», hetgeen een ruimer criterium lijkt dan wordt 
gehanteerd in de Uitspraak van de Hoge Raad. 

Onderschrijft de staatssecretaris de veronderstelling dat de wetsteksten 
in dezen een ruimer criterium kennen dan de uitspraak van de Hoge Raad? 

Was het niet beter geweest in de wetstekst het elkaar wederzijds 
verzorgen te koppelen aan het voeren van een gezamenlijke huishouding? 

Waarom wordt het stellen van nadere regels met betrekking tot het 
vaststellen van een gezamenlijke huishouding niet bij AMvB geregeld? 

In hoeverre valt er op grond van de tekst van de amendering nog een 
reëel onderscheid te maken tussen samenwoners en voordeurdelers? 

Kan de staatssecretaris een afbakening tussen beide groepen omschrij-
ven die sluitend is? 

Tijdens de hoorzittingen is door het Breed Platform Vrouwen voor 
Ekonomische zelfstandigheid een overzicht gegeven van criteria die in de 
jurisprudentie worden gehanteerd voor het vaststellen van het voeren van 
een gezamenlijke huishouding. Zij noemden onder meer: 

een gezamenlijke bankrekening, het gemeenschappelijk aanschaffen 
van duurzame gebruiksgoederen, regelmatige aanwezigheid in eikaars 
woning, veelvuldig sexueel contact, gezamenlijk op vakantie gaan. Deze 
criteria zullen dus door de uitvoerende instantie onderzocht moeten 
worden. 

Acht de staatssecretaris genoemde criteria van toepassing? Zo niet, 
welke gelden dan om vast te stellen of er sprake is van een gezamenlijke 
huishouding in plaats van een situatie van voordeurdeling? Zo ja, hoe acht 
de staatssecretaris controle mogelijk zonder ontoelaatbare inbreuk op de 
privacy? Genoemd werden schending bankgeheim, speuren naar het 
gebruik van slaap- en badkamer, speuren naar de wijze van aanschaf van 
duurzame goederen, controle van het gedrag tijdens de vakantie. Welke 
waarborgen bestaan voor de cliënt? Heeft de cliënt het recht sociale 
rechercheurs toegang tot het huis te weigeren, zonder het risico van 
strafkortingen? Welke mogelijkheid heeft de cliënt om spieders te laten 
verwijderen door de politie, zonder kans op strafkortingen? Welke 
controle bestaat op de wijze van toepassing door de uitvoeringsorganen, 
gezien het feit dat de uitvoeringsorganen in de toepassing van die 
controle autonoom zijn? 
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In de memorie van antwoord ontkent de staatssecretaris dat er problemen 
zijn te verwachten bij de uitvoering van de Toeslagenwet door de bedrijfs 
verenigingen, omdat deze tot op heden voornamelijk belast zijn met 
loondervingsuitkeringen. 

De bedrijfsverenigingen moeten nu ook in zeer omvangrijke mate 
inkomenstoetsen gaan uitvoeren. Het blijft onduidelijk waarop de staats-
secretaris zijn opvatting stoelt dat de bedrijfsverenigingen daartoe 
voldoende zijn toegerust. 

Kan hij aangeven waar dat uit moet blijken? 
De staatssecretaris onderkent in de memorie van antwoord dat inzake 

de in de wet opgenomen tijdelijkheid een effectief flankerend beleid niet 
kan worden gemist. 

Kan de staatssecretaris aangeven aan wat voor vormen van flankerend 
beleid hij in dezen denkt? 

Een zogenaamde gouden handdruk zou volgens de memorie van 
antwoord ook beschouwd worden als inkomsten uit of in verband met 
arbeid. Als dit inderdaad zo is, dan is de vraag hoe de toerekening gaat 
plaatsvinden. Wordt zo'n bedrag dan uitgesmeerd over een periode 
waarin de uitkering wordt aangevuld tot het relevante minimum of tot het 
oude niveau van het gederfde loon? 

De uitkering van de partner op grond van de ZW valt, indien deze 
uitkering betrekking heeft op inkomen uit arbeid, dat valt onder de 
vrijlatingsregeling, wel onder de vrijlatingsregeling maar niet de WW-uit-
kering, terwijl dit bij betrokkene zelf wel het geval is. Waarom wordt hier 
het inkomen van de partner anders behandeld? 

De opmerking in de memorie van antwoord (pagina 11) met betrekking 
tot ziekenfondswet en eventueel aanvullende bijstand in geval dat de 
partner niet verzekerd is is onvolledig voorzover daar niet bij wordt 
vermeld dat aanvullende bijstand alleen verstrekt wordt als het inkomen 
beneden het bijstandsniveau ligt. 

De memorie van antwoord stelt op pagina 17 dat de bedrijfsverenigingen 
op een geheel andere wijze bij de gelijke behandeling gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden zijn betrokken als de gemeentelijke sociale 
diensten. De memorie van antwoord stelt dat in het geval er geen sprake 
is van partners er in beginsel recht zal bestaan op een gunstiger ABW-recht. 
Welke situatie het kabinet hier voor ogen heeft is onduidelijk. In het geval 
dat een ongehuwde met een kind beneden de 18 jaar een toesiag 
aanvraagt zal de bedrijfsvereniging hetzelfde onderzoek als de sociale 
diensten moeten doen. Dus deze stelling in de memorie van antwoord 
klopt niet. 

Wat wordt op pagina 21 bedoeld met de stelling dat de bedrijfsvereniging 
niet aan een termijn gebonden is voor de afhandeling van een aanvraag 
om toeslag? 

Hoe wordt de mogelijke samenloop van Toeslagen binnen één gezin 
ondervangen? 

Door de systematiek van de inkomenstoets, worden mensen gedwongen 
de eigen verzekeringsuitkering «op te eten». Waarom wil de staatssecretaris 
de particuliere verzekeringen in de inkomenstoets betrekken? Heeft het 
loslaten ervan volgens hem grote budgettaire gevolgen? 

De leden van de fractie van de C.P.N, merkten op dat de staatssecretaris 
tegen het advies van de SVr in heeft besloten bovenwettelijke uitkeringen 
te rekenen als inkomen in verband met arbeid. Het betekent dat in die 
bedrijven waar sprake is van vast bestaande aanvullende regelingen, 
zowel voor de WAO als WW, na de invoering per 1 januari kortingen 
worden toegepast op de toeslag. 

Kan de staatssecretaris een overzicht geven van bedrijfstakken waar 
het inkomensbesluit tot bovengenoemde consequentie zal leiden? In het 
bijzonder vroegen deze leden daarbij aandacht voor in diverse bedrijfstak-
ken bestaande 57'/2 jarigen regelingen. Kan de staatssecretaris mededelen 
op wie deze korting wordt verhaald, op de werkgever of de werknemer? 
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Kan de staatssecretaris mededelen tot welk bedrag kortingen zullen 
kunnen oplopen? 

In dat verband verwezen zij naar de memorie van antwoord van de 
nWW pagina 30 waarin wordt vastgesteld dat voor 70% van de werknemers 
bij arbeidsongeschiktheid een bovenwettelijke regeling van toepassing is. 
De problematiek is dus omvangrijk. Vandaar de vragen van de aan het 
woord zijnde leden om een beeld te krijgen van de consequenties van het 
inkomensbesluit van de staatssecretaris. 

Onlangs is door Philips bekendgemaakt dat zij een bovenwettelijke 
uitkering wil toepassen in de vorm van een gouden handdruk. Evenals de 
leden van de verschillende andere fracties eerder in dit verslag vroegen 
ook deze leden of de staatssecretaris kan mededelen in hoeverre een 
dergelijke gouden handdruk niet wordt gerekend tot inkomen in verband 
met arbeid en dus niet op de toeslag wordt gekort? 

Kan de staatssecretaris mededelen welke de gevolgen zijn van het 
beschouwen van basis- en aanvullende beurs en rentedragende lening in 
verband met het stelsel van studiefinanciering als inkomen in verband 
met arbeid. Kan de staatssecretaris een overzicht geven van financiële 
consequenties, in het bijzonder voor bijstandsgerechtigde ouders of 
ouder? 

Kan de staatssecretaris mededelen in hoeverre bij de berekening van 
de aanvullende beurs de toeslag van de ouders buiten beschouwing 
wordt gelaten? Indien dat niet het geval is, wordt dan gecorrigeerd voor 
het korten op de toeslag door het toekennen van een hogere aanvullende 
beurs? 

Kan de staatssecretaris nader de gang van zaken rond vakantiebonnen 
toelichten, dit mede naar aanleiding van opmerkingen van het CNV. 
Volgens het inkomensbesluit artikel 3f wordt de vakantieuitkering niet als 
opbrengst uit arbeid opgevat, dus gekort op de toeslag. Op pagina 19 van 
de onderhavige memorie van antwoord deelt de staatssecretaris mede 
dat er 100% en 70% vakantiebonnen zijn. Op welke wijze die worden 
gerekend in verband met de toeslag was de aan het woord zijnde leden 
nog niet duidelijk. Kan de staatssecretaris alsnog helder uiteenzetten 
wanneer vakantiebonnen wel en wanneer zij niet op de eventuele toeslag 
worden gekort? 

Tijdelijkheid. 
Op pagina 1 5 van de memorie van antwoord schrijft de staatssecretaris 

dat bij ouderen «niet verlangd kan worden dat de niet verdienende 
partner zich voor de arbeidsmarkt beschikbaar stelt wanneer het inkomen 
van de kostwinner in geval van loonderving beneden het sociale minimum 
daalt». 

De leden van de fractie van de C.P.N, waren het daar van harte mee 
eens. Welke richtlijnen heeft de staatssecretaris vastgesteld om daarvoor 
zorg te dragen? Waar houdt de grens op tussen wat bij ouderen niet 
verwacht mag worden en bij jongeren wel? Wie bepaalt die grens? Deze 
vragen zijn aanvullend op de vragen die naar aanleiding van de memorie 
van antwoord met betrekking tot de NWW zijn gesteld. 

De voorzitter van de commissie, 
Franssen 

De griffier van de commissie, 
Mevrouw Dijkstra-Liesveld 
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