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19257 Verlening van toeslagen tot het relevante sociaal 
minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van de 
Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, die één 
of meer personen tot hun financiële last hebben 
(Toeslagenwet) 

Bij Kabinetsmissiven van 24 juni 
1985 en 17 september 1985, nrs. 71 en 
51, heeft Uwe Majesteit, op voordracht 
van de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, L. de 
Graaf, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt een 
voorstel van wet met memorie van 
toelichting tot verlening van toeslagen 
tot het relevante sociaal minimum 
aan uitkeringsgerechtigden op grond 
van de Werkloosheidswet, de Ziekte-
wet, de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet en de Wet op de Arbeidson-
geschiktheidsverzekering, die één of 
meer personen tot hun financiële last 
hebben (Toeslagenwet). 

1. Zowel in het ontwerp van Wet 
tot nadere wijziging van de Algemene 
Bijstandswet (ABW) (gelijkstelling van 
niet-gehuwde personen met gehuw-
den) als in het ontwerp van de Wet 
inkomensvorming oudere werkloze 
werknemers (IOW) en in de ontwerp-
Toeslagenwet (TW) en in het wets-
ontwerp, houdende wijziging van de 
Algemene Ouderdomswet (AOW) 
(gelijkstelling niet-gehuwde personen 
met gehuwden of echtgenoten) 
worden voorstellen gedaan om in 
bepaalde gevallen personen die met 
elkaar samenleven te beschouwen als 
waren zij gehuwd. 

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 26 september 1985 

Met deze gelijkstelling betreedt de 
wetgever een bijzonder gecompliceerd 
en ook delicaat terrein. Weliswaar is 
in de afgelopen jaren een uitgebreide 
Kroonjurisprudentie tot stand geko-
men met betrekking tot het begrip 
gezinsbijstand in de zin van artikel 5 
van de ABW, waarin belangrijke 
aspecten van de problematiek reeds 
aan de orde kwamen, maar de 
onderhavige voorstellen beogen 
thans een algemeen wettelijk kader te 
geven. Dit noodzaakt naar het oordeel 
van de Raad van State tot een nauw-
gezette overweging van alle relevante 
aspecten, waarbij in het bijzonder ook 
de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer een belangrijke rol moet 
spelen. 

2. De Raad acht het noodzakelijk 
erop te wijzen dat, al worden er in alle 
vier genoemde wetsontwerpen 
ongeveer gelijke teksten gebruikt om 
de gelijkstelling te verwezenlijken, de 
materie waarom het gaat in de twee 
eerstgenoemde ontwerpen van wet 
wezenlijke verschillen vertoont 
vergeleken met die van de twee 
laatstgenoemde. In de eerste twee 
gaat het er niet alleen om rekening te 
houden met het verschil in behoeften 
van twee samenwonenden vergeleken 
met twee alleenstaanden, maar is de 

gehele uitkering van de samenleven-
den in het geding, omdat gevergd 
wordt dat de ene partner in het 
levensonderhoud van de andere zal 
voorzien (indien en voor zover hij of 
zij over voldoende inkomen of 
vermogen beschikt). Hier gaat het dus 
om partners van wie wordt veronder-
steld dat zij een zorgrelatie hebben. 

In de laatste twee ontwerpen gaat 
het echter alleen om de vraag of de 
ontvanger van een uitkering nog een 
toeslag zal ontvangen. Daar gaat het 
uitsluitend om het vaststellen van de 
behoeften, en die dienen te worden 
bepaald door het al of niet aanwezig 
zijn van een samenwoning met een 
gezamenlijke huishouding. Of er een 
zorgrelatie is doet niet ter zake. Naar 
de mening van het college vloeit uit het 
vorenstaande voort dat de gelijkstel-
ling met gehuwden in de onderschei-
den wetsontwerpen niet op gelijke 
wijze moet worden geregeld. 

3. De Raad acht het voor de hand te 
liggen dat voor de regeling van de 
gelijkstelling van ongehuwd samen-
wonenden met gehuwden in de TW 
en in de AOW een verbinding wordt 
gelegd met een onderdeel van het 
recht, waarin de problematiek van 
gelijkstelling van niet-gehuwden met 
gehuwden een vergelijkbare rol speelt 
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en reeds een wettelijke regeling heeft 
gekregen, met name de recent tot 
stand gekomen regeling voortweever-
dieners in de loon- en inkomstenbelas-
ting. Het gaat daar zowel als hier 
immers om een gelijke behandeling 
tot stand te brengen van personen die 
uit een oogpunt van draagkracht of 
behoeften bezien gelijk zijn, los van 
de aspecten die aan een veronderstel-
de zorgrelatie zijn verbonden. Naar 
het oordeel van de Raad leidt dit ertoe 
om ook in de TW en de AOW een 
objectief criterium neer te leggen, 
namelijk is er al of niet een duurzame 
gezamenlijke huishouding. 

In de toelichting op de ontwerp-TW 
(bladzijde 28) wordt dan ook naar de 
mening van het college ten onrechte 
gezegd dat het voor de gelijkstelling 
van een afhankelijke partner met een 
afhankelijke echtgenoot nodig zou zijn 
vast te stellen «of er sprake is van een 
onderlinge zorgplicht (ingevolge het 
bepaalde in het Burgerlijk Wetboek) 
dan wel dat een zorgrelatie kan 
worden verondersteld». (De enige 
samenwoning die er niet onder valt is 
de samenwoning die op een zuiver 
commerciële basis berust.) 

4. In de ontwerpen betreffende de 
ABW en de IOW ligt het, zoals gezegd, 
anders. Hier dient te worden bezien 
(zoals ook in de toelichting op het 
wetsvoorstel betreffende de ABW 
wordt uiteengezet) of er sprake is van 
partners, tussen wie een wederzijdse 
zorgrelatie aanwezig is dan wel kan 
worden verondersteld. Overigens is 
het duidelijk dat het samenleven als 
ware men gehuwd rechtens geen 
onderhoudsplicht schept. Het ontbre-
ken van de wi l om de afhankelijke 
partner te onderhouden of voor deze 
te zorgen kan daarentegen geen 
doorslaggevende reden vormen om 
bij de ABW en de IOW ongehuwd 
samenwonenden anders te behande-
len dan gehuwden. Zoals in de 
toelichting bij het ABW-ontwerp 
terecht is opgemerkt, steunt het 
verlenen van een «gezinsuitkering» 
immers primair op het behoeftebegin-
sel. Het verlenen van hogere uitkerin-
gen aan twee ongehuwde partners 
die samenwonen «als waren zij 
gehuwd» dan aan een gehuwd paar 
zou ook begrijpelijkerwijs door de 
laatsten als een grove onrechtvaardig-
heid worden gevoeld. Een dergelijke 
regeling zou in feite een discriminatie 
van gehuwden betekenen. In deze 
overwegingen ziet het college zwaar-
wichtige redenen om tot gelijke 
behandeling met gehuwden over te 
gaan. 

De Raad heeft er begrip voor dat 
voorgesteld wordt ook partners van 
hetzelfde geslacht voor de hoogte van 
hun uitkering op dezelfde wijze te 
behandelen als gehuwden. Hij 
voorziet echter grote moeilijkheden 
voor de toepassing van deze gelijkstel-
ling wanneer deze relatie wordt 
ontkend. In dit verband wil het college 
er op wijzen dat het ook volgens de 
toelichting van het ABW-wetsvoorstel 
(bladzijde 10) niet wenselijk is dat «de 
subjectieve aard van de relatie wordt 
vastgesteld» (als die wordt ontkend). 
De omstandigheid dat het bij samen-
woningen van personen van gelijk 
geslacht veel moeilijker is om de 
aanwezigheid van een relatie als 
partners voldoende aannemelijk te 
maken, mag naar 's Raads mening 
echter geen reden zijn om deze 
personen anders te behandelen door 
ten aanzien van hen een geringere 
terughoudendheid bij het onderzoek 
te betrachten. 

5. De Raad is van oordeel dat de 
regeling van gelijke behandeling «als 
gehuwden» terecht niet van toepas-
sing wordt geacht op verwanten 
(bladzijde 6 van de toelichting bij het 
ABW-wetsvoorstel), maar meent dat 
ook samenwonenden die niet als 
partners kunnen worden beschouwd 
(bij voorbeeld twee personen van 
hetzelfde geslacht die louter om geld 
uit te sparen samenwonen) niet als 
gehuwden moeten worden behandeld. 
Het zou, naar de mening van het 
college, onjuist zijn aan het enkele feit 
dat twee personen samenwonen en 
een gezamenlijke huishouding voeren 
het gevolg te verbinden dat aan de 
een een uitkering zou worden onthou-
den wanneer de ander over eigen 
inkomsten of vermogen beschikt 
waarmee hij kan voorzien in de 
noodzakelijke bestaanskosten van zijn 
huisgenoot. Dit zou erop neerkomen, 
nog steeds sprekende over de ABW 
en de IOW dat er, 'wanneer sprake is 
van een uitkering op minimumbehoef-
teniveau, van een onderhoudsverplich-
ting zou worden uitgegaan daar waar 
deze maatschappelijk en juridisch niet 
aanwezig is. 

6. De Raad dringt erop aan bij de 
ABW en de IOW enerzijds en bij de 
TW en de AOW anderzijds de wetstek-
sten en de daarbij behorende toelich-
tingen geheel met elkaar in overeen-
stemming te brengen. Voorkomen 
moet worden dat twee samenwonen-
den die in dezelfde omstandigheden 
verkeren in de ABW en de IOW 
verschillend worden behandeld. 

Hetzelfde geldt voor de TW en de 
AOW. Tevens acht hij het wenselijk 
dat de toelichtingen zelfstandig 
leesbaar zijn; de toelichting bij de 
IOW is in dit verband te summier te 
noemen. 

Het college acht het overigens 
raadzaam om ook in de ABW de 
termen van «gehuwd» en die van 
«echtgenoot» te omschrijven omdat 
beide termen afzonderlijk in de wet 
voorkomen. Bovendien lijkt dit 
wenselijkomdatanders desamenhang 
met het andere wetsontwerp tot 
wijziging van de ABW (met betrekking 
tot de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen) gebreken zou 
vertonen. In het bijzonder moet in dit 
verband nog worden gewezen op 
artikel 37 van de ABW, dat in de 
toelichting op artikel 5a, derde lid, van 
het eerstgenoemde wetsontwerp tot 
wijziging van de ABW niet wordt 
genoemd waardoor de indruk ontstaat 
(waarschijnlijk ten onrechte) dat een 
ongehuwde partner niet de bevoegd-
heid zou hebben een bezwaarschrift 
in te dienen. 

7. Het college bepleit in de voorstel-
len betreffende de ABW en de IOW de 
vervanging van het woord «wezenlijk» 
in de voorgestelde formulering: «niet 
wezenlijk verschilt van die van 
gehuwden» door het woord «feitelijk». 
Het gebruik van het woord «wezenlijk» 
in deze context zou kunnen worden 
geacht ethische implicaties te hebben; 
deze indruk kan beter worden verme-
den. 

8. In alle vier genoemde voorstellen 
van wet wordt bepaald dat bij algeme-
ne maatregel van bestuur nadere 
regels kunnen worden gesteld voor 
de toepassing van de «gelijkheids»be-
palingen (in de IOW ontbreekt het 
woord: nadere). De Raad is van 
oordeel dat bij een zo gevoelige 
materie als de onderhavige, waarbij 
de persoonlijke levenssfeer zozeer 
wordt geraakt, een bijzondere mate 
van zorgvuldigheid in acht genomen 
dient te worden. Daarbij ware een zo 
groot mogelijke mate van inschakeling 
van de formele wetgever te verkiezen. 
In ieder geval beveelt hij aan de 
elementen die in verscheidene 
toelichtingen als belangrijk voor de 
beoordeling van een situatie worden 
aangeduid (gezamenlijke huishouding, 
duurzaamheid en, met name bij de 
ABW en de IOW: uiterlijk waarneem-
bare omstandigheden en gedragingen) 
op enigerlei wijze in de wetstekst zelf 
tot uitdrukking te brengen. In dit 
verband zij er nog op gewezen dat 
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ook volgens punt 7 van de Aanwijzin-
gen inzake terughoudendheid met 
regelgeving het aantal delegatiebepa-
lingen zoveel mogelijk moet worden 
beperkt en - zo delegatie in verband 
met de flexibele wijze van normstelling 
noodzakelijk is - de grenzen van de 
delegatie zoveel mogelijk in de wet 
moeten worden vastgesteld. Op zijn 
minst dient in de toelichting te 
worden gemotiveerd waarom een 
delegatiebepaling noodzakelijk is. 

9. Bij de minimumbehoefte-regelin-
gen vervat in de vier eerder genoemde 
wetsvoorstellen is de rechtsbescher-
ming op verschillende wijze geregeld. 
De TW en de AOW kennen als 
bevoegde rechterlijke instanties de 
raden van beroep en de Centrale Raad 
van Beroep. Met betrekking tot de 
ABW en de IOW loopt de rechtsgang 
van burgemeester en wethouders 
(bezwaarschrift) naar gedeputeerde 
staten (beroep) en ten slotte naar de 
Kroon. (In geval van een verzoek om 
onverwijlde bijstand bij de voorzitter 
van gedeputeerde staten is er nog 
voorzien in een Arob-bezwaarschrift 
en een Arob-beroep; de mogelijkheid 
tot het indienen van een dergelijk 
verzoek is in de IOW bewust niet 
overgenomen.) In de AOW is voorts in 
bepaalde gevallen de mogelijkheid 
geopend beroep in cassatie in te 
stellen bij de Hoge Raad (artikel 53). 
Dit is onder meer mogelijk ten 
aanzien van het samenwooncriterium. 

Het moet als onwenselijk worden 
beschouwd - zo meent het college -
dat over eensluidende onderdelen in 
de vier minimumbehoefteregelingen 
(zoals het samenwooncriterium) 
uiteenlopende jurisprudentie kan 
ontstaan (tussen de Centrale Raad 
van Beroep, de Kroon en de Hoge 
Raad). In ieder geval lijkt het noodza-
kelijk een harmonisatie van de 
rechtsgang op dit punt tot stand te 
brengen tussen de TW en de AOW. 

10. Hoewel het in werking treden 
van alle vier regelingen beoogd is op 
dezelfde datum (1 mei 1986), zijn in de 
diverse regelingen verschillende 
formuleringen opgenomen, variërend 
van «1 januari 1986» (AOW) tot «op 
een bij de wet te bepalen tijdstip» 
(TW, IOW) en «op een bij de wet 
nader te bepalen tijdstip» (ABW). 
Voor wat betreft de laatste drie wetten 
is de inwerkingtreding in de lnvoe-
ringswet stelselherziening (artikel 58) 
gesteld op: 1 mei 1986. Het lijkt 
wenselijk in de onderscheiden 
regelingen een zelfde formulering te 

hanteren, bijvoorbeeld door ook bij 
het AOW-wetsvoorstel een zelfde 
constructie als bij de andere regelingen 
te bezigen. 

11. In de toelichting (blz. 21-23) 
wordt aan de hand van een cijfervoor-
beeld uiteengezet dat (op het niveau 
van de minimum-uitkeringen) een 
één-oudergezin met een bepaald 
aantal gezinsleden zich in het alge-
meen in een financieel betere situatie 
bevindt dan een twee-oudergezin met 
hetzelfde aantal gezinsleden. Voor het 
één-oudergezin met 3 kinderen tussen 
12 en 17 jaar is er bijvoorbeeld een 
voordelig verschil van f38,12 per 
maand vergeleken met een twee-ouder-
gezin met 2 kinderen tussen 12 en 17 
jaar. De bewindslieden kondigen aan 
te gelegener tijd voorstellen te zullen 
doen om dit, naar hun oordeel 
ongewenste verschil, op te heffen; zij 
zeggen er echter niet bij of dit een 
harmonisatie naar boven of naar 
beneden zal zijn. Voor het geval het 
laatste in de bedoeling mocht liggen 
wil het college erop wijzen dat het, 
aangezien de kinderbijslagen de 
kosten die kinderen met zich brengen 
niet ten volle vergoeden, nog de 
vraag is of er op het minimumniveau 
voldoende ruimte is om de door de 
kinderbijslagen niet vergoede kosten 
op te brengen. De Raad dringt erop 
aan dat in deze zaak geen beslissing 
zal worden genomen alvorens een 
nader onderzoek over dit vraagstuk 
zal zijn ingesteld. 

12. Nu er tegelijk met dit wets-
ontwerp een wijziging van de ABW en 
een nieuw wetsontwerp-lOW is 
aangeboden waarin is geregeld dat 
op verzoek van een der echtgenoten 
de uitkering aan elk van beiden voor 
de helft wordt uitbetaald, ligt het naar 
de mening van het college voor de 
hand dat in de TW een bepaling wordt 
opgenomen op grond waarvan de 
toeslag op verzoek van de echtgenoot 
(van de uitkeringsgerechtigde) aan 
deze zal worden uitbetaald. Aanbevo-
len wordt dan ook een dergelijke 
bepaling alsnog in het ontwerp op te 
nemen. 

13. Het lange termijnbeleid 

Op een aantal plaatsen in de 
toelichting wordt naar het de Raad 
voorkomt ten onrechte de indruk 
gewekt dat de visie van het kabinet op 
de langere termijn strookt met die van 
de Emancipatieraad (ER). Gewezen 
kan worden op de volgende passages: 

- bladzijden 25/26: het kabinet 
verschilt met de ER van mening voor 
zover het gaat om de gelijke behande-
ling op de korte termijn. Een volledige 
individualisering kan volgens het 
kabinet pas tot zijn recht komen in 
een samenleving waarin de betaalde 
en onbetaalde arbeid gelijkelijk over 
mannen en vrouwen is verdeeld. Tot 
die tijd is het noodzakelijk rekening te 
houden met de veel voorkomende 
financiële afhankelijkheid van part-
ners; 

- bladzijde 34: het kabinet consta-
teert vervolgens dat voor wat betreft 
de langere termijn zijn visie voor een 
belangrijk deel overeenstemt met die 
van de ER. Voor de korte termijn zijn 
individuele uitkeringsgerechten onder 
gelijktijdige oplegging van de plicht 
aan beide partners om te trachten in 
een eigen inkomen te voorzien, 
binnen de huidige maatschappelijke 
verhoudingen niet mogelijk. 

Nadere bestudering van de 
toelichting leert, dat ook op de 
langere termijn niet wordt gekozen 
voor een geïndividualiseerd stelsel 
zoals de ER voor ogen staat. Het ligt 
in de bedoeling om de TW ook op de 
langere termijn te handhaven; zelfs 
ligt het in de bedoeling om aan 
jongeren die na 1990 18 jaar worden 
en die geen jonge kinderen te verzor-
gen hebben aanvullende voorwaarden 
te stellen voor het verstrekken van 
toeslagen (blz. 38). Het lijkt wenselijk 
de vorenvermelde passages zodanig 
aan te passen dat geen loze verwach-
tingen worden gewekt. 

14. Onlangs is in de Ziektewet (ZW) 
een minimumdagloonbescherming 
ingevoerd (artikelen 15, 16 en 17). 
Gedurende de eerste zes weken van 
ziekte geldt deze bescherming voor 
iedereen, daarna alleen voor diegenen 
die de inkomenstoets kunnen door-
staan. De TW komt voor deze regeling 
in de plaats, zij het dat over de eerste 
zes weken van ziekte geen recht op 
toeslag bestaat. Door een wijziging 
van artikel 1638c BW (via artikel 52 
van de Invoeringswet stelselherzie-
ning) wordt bereikt dat de werkgever 
in elk geval over de eerste zes weken 
van ziekte tenminste het voor de 
werknemer geldende wettelijk 
minimumloon moet doorbetalen. Van 
deze verplichting kan niet worden 
afgeweken bij schriftelijke overeen-
komst of reglement. 

De voorkeur van het kabinet voor 
wijziging van dit artikel in plaats van 
een regeling in de TW wordt niet of 
nauwelijks beargumenteerd; slechts 
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wordt vermeld dat het niet in de rede 
ligt bij betrekkelijk kort durende ziekte 
minimumbescherming via de TW te 
bieden. 

Het college neemt aan dat dit 
verband houdt met de ihkomenstoets 
welke met name bij kort durende 
ziektegevallen aanzienlijke uitvoe-
rings-technische problemen schept. 
De Raad vraagt zich echter af op 
grond van welke argumenten dan niet 
is gekozen voor de oplossing via de 
TW, aangevuld met de bepaling dat 
gedurende de eerste zes weken van 
ziekte geen inkomenstoets zal worden 
toegepast. Weliswaar wordt bij de 
minimumbehoeftefunctie van de 
sociale zekerheid de werkelijke 
behoefte als uitgangspunt gehanteerd, 
doch dit wordt toch al niet steeds 
volledig toegepast (zo wordt bij de 
AOW-toeslagen niet getoetst aan het 
inkomen van de uitkeringsgerechtigde 
zelf en bij de TW wordt geen rekening 
gehouden met bijdragen van verdie-
nende inwonende kinderen en is 
bovendien een vrijlatingsregeling 
voorgesteld). Het college wijst ook op 
de omstandigheid, dat de verantwoor-
delijkheid voor de uiteindelijke 
minimumbescherming door het 
kabinet bij de overheid wordt gelegd 
en niet bij de werkgevers. De TW 
wordt daarom ook uit de algemene 
middelen gefinancierd (toelichting, 
blz. 19, onderaan). Bovendien kan 
men zich afvragen waarom, als de 
oplossing toch gezocht wordt in een 
verplichte doorbetaling van loon 
gedurende 6 weken door de werkge-
ver, dan niet gekozen wordt voor een 
zodanige verplichting ten aanzien van 
het volle loon (zoals overigens ook 
- ten onrechte - vermeld staat op blz. 
41 van de toelichting). 

De Raad acht het dan ook noodza-
kelijk dat de toelichting uitvoeriger en 
diepgaander op deze problematiek 
ingaat. 

15. Bij de Raad is de vraag gerezen 
hoe de bedrijfsvereniging er achter 
komt dat er sprake is van een inko-
menswijziging in een leefeenheid met 
name ten aanzien van de partner. In 
artikel 78 van de AAW is een spontane 
informatieplicht opgenomen voor de 
uitkeringsgerechtigde «en zijn 
echtgenoot». Een informatieverplich-
ting ontbreekt in het wetsvoorstel 
voor wat betreft de echtgenoot (artikel 
11). Niet duidelijk is waarom een 
dergelijke verplichting niet is opgeno-
men. Ook artikel 61 van de Organisa-
tiewet Sociale Verzekering biedt in dit 
verband geen soelaas. Het college 
meent dat in deze leemte moet 
worden voorzien. 

16. Het valt op dat in het voorstel 
bepalingen ontbreken (zoals in artikel 
79 WAO en artikel 73 AAW) over de 
wijze waarop het financiële verkeer 
plaatsvindt tussen het Rijk, de bedrijfs-
verenigingen en het Toeslagenfonds, 
voor de te verstrekken toeslagen en 
de uitvoeringskosten. 

Ook is het niet duidelijk waarom 
aan het Toeslagenfonds niet soortge-
lijke bevoegdheden worden toegekend 
voor wat betreft de controle op de 
verstrekte toeslagen en op de in 
rekening gebrachte uitvoeringskosten 
als voor het Arbeidsongeschiktheids-
fonds, het Algemeen Arbeidsonge-
schiktheidsfonds en het Algemeen 
Werkloosheidsfonds zijn geregeld in 
respectievelijk de artikelen 73 WAO, 
68 AAW en 109 van de nieuwe WW. 
De Raad dringt erop aan, hetzij de 
wettekst op beide genoemde punten 
aan te vullen, dan wel in de toelichting 
te vermelden waarom dit niet gebeurt. 

Artikelen 

17. Artikel 2, tweede lid, onderdeel 
b 

In dit artikelonderdeel wordt 
gesproken van het «ontvangen» van 
kinderbijslag; de toelichting spreekt 
van «recht» op kinderbijslag (bladzij-
den 52/53). Het verdient aanbeveling 
de toelichting en de wettekst op 
elkaar af te stemmen. 

Het verdient ook aanbeveling om in 
de toelichting te verduidelijken 
waarom ten aanzien van de financiële 
zorg voor een kind een andere 
omschrijving is gekozen dan gebruike-
lijk. Ter vergelijking zij bij voorbeeld 
gewezen op artikel 12c WW, 5c WWV, 
17 ZW en 10 AAW (ongehuwde 
werknemer c.q. uitkeringsgerechtigde, 
die een eigen kind of pleegkind heeft 
dat jonger is dan 18 jaar en dat tot zijn 
huishouden behoort of grotendeels op 
zijn kosten wordt onderhouden). 

De omschrijving leidt ertoe dat 
buiten aanmerking blijven de onge-
huwden met kinderbijslag voor een 
kind dat tot het huishouden van een 
ander behoort (bij voorbeeld bij 
gescheiden levende ouders). De vraag 
rijst of de veelal te genieten aftrek 
wegens buitengewone lasten in de 
fiscale sfeer (bladzijde 53 van de 
toelichting) voldoende compensatie 
oplevert. In de toelichting ware 
hieromtrent inzicht te geven. 

18. Artikel 6 
a. Het college acht het wenselijk 

om de vrijlating niet te beperken tot 
werkzaamheden opgevat nadat het 
recht op toeslag is ontstaan. Hij 
ondersteunt op dit punt volledig het 

advies en de argumentatie van het 
College Algemene Bijstandswet. 

b. Het college dringt erop aan in de 
onderhavige regeling te voorzien in 
de mogelijkheid om de periode van 
twee jaren te verlengen, zolang als 
gevolg van in de persoon en het gezin 
gelegen belemmeringen niet volledig 
in de algemeen noodzakelijke kosten 
van het bestaan kan worden voorzien. 
Dit is thans ook in het Bijstandsbesluit 
landelijk normering geregeld. 

19. Artikel 7, vierde lid 
De vraag rijst of het niet in de rede 

ligt de in dit artikel neergelegde 
delegatiebevoegdheid aan de Sociale 
Verzekeringsraad (SVR) te geven. Het 
lijkt hier om een meer uitvoeringstech-
nische kwestie te gaan. Volgens 
bladzijde 145 van de toelichting op de 
nieuwe WW wordt regeling van 
kwesties op uitvoeringstechnisch 
niveau aan deze adviesinstantie 
overgelaten. 

20. De vakantie-uitkering (artikel 9 
en artikel 16) 

In de nieuwe WW wordt ter zake 
van «vakantiebijslag» gesproken 
(artikel 29). Het lijkt wenselijk op dit 
punt een zelfde terminologie te 
hanteren. 

Voorts wordt bepleit de tweede 
volzin van artikel 16, eerste lid, van de 
TW en de laatste corresponderende 
zinsnede van artikel 29, derde lid, van 
de nieuwe WW ten aanzien van de 
formulering beter op elkaar af te 
stemmen. 

Daarnaast ware met betrekking tot 
artikel 9, tweede lid, van de TW en 
artikel 29, vierde lid, van de nieuwe 
WW voor het slot van de eerste volzin 
van beide artikelen een eensluidende 
formulering te kiezen. 

21. Artikel 10 
Naar 's Raads mening is het 

onbevredigend dat er in het geheel 
niet is voorzien in de mogelijkheid om 
beroep in te stellen bij het lang 
uitblijven van een beslissing op een 
schriftelijke aanvraag om toeslag. Het 
feit dat deze kwestie in studie is 
(bladzijde 21 van de artikelsgewijze 
toelichting bij de nieuwe WW) acht 
het college niet van voldoende 
gewicht om thans in het geheel geen 
beroepsmogelijkheid ter zake op te 
nemen. Voorgesteld wordt dan ook 
hierin alsnog te voorzien. 

22. Artikel 11 
a. Het eerste lid, onderdeel b, van 

dit artikel spreekt van controlevoor-
schriften van de bedrijfsvereniging, 
terwijl ter zake in de toelichting 
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(bladzijde 63) wordt gesproken van 
«voorschriften van de Sociale Verzeke-
ringsraad of de bedrijfsvereniging». 
Het verdient aanbeveling om de 
toelichting op de wettekst af te 
stemmen. Overigens zij erop gewezen 
dat in dit artikelonderdeel impliciet de 
bevoegdheid is neergelegd om 
controlevoorschriften vast te stellen. 
Het lijkt dienstig een dergelijke 
bevoegdheid expliciet in een apart 
artikel neer te leggen. Hierin zou de 
eis van goedkeuring door de SVR 
kunnen worden opgenomen (vergelijk 
artikel 27 WAO, artikel 18 AAW, artikel 
39 ZW). 

b. In het tweede lid is voorzien in 
de bevoegdheid van de SVR om 
nadere regels te stellen over de wijze 
waarop de bedrijfsverenigingen van 
de bevoegdheid om sancties op te 
leggen gebruik maken. Het college 
heeft er begrip voor dat de behoefte 
wordt gevoeld om een zekere eenheid 
tot stand te brengen in het sanctiebe-
leid. Er zij echter op gewezen dat 
hierbij altijd ruimte moet zijn voor 
individuele beoordeling. De Raad acht 
het daarom noodzakelijk dat in de 
wettekst en in de toelichting tot 
uitdrukking wordt gebracht dat het 
hier slechts om richtlijnen kan gaan 
die een individuele beoordeling niet 
in de weg staan. 

23. Artikel 13 
Ter zake van het vierde lid is 

aangesloten bij hetgeen in de nieuwe 
WW in artikel 26, tweede lid, is 
geregeld (toelichting, bladzijde 64). 
Echter, het vierde lid is in zoverre 
beperkter dat in onderdeel c enkel 
verwezen wordt naar artikel 11, eerste 
lid, onderdeel a, en niet tevens naar 
onderdeel b (het niet opvolgen van de 
controlevoorschriften). In het corres-
ponderende artikel 26, tweede lid, van 
de nieuwe WW is dit wel het geval. 
Mede gelet op de beoogde harmoni-
satie, verdient het aanbeveling de 
nieuwe WW en de TW op dit punt op 
elkaar af te stemmen. 

Ten aanzien van het voorgestelde 
onderdeel d van dit artikellid komt het 
de Raad voor dat dit onderdeel beter 
kan worden geschrapt; het lijkt niet 
nodig na het onder a, b en c vermelde. 
Mochten de bewindslieden van 
mening zijn dat er nog andere 
redenen kunnen zijn dan waren die te 
noemen. Een blanco-bepaling ware in 
elk geval te vermijden. 

24. Artikel 17 
De Raad is van mening dat in dit 

artikel te grote bevoegdheden worden 
gegeven aan de bedrijfsverenigingen. 

Zonder dat er rechtswaarborgen in 
het leven zijn geroepen worden zij 
bijvoorbeeld in staat gesteld hetgeen 
naar hun mening door toedoen van 
degene die de uitkering ontvangt ten 
onrechte aan hem is betaald, aanstonds 
te verrekenen met later te betalen 
uitkeringen, eventueel tot het gehele 
bedrag van deze uitkeringen (het geval 
genoemd onder b). Die bevoegdheid 
komt hun zelfs toe (zij het gedurende 
kortere tijd) als zij zelf een fout gemaakt 
hebben maar stellen, dat de ontvanger 
redelijkerwijs had moeten begrijpen dat 
hij teveel ontving (het geval onder c). 
Een voorbeeld hoe deze materie op 
meer bevredigende wijze kan worden 
geregeld is te vinden in het wetsontwerp 
tot wijziging van het verhaalsrecht bij 
de ABW (Gedr. St. II 1984/85, 18813). 
Daarin is voorzien in de mogelijkheid 
van het indienen van een bezwaarschrift 
dat schorsende werking heeft op de 
terugvordering. Ook in hoogste instantie 
is voorzien in de mogelijkheid van 
schorsing. Het college bepleit dan ook 
de in dit artikel gegeven regeling aan te 
passen. 

25. Artikel 19 
De redactie van dit artikel is volgens 

de toelichting (bladzijde 65) afgestemd 
op het overeenkomstige artikel in de 
nieuwe WW (artikel 35). Het lijkt 
echter raadzaam ook hier de woorden 
«op grond van geestelijke gestoord-
heid» op te nemen. 

26. Artikel 28 
Er zij op gewezen dat de bepaling 

dat het personeel van de SVR admini-
stratieve medewerking verleent aan 
het Toeslagenfonds, aansluit bij de 
feitelijke situatie bij het Algemeen 
Werkloosheidsfonds, het Algemeen 
Arbeidsongeschiktheidsfonds en het 
Arbeidsongeschiktheidsfonds. In 
wezen treedt hierdoor echter een 
vermenging van taken op (toezichthou-
dende en administratieve). Het 
college dringt erop aan dat dit 
vraagstuk grondig zal worden bezien 
in het kader van de komende herzie-
ning van de uitvoeringsorganisatie 
van de sociale verzekering. Hetzelfde 
geldt voor de regeling waarbij de 
algemeen secretaris van de SVR is 
belast met de dagelijkse leiding van 
de werkzaamheden van het Toeslagen-
fonds. De Raad behoudt zich het recht 
voor ten principale op het vorenstaan-
de terug te komen in het kader van 
genoemde herziening van de uitvoe-
ringsorganisatie. 

27. De delegatiebepalingen 
Behalve in artikel 1, waar dit reeds 

ter sprake kwam, zijn in het wetsvoor-

stel nog diverse andere delegatiebepa-
lingen opgenomen (in de artikelen 3, 
5, 6, 7, 8 en 11). In het kader van het 
streven naar deregulering is het 
wenselijk de grenzen van de delegatie 
zoveel mogelijk in de wet vast te 
leggen; bijvoorbeeld door het concre-
tiseren van de omstandigheden 
waarin van de gedelegeerde bevoegd-
heid gebruik mag worden gemaakt, 
van de te regelen onderwerpen of van 
de doeleinden waartoe zij mogen 
worden gebruikt (punt 7 van de 
Aanwijzingen inzake terughoudend-
heid met regelgeving). In een aantal 
delegatiebepalingen is dit - naar het 
voorkomt ten onrechte - niet gebeurd. 
Een en ander klemt te meer indien 
van de wet kan worden afgeweken. 

28. Voor enkele redactionele 
kanttekeningen moge het college 
verwijzen naar de bij het advies 
behorende bijlage. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn 
gehouden. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 

Lijst van redactionele kanttekeningen, 
behorende bij het advies nr. 
W12 85 0318/16.5.32 van de Raad van 
State van 26 september 1985. 

- In artikel 1, eerste lid, onderdeel e 
ware «lid 1» te vervangen door: 
eerste lid. 

- Het lijkt beter om in artikel 3, 
eerste lid, de woorden «de arbeids-
ongeschiktheid als bedoeld in artikel 
19 van de Ziektewet» te vervangen 
door: de ongeschiktheid tot werken, 
bedoeld in artikel 19 van de Ziektewet. 

- In artikel 9, tweede lid, ware «de 
vakantietoeslag» te vervangen door: 
de vakantiebijslag. 

- In artikel 24 ware «uit te keren» te 
vervangen door: te betalen (vergelijk 
ook artikel 91 van de nieuwe WW). 

- In artikel 28 ware «secretaris van 
het fonds» te vervangen door: 
secretaris van het bestuur van het 
fonds (vergelijk artikel 102 van de 
nieuwe WW). 

- In hetzelfde artikel wordt gespro-
ken over «administratieve medewer-
king» terwijl in het corresponderende 
artikel 102 van de nieuwe WW wordt 
gesproken van: administratieve 
ondersteuning. Nadere afstemming 
lijkt wenselijk. 
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- In artikel 29, tweede lid, ware 
punt 6 van de Aanwijzingen voor de 
wetgevingstechniek in acht te nemen. 

- Het lijkt beter om het woord 
«toeslaggerechtigde» in artikel 33, 
eerste lid, door een ander woord te 
vervangen. Dit met name met het oog 
op de situatie waarin een bedrijfsvere-
niging heeft besloten dat geen recht 
op een toeslag bestaat. 

- Op bladzijde 64 van de toelichting 
(laatste alinea) ware «In het derde lid» 
te vervangen door: In het derde lid 
van artikel 9. 


