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In de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 zijn na 
kennisneming van de memorie van antwoord nog enkele vragen gesteld 
respectievelijk een aantal opmerkingen gemaakt. De commissie heeft de 
eer daarover als volgt verslag uit te brengen. 

1. ALGEMEEN 

1 Samenstelling: 
Leden: Scholten, Poppe (PvdA), Weijers 
(CDA), Kraaijeveld-Wouters (CDA), voorzitter 
Beckers-de Bruijn (PPR), Spieker (PvdA), 
Moor (PvdA), De Korte (VVD), Gerritse 
(CDA), Buurmeijer (PvdA), ondervoorzitter 
Toussaint (PvdA), Rempt-Halmmans de 
Jongh (VVD), Leerling (RPF), Schutte (GPV), 
Groenman (D'66), Van der Vlies (SGP), 
Willems (PSP), Brouwer (CPN), Oomen-Ruij-
ten (CDA), Ter Veld (PvdA), Ubels-Veen 
(EVP), Dales (PvdA), Korthals (VVD), 
Linschoten (VVD), Paulis (CDA), Nijhuis 
(VVD), Bosman (CDA). 
Plv. leden: Worrell (PvdA), Hermsen (CDA), 
Van Dam (CDA), Leijnse (PvdA), Alders 
(PvdA), Van Erp (VVD), Van Muiden (CDA), 
Van Nieuwenhoven (PvdA), Salomons 
(PvdA), Hermans (VVD), Nypels (D'66), 
Wolters (CDA), Wöltgens (PvdA), Knol 
(PvdA), Kamp (VVD), De Grave (VVD), 
Evenhuis van Essen (CDA), Metz (VVD), Van 
der Linden (CDA) 

1.1. Inleiding 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. constateerden dat de regering 
in de inleiding van de memorie van antwoord stelt, dat het voorliggende 
wetsvoorstel «in belangrijke mate wordt gesteund». Deze leden hadden in 
het voorlopig verslag alleen gesteld, dat er een noodzaak tot het verlenen 
van toeslagen bestaat. De wijze waarop de regering bovengenoemde 
noodzaak in dit wetsvoorstel wil regelen had echter niet hun instemming. 

De leden van de C.D.A. fractie hadden met grote belangstelling kennis 
genomen van de memorie van antwoord. Op een aantal relevante 
onderwerpen wensten zij nog nader in te gaan. 

De leden van de fractie van de V.V.D. hadden met belangstelling kennis 
genomen van de memorie van antwoord. Voor hun inbreng aan het 
eindverslag verwezen zij naar par. 1.3. 

De leden van de fractie van D'66 wilden allereerst de indruk wegnemen 
die bij het kabinet kennelijk was ontstaan, als zouden zij het uitgangspunt 
van de voorgestelde Toeslagenwet onderschrijven. Het enige dat zij 
hadden onderkend was de noodzaak, voor de korte termijn, een oplossing 
te vinden (ter vervanging van de door hen steeds afgekeurde minimum-
dagloonbepalingen) voor het probleem dat mensen tijdens de loonder 
vingsfase of de daarop volgende tussenfase, onder het sociaal minimum-
niveau zouden zakken. Hun grootste bezwaren tegen het onderhavige 
wetsvoorstel, te weten het niet-tijdelijke karakter van de Toeslagenwet, 
waardoor ook op den duur géén individualisering wordt bereikt, het 
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volstrekt verwaarlozen van de positie van alleenstaanden, en i.h.b. de 
deeltijdwerkers onder hen, de problematiek van de samenloop met de 
bovenwettelijke uitkeringen, en de remmende invloed die uitgaat van de 
voorgestelde vrijlatingsbepalingen op de arbeidsmarktparticipatie waren 
allerminst weggenomen door de uitgebrachte memorie van antwoord. 

Ook de «systematiek» die gekozen is voor ongehuwd samenwonenden 
had niet de instemming van deze leden. 

De antwoorden zoals die door de regering gegeven waren op vele 
vragen die de leden van de fracties van de C.P.N, en de P.S.P. hadden 
gesteld in het voorlopig verslag hadden er in het geheel niet toe geleid 
dat zij nu meer overtuigd waren van de noodzaak en de wenselijkheid van 
het voorliggende wetsvoorstel. Zij zagen integendeel, nu beter, hoe met 
het voorliggende wetsvoorstel een fundamenteel andere weg wordt 
ingeslagen dan waartoe de maatschappelijke werkelijkheid aanleiding 
geeft. Hoezeer de regering ook beklemtoont dat «sociale zekerheid eerder 
moet reageren op ontwikkelingen dan die te vertragen of te versnellen» 
en «dat barrières ten aanzien van gewenste maatschappelijke ontwikke-
lingen, die het sociaal zekerheidsstelsel opwerpt zoveel mogelijk gesloopt 
moeten worden» (memorie van antwoord, blz. 28), vastgesteld kan 
worden dat exact het tegenovergestelde bewerkstelligd werd. Zij verwezen 
op deze plaats naar het door hen in par. 1.3 aan de orde gestelde. 

Het lid van de G.P.V. fractie wenste eveneens nog een enkele vraag te 
stellen en enige opmerkingen te maken. Het verwees daarvoor naar de 
hierna volgende paragrafen. 

1.2. De plaats van de toeslagen in de minimumbehoeftefunctie 

1.2.1. Algemeen 

De leden van de P.v.d.A. fractie waren niet overtuigd door de scheiding 
die het kabinet tracht aan te brengen tussen equivalentiebeginsel en 
solidariteitsbeginsel. De staatssecretarissen achten het binnen een 
geïndividualiseerde loondervingsregeling (nWW/AAW/WAO) ongewenst 
de solidariteit tussen degenen die wel en degenen die geen andere 
personen tot hun financiële last hebben, tot uitdrukking te brengen. 
Daarom zijn de toeslagen in een aparte wet ondergebracht, en worden zij 
uit de algemene middelen betaald. Dat betekent wel, dat het solidariteits-
beginsel in het totale stelsel van sociale zekerheid een minder belangrijke 
rol gaat spelen. Dit in tegenstelling tot wat de regering hierover opmerkt. 
Op voorhand waren de leden van de P.v.d.A.-fractie niet door het kabinet 
overtuigd, dat de solidariteit (via de minimumdagloonbepalingen) van de 
premiebetalers met kostwinners en éénoudergezinnen moest worden 
afgebouwd. Het argument alleen dat scheiding in functies noodzakelijk 
was, leek hen onvoldoende sterk om deze afbraak van de solidariteit te 
rechtvaardigen. De samenloop van minimumbehoeftefunctie en loonder-
vingsfunctie zal in de toekomst veel vaker plaatsvinden dan in het 
verleden. De loondervingsuitkering is individueel. In het verleden was zij 
aanzienlijk vaker toereikend om ook de financiële last van een ander 
persoon te dragen, dan dat in de toekomst het geval zal zijn. Daar is ook 
het grotere belang van de Toeslagenwet in gelegen. Dit dwingt echter 
tevens tot vooruitzien naar de maatschappelijke ontwikkeling in de 
toekomst, en de wijze waarop de Toeslagenwet daarin zal functioneren. 

De formulering in de wetstekst «een of meer personen financieel tot 
hun last hebben» sprak deze leden nog steeds niet aan. In artikel 5 wordt 
weergegeven wat als inkomen wordt aangemerkt: «het inkomen uit of in 
verband met arbeid in het bedrijfs- en beroepsleven». Betekent dit dat 
inkomsten uit vermogen, beurzen en dergelijke buiten beschouwing 
blijven? In ieder geval leek de gekozen formulering van artikel 5 hen niet 
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in overeenstemming met de zo benadrukte minimumbehoef tefunct ie van 
de Toeslagenwet, en betekent het dat ook een toeslag kan worden 
ontvangen voor die personen die f inancieel feiteli jk niet to t hun last 
behoren? 

De leden van de fract ie van de P.v.d.A. zagen in de argumentat ie van 
de regering met betrekking tot de vraag hoe de min imuminkomensbe-
scherming moet worden verwezenli jkt geen helderheid ten aanzien van 
hun eerdere vraag waarom de min imumdagloonbescherming voor 
gehuwden en éénoudergezinnen niet in stand gehouden kan worden. De 
keuze zou dus niet alleen zijn de ABW, zoals de regering stelt, maar er is 
wel degeli jk nog een andere mogel i jkheid. Overigens wensten deze leden 
op te merken, dat waar de regering stelt dat door een oplossing via de 
A B W een aanzienlijke groep werknemers te maken zou krijgen met een 
vol ledige middelentoets, dit in hun ogen op te lossen zou zijn met een 
vri jstell ing in de A B W voor de middelentoets, zolang men ook een 
loondervings- of tussenfaseuitkering geniet. Daarbij constateerden deze 
leden, dat het in de argumentat ie van de regering op dit punt gaat om 
een ABW-aanvul l ing voor de loondervingsuitker ingsgerecht igde, terwi j l 
deze leden ook gevraagd hadden naar mogel i jkheden de «aanvullende 
toeslag» via de A B W aan de partner uit te keren. Bovenstaande nog 
steeds in de vooronderstel l ing, dat deze leden alleen aan oplossingen 
dachten ter vervanging van de kostwinnerbescherming, die de huidige 
min imumdagloongarant ie biedt, omdat zij nog steeds niet mee kunnen 
gaan in de redenering van de regering dat ook ongehuwden onder deze 
regels moeten vallen. Zij stelden nog maar eens, dat ongehuwden - los 
van het al dan niet samenwonend zijn - naar hun mening, zeker waar het 
de loondervingsfase betreft, een individueel uitkeringsrecht qua systema-
tiek behoren te kri jgen. Deze huidige minimumdagloongarant ie 
laat, zo dachten deze leden, ook de strikt individuele uitkering in de 
loondervingsfase niet in tact, omdat er duideli jk sprake is van het kost-
winnersbeginsel . Deze leden hadden al eerder opgemerkt , dat zij deze 
bescherming voor gehuwden voorlopig accepteerden, maar deze niet 
uitgebreid wensten te zien naar ongehuwden. Allereerst vanwege het feit 
dat economische afhankeli jkheid dan word t gecreëerd, waar deze in het 
verleden niet bestond. In het verleden leverde het ongehuwd samenwonen 
immers geen rechten uit hoofde van de min imumdagloonbepal ingen op. 
Aan 1 0 0 0 0 tot 1 5 0 0 0 ongehuwde partners worden deze rechten nu wel 
toegekend. Zal deze groep voornameli jk uit jeugdigen bestaan, zo 
vroegen deze leden? Ten tweede vanwege de formeel jur idische onmoge-
lijkheid van een adequate formuler ing van art. 1 derde lid. Hadden zij 
goed begrepen, dat waar het in de loondervingsfase om een aanvullende 
minimumbehoef te-u i tker ing gaat krachtens de Toeslagenwet daar geen 
middelentoets op de wijze van de A B W aan de orde is? De argumentat ie 
van de regering met betrekking tot de feiteli jke (gelijke) omstandigheden 
van ongehuwd samenwonenden ten aanzien van gehuwd samenwonenden 
noopte deze leden tot de vraag of formeel juridische wetsteksten niet 
juist ook moeten slaan op feiteli jke omstandigheden? De leden van de 
fract ie van de P.v.d.A. vroegen hoe in een later stadium, na de SER-advies 
aanvrage, wel de ruimte ontstond om financiering uit algemene middelen 
mogeli jk te maken voor de Toeslagenwet. 

De leden van de C D . A - f r a c t i e bleven bij hun opvatt ing dat de Toesla-
genwet een eningszins tweeslacht ig karakter vertoont. Inderdaad zijn de 
loondervingsuitkeringen in de nieuwe opzet individueel en worden ze 
bepaald door de loondervingsgedachte. Zo is een en ander ook ui tgewerkt 
in de nieuwe W W , de ZW, de A A W en de WAO. Hun opmerkingen 
betroffen echter de Toeslagenwet. Enerzijds verwezenli jkt de Toeslagenwet 
de garantie van de minimumbehoef tefunct ie, het relevante sociaal 
min imum. Anderzi jds gaat het in de Toeslagenwet uitsluitend om een 
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toeslag in het kader van de loondervingsregelingen. De toeslag wordt 
uitsluitend toegekend aan de verzekerde, is een toevoeging aan zijn/haar 
loongerelateerde uitkering in de verzekeringsfase en kan slechts worden 
gezien als zijn/haar recht en niet als een zelfstandig recht van zijn/haar 
partner. Een minimum-behoeftegarant ie niet als ABW-voorziening maar 
als extra recht van de verzekerde in het kader van de loondervingsverze-
keringen, zij het daar naast geplaatst in een aparte wet. Deze keus voor 
het verzekeringskader heeft het kabinet bewust gemaakt, zoals blijkt uit 
blz. 3 memorie van antwoord en niet de keus voor een aanvulling uit de 
ABW in deze fase. Deze leden achtten dat geheel juist. Dat niet gekozen 
is voor een individuele minimumuitker ing van 100% voor een ieder, zodat 
een Toeslagenwet niet nodig zou zijn, konden deze leden volgen. Dat het 
een volstrekt theoret ische mogeli jkheid zou zijn, is wat sterk uitgedrukt 
naar hun mening, daar tot voor kort de minimumdagloonbepal ing in 
enkele wet ten 100% min imum voorzag ook voor alleenstaanden. 

De leden van de C.D.A. fractie waren nog niet overtuigd door de 
argumenten die de regering aanvoerde voor de f inanciering van de 
toeslagen uit de algemene middelen in plaats van uit premies. Reeds in 
het voorlopig verslag hadden zij gewezen op het naar hun indruk twee-
slachtige karakter van de Toeslagenwet. Enerzijds is de toeslag nadrukkelijk 
gekoppeld aan een verzekeringsrecht en anderzijds heeft het kabinet de 
toeslag het karakter van een voorziening toegekend. Zij behielden 
voorshands hun voorkeur voor f inanciering van deze toeslag uit premies, 
mede omdat daardoor het verzekeringsaspect van de toeslag wordt 
benadrukt. Zij waren nog steeds geporteerd voor de gedachte dat een 
verzekerde voor zijn/haar relevant sociaal min imum verzekerd zou dienen 
te zijn, onverlet latende de door hen geaccepteerde inkomenstoets die 
daarbij word t gehanteerd. De nadere argumentat ie, waarom het kabinet 
was overgestapt van zijn voorgestelde premiefinanciering in de advies-
aanvraag op zijn latere standpunt de toeslagen te financieren uit de 
algemene middelen, vonden deze leden zwak. Begrepen zij dat er zodanig 
meer algemene middelen voorhanden zijn dat een jaar of drie, vier 
geleden dat deze overheidsfinanciering er gemakkeli jk af kan? En hoe 
moet de gesuggereerde verschuiving van de lastenverdeling tussen 
overheid en bedri j fsleven in dit kader worden gezien? Is het niet zo dat 
het bedrijfsleven intussen gelukkig wat meer lucht heeft gekregen, zodat 
daarom de f inanciering van de minimumbehoeftefunct ie, zoals die op dit 
moment uit de premies word t betaald, juist niet van werkgevers en 
werknemers door de overheid overgenomen zou behoeven te worden. 

Ten slotte vonden zij het een gemis dat in de memorie van antwoord 
niet op hun principiële argumenten ten gunste van premiefinanciering 
was ingegaan. Graag verkregen zij op dit alles nog een reactie. 

1.2.1.1. De vri j lat ingsregeling 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wi lden ten aanzien van de 
vri j lat ingsregeling in de Toeslagenwet stellen, dat de periode waarin het 
uitkeringsrecht in de Toeslagenwet gedurende de loondervingsfase geldt, 
niet alleen is opgebouwd uit minimumbehoeftefunct ie, maar toch ook de 
loondervingsfunctie in zich draagt. Daarom begrepen zij niet waarom hier 
alleen de vri j lat ingsregeling van de ABW kan gelden. 

Deze leden wensten nauwkeurige informatie over de effecten van de 
Toeslagenwet voor diegenen, die als gevolg van de «de hoogte» van hun 
uitkering een beroep zouden moeten doen op de Toeslagenwet en die 
naast hun loonarbeid reeds een neveninkomen hadden, bij voorbeeld als 
gemeenteraadsl id. 

Houdt het systeem van de Toeslagenwet in dat ook voor hen na een 
beperkte periode het inkomen als gemeenteraadsl id vol ledig in mindering 
wordt gebracht op de Toeslagenwet. Met andere woorden, wie al boven 
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het minimum zit, mag de vergoeding van een gekozen functie houden, 
wie op het minimum zit moet deze inleveren? Wordt hiermee niet een 
indirecte belemmering gecreëerd voor mensen in een uitkeringssituatie 
voor deelname aan gekozen colleges? 

In die gevallen waarin een uitkeringsgerechtigde, die recht heeft op een 
toeslag, neveninkomsten gaat genieten uit arbeid zal, zo merkten deze 
leden op, samenloop plaatsvinden van de verrekeningsbepalingen in de 
loondervingswetten en de Toeslagenwet (art. 6 TW). Bij hervatting van 
arbeid voor bij voorbeeld 5 uur, vermindert de nWW-uitkering maar ook 
de TW-uitkering. Dat kan ertoe leiden, dat per saldo de inkomsten door 
het weer gaan werken verminderen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. ontvingen graag meer informatie 
op dit punt, indien mogelijk in de vorm van een grafiek van de inkomens-
ontwikkeling nWW + Toeslagenwet, bij gedeeltelijke hervatting van 
arbeid voor een nWW-gerechtigde. Genoemde leden hadden ook de 
indruk, dat de vrijlating van inkomsten uit arbeid in de ABW in deze 
gevallen bijna altijd gunstiger is. Is dat waar? 

Voor wat betreft de voorgestelde vrijlatingsregeling wensten de leden 
van de C.D.A.-fractie nog een aantal opmerkingen te plaatsen en vragen 
te stellen. 

Zij beseften dat ook in het huidige stelsel het inkomen van de partner 
een rol speelt bij de minimumdagloonbepalingen. Wezenlijke verande-
ringen worden echter aangebracht. Zij hadden met instemming geconsta-
teerd dat er verbetering in het systeem wordt aangebracht voor deeltijd-
werkers. Dat is echter niet het geval voor de volletijdwerkers. De vrijlating 
wordt teruggebracht van maximaal 25% van het minimumloon tot 1 5% en 
de duur van de vrijlating wordt beperkt op dezelfde wijze zoals dat in de 
ABW het geval is. 

De leden van de C.D.A.-fractie bleven van mening dat de wijziging van 
het systeem niet zodanig ontmoedigend zal mogen werken op de arbeids-
participatie van de partner, dat velen hun (kleine) baan er aan zullen 
gaan geven c.q. niet meer voor een dergelijke baan zouden opteren. 
Tegelijkertijd beseften zij dat een te ruime vrijstellingsregeling gemakkelijk 
andere problemen zou kunnen oproepen voor wat betreft het (opnieuw) 
aanvaarden van betaalde arbeid, ook door de uitkeringsgerechtigde zelf. 

Het lid van de G.P.V-fractie had er begrip voor dat, om ontmoedigings 
verschijnselen tegen te gaan, een beperkte vrijlatingsregeling is getroffen 
bij de toekenning van de toeslag. Bij nader inzien rees echter de vraag of 
die vrijstellingsregeling niet beperkt moet blijven tot aanvullend inkomen 
van de uitkeringsgerechtigde zelf en dat aanvullend inkomen van de 
partner niet gedeeltelijk zou moeten worden vrijgesteld. Immers, bij de 
belastingwetgeving is al voorzien in een relatief gunstige behandeling van 
tweeverdieners ten opzichte van de alleenverdiener, juist ook met het oog 
op een eventuele ontmoediging van het verrichten van betaalde werk-
zaamheden door de partner. Betekent dit nu in feite niet dat tweemaal op 
verschillende wijze een extra gunstige regeling wordt getroffen voor 
tweeverdieners? 

1.2.1.2. Het partner-inkomen 

Heeft de regering overwogen een vrijlatingsregeling met een vast 
bedrag in de Toeslagenwet op te nemen, zo wilden de leden van de 
P.v.d.A. fractie weten. Kan de regering in dit verband reageren op de veel 
gehoorde stelling dat waar bij de inkomensvorming van twee mensen 
sprake is van twee arbeidsprestaties daar ook rekening mee gehouden 
moet worden. Hetgeen wil zeggen dat tegenover een individuele arbeids-
prestatie van de partner van een uitkeringsgerechtigde eigenlijk geen 
inhouding op de uitkering van de uitkeringsgerechtigde moet staan. 
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Het argument in de memorie van antwoord bij de nWW ten aanzien van 
werkzaamheden die het minimumloon of juist daarboven verdienen en die 
door het vrijlaten van de partnerinkomsten zich benadeeld zouden voelen, 
is ook niet zo sterk omdat in het ene geval sprake is van een aan arbeid 
gerelateerde uitkering en in het andere geval van een individuele arbeids-
prestatie. 

De leden van de fractie van het C.D.A. zagen het grootste probleem 
ontstaan bij die partner-inkomens die net uitkomen boven de voorziene 
maximale toeslag voor een alleenverdiener van f 596. Degenen die daar 
net onder zitten hebben in ieder geval bij de toekenning van de toeslag 
een vrijlatingspercentage. Degenen die net niet voor de toeslag in 
aanmerking komen «verspelen» de gehele toeslag, zonder te kunnen 
beschikken over het vrijlatingsbedrag. Deze leden vroegen dringend in 
ieder geval de regeling zodanig bij te stellen dat er niet een «knik» 
ontstaat. Temeer daar het juist die inkomensgroep betreft, die ook bij de 
derde fase tweeverdienerswet de meest problematische bleek te zijn: de 
groep van de kleine partner-inkomens. 

Deze leden constateerden dat in de memorie van antwoord niet wordt 
ingegaan op hun voorkeur voor het vrijlatingsmodel voor het partner-in-
komen, zoals dat gekozen is in de AOW. Graag zagen zij - in guldens 
uitgedrukt - een aantal vrijlatingsmodellen naast elkaar uitgewerkt, zodat 
zij tenslotte tot een verantwoorde keus zouden kunnen komen. Zij 
dachten daarbij aan de volgende modellen: 

a. het toeslagensysteem, zoals dat gekozen is in de AOW met de daar 
gekozen vrijlating van het partner-inkomen, uitgewerkt voor een uitke-
ringsgerechtigde die terecht komt op een individuele uitkering van 
achtereenvolgens 70%, 80% en 90% van het minimumloon; 

b. het toeslagensysteem zoals gekozen in de Toeslagenwet, met de 
daar gekozen vrijlating van het partnerinkomen, uitgewerkt voor dezelfde 
uitkeringsgerechtigden, als onder a; 

c. het huidige systeem voor dezelfde gevallen; 
d. een model van geheel andere opzet, waarbij gedacht kan worden 

aan een consequente vrijlating van de helft van de toeslag, waarop de 
uitkeringsgerechtigde recht zou hebben als er geen partner-inkomen zou 
zijn (30%-, 20%-, 10%). 

Zij verzochten de regering tevens aan te duiden op welke wijze het 
eventueel aanvullend inkomen van de uitkeringsgerechtigde zelf in elke 
van deze situaties op het partnerinkomen uitwerkt. Bij de modellen a t/m 
d zagen zij graag ook nog een kolom waarin deze situatie wordt aange-
geven. Bovendien zou het vloeiender verlopen van het systeem ook naar 
partner-inkomens boven de f596, zoals door deze leden hierboven 
aangeduid, in een apart rekenvoorbeeld nog verwerkt moeten worden. 
Het ging deze leden bij dit alles niet om ingewikkelde berekeningen, maar 
om een schema van bruto c.q. netto uitkomsten, zoals betrokkenen die in 
hun gezinsinkomen in de verschillende modellen reëel zullen ervaren. 

Het bevreemdde de leden van de fractie van D'66 dat het kabinet 
weliswaar begrip heeft voor de vrees dat de voorgestelde vrijlatingsregeling, 
die niet voorziet in een ruimere regeling voor partner-inkomens, de 
arbeidsparticipatie van partners nadelig beïnvloed, maar daar toch geen 
oplossing voor wenst te bieden. Dat zich die ongewenste situatie ook 
voordoet in de huidige minimumdagloonbepalingsregeling is op zichzelf 
geen reden om in de Toeslagenwet de impliciete heffing op het partner-
inkomen te laten bestaan. Vanuit emancipatie-oogpunt konden de aan het 
woord zijnde leden deze opstelling van het kabinet niet begrijpen. 

Waar aan de ene kant de arbeidsparticipatie, ook van gehuwde of 
samenwonende vrouwen, wordt aangemoedigd, althans formeel, is een 
ontmoedigingsbeleid via impliciete heffingen niet op zijn plaats. Een 
nadere beschouwing over dit emancipatie-aspect zagen deze leden graag 
alsnog tegemoet. 
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De tabel op blz. 7 van de memorie van antwoord geeft aan dat deeltijd-
werkende partners er niet op achteruit gaan door de Toeslagenwet. Deze 
leden wezen er op dat dit bij tweeverdieners zo moge zijn, voor alleen-
staande deeltijdwerkers ligt de situatie tegengesteld. Zij zouden daarop 
later in dit eindverslag nog terugkomen. 

De leden van de fractie van D'66 wilden vasthouden aan de wens van 
de werknemersleden en enkele kroonleden van de SER om de hoogte van 
de toeslag ten behoeve van een partner uitsluitend afhankelijk te laten 
zijn van het inkomen van die partner. Het kabinet schat de kosten van dit 
voorstel op f25 a f 35 min. Waarop is dat bedrag gebaseerd en hoe 
structureel is dat? Zij konden zich voorstellen dat dit bedrag langzamerhand 
zou afnemen, naarmate meer partners deelnemen aan het arbeidsproces. 
Op hoeveel schat het kabinet de kosten van het vrijlaten van inkomsten die 
in een leefeenheid binnenkomen, indien deze vrijlating wordt verhoogd 
tot anderhalf keer de normale vrijlating? 

1.2.1.3. De duur van de vrijlating 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. bleven met betrekking tot de 
duur van de vrijlating op het standpunt staan, dat 2 jaar, zeker gezien de 
huidige omvang van de werkloosheid, een te korte periode is. Zij wilden 
een nadere argumentatie van de regering waarom de stapsgewijze 
afbouw, zoals voorgesteld door de SVR, buitengewoon gecompliceerd 
zou zijn. 

Wat de duur van de vrijlating betreft handhaafden de leden van de 
CD.A-fractie hun bezwaar ten aanzien van de keuze van de ABW-syste-
matiek. Zolang men in de loondervingsfase verkeert dient men naar de 
mening van deze leden in dezelfde toeslagen c.q. vrijlatingssystematiek te 
blijven verkeren. Dat zal maar een deel van de uitkeringsgerechtigden 
betreffen. Velen zullen immers korter tot veel korter dan 2 jaar, bijvoorbeeld 
onder de nieuwe Werkloosheidswet verkeren, vooral als het uitkeringsrecht 
nog met een half jaar zal worden ingeperkt, als de «stapjes» uit de 
voorstellen worden gehaald. 

Voor alle duidelijkheid wilden deze leden vaststellen dat zij niet het 
huidige vrijlatingssysteem zoals de ABW dat kent ter discussie stellen. 

1.2.1.4. Overige vragen m.b.t. de vrijlatingsregeling 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen al eerder naar de 
vrijlatingsregeling voor deeltijdwerkers en meenden beantwoording te 
hebben gemist. Zij vroegen niet alleen naar het gebruik van de vrijlatings-
regeling na het van kracht worden van de tweeverdienersregeling, maar 
wensten eveneens een reactie op de stelling dat de beperkte duur van de 
vrijlating gecombineerd met de tweeverdienersbelasting de «drempel» 
voor toetreding tot de arbeidsmarkt sterk verhoogd. 

De leden van de CD.A-fractie waren bijzonder geïnteresseerd in de 
financiële gevolgen. Wat kosten de huidige minimumdagloonbepalingen? 
Wat is de «bezuinigings»opbrengst van het voorgestelde lagere maximum 
vrijlatingspercentage? Wat zou het kosten als het nieuwe AOW-systeem 
in de Toeslagenwet zou worden opgenomen (in ieder geval minder dan de 
op blz. 8 memorie van antwoord genoemde f 25 tot f 35 min. daar in die 
berekening het ook gaat over het buiten beschouwing laten van het 
overige inkomen van de uitkeringsgerechtigde). 

Deze leden constateerden tot hun verbazing dat op blz. 9 en 10 
memorie van antwoord wordt gemeld dat geen duidelijke gegevens 
voorhanden zijn voor wat betreft de aantallen uitkeringsgerechtigden die 
van vrijlatingsbepalingen gebruik maken en de mate waarin dat gebeurt. 
Zij hoopten toch op enigerlei wijze een reëel inzicht in de financiële 
gevolgen van de verschillende modellen te kunnen krijgen. 
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1.2.2. Bovenwettelijke uitkeringen 

De leden van de P.v.d.A-fractie achtten het een zeer onwenselijke 
situatie, wanneer als gevolg van de wetsvoorstellen werkgevers zouden 
trachten bovenwettelijke uitkeringen te beperken tot groepen, die in een 
uitkeringssituatie nog boven het relevante sociale minimum zouden 
blijven. Ziet het kabinet dit risico? Zou hiermee ook niet het door deze 
leden gesignaleerde effect van uitholling van de sociale verzekering mede 
ontstaan? Deze leden wensten met de nota naar aanleiding van het 
eindverslag te kunnen beschikken over de tekst van de ontwerp-algemene 
maatregel van bestuur op grond van art. 5 Toeslagenwet. 

De leden hadden graag een reactie op het artikel van W. J. P. M. Fase, 
«Sociale partners, wat nu?» in SMA van februari 1986. Zij vroegen dit in 
het bijzonder op het punt van de bovenwettelijke uitkeringen, maar waren 
ook benieuwd naar een algemene reactie. Vanzelfsprekend onderschreven 
deze leden de theoretische opmerking van de regering, dat de voorgestelde 
systematiek op zich de contractvrijheid van de sociale partners ten 
aanzien van bovenwettelijke uitkeringen onveranderd laat. Op het niveau 
van het minimumloon of 20 a 30 procent daarboven kan nog sprake zijn 
van een toeslag. Verder daarboven is men al boven de norm van de 
Toeslagenwet. De laatste categorie kan dus gemakkelijker een bovenwet 
lelijke uitkering afsluiten. Voor de lager betaalden zal dit moeilijker 
worden. De leden van de P.v.d.A-fractie vonden dit een zeer ongewenst 
gevolg van dit wetsvoorstel. Zij constateerden dat hierdoor twee catego-
rieën werkenden zullen ontstaan, zij die wel en zij die niet een bovenwet-
telijke regeling in hun CAO kunnen afsluiten. 

Ook t.a.v. de bovenwettelijke uitkeringen dient meer duidelijkheid te 
komen, zo merkten de leden van de C.D.A.fractie op. Welke financiële 
consequenties zou het hebben als daar bij de toeslagtoekenning op 
enigerlei wijze positief mee gerekend zou worden? Er zullen toch niet 
meer mensen dan tot voor kort (het moment van terugbrengen van de 
uitkeringen tot 70%) een beroep moeten doen op de minimumdagloonbe 
palingen en straks op de Toeslagenwet? Wat nut de bovenwettelijke 
uitkering vooral als de vrijlating in het nieuwe systeem wordt geminimali-
seerd in de loondervingsfase? Als «met enige nadruk» wordt gesteld op 
blz. 11 memorie van antwoord dat de werkgever de volledige aanvulling 
zal dienen te geven aan wie geen recht op een toeslag zal hebben, dan is 
dat juist, maar hoevelen zijn dat op het totaal van uitkeringsgerechtigden 
die wel een gehele of gedeeltelijke toeslag zullen kunnen verkrijgen. Deze 
leden zagen de aangevoerde bezwaren van het kabinet tegen het vrijlaten 
van bovenwettelijke uitkeringen wel in, maar zij bleven bevreesd dat bij 
invoering van het nieuwe stelsel het instrument van de bovenwettelijke 
uitkeringen zodanig onaantrekkelijk wordt dat men er weinig of geen 
gebruik meer van zal maken. Dat zou een tweeledig negatief effect op 
kunnen leveren. Het aanmoedigen van anderssoortige loonaanspraken. 
En bij het wegvallen van bovenwettelijke uitkeringen, het in omvangrijker 
mate moeten verstrekken van toeslagen uit de algemene middelen. Zij 
wilden graag nog een reactie op deze problematiek. 

Zij wilden ook nog informatie verkrijgen over de bovenwettelijke 
uitkeringen in het bedrijfsleven ten opzichte van die in de gepremieerde 
en gesubsidieerde sector en dan niet uitsluitend voor wat betreft een 
ziekteperiode, zoals de regering, zo blijkt in blz. 12 memorie van antwoord, 
de eerdere vragen van deze leden heeft opgevat. 

Het kabinet stelt in antwoord op vragen van de P.v.d.A-fractie dat het 
feit dat de CAO-verplichting van de werkgevers tot bovenwettelijke 
uitkeringen voorafgaat door de toeslagverantwoordelijkheid van de 
overheid, niet leidt tot de verwachting dat werknemers een achteruitgang 
op dit punt gecompenseerd willen zien. De leden van de fractie van D'66 
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waren op dit punt niet overtuigd door het kabinet. Ook bleven zij van 
mening dat het nut van bovenwettelijke uitkeringen beperkt is als mensen 
reeds een beroep kunnen doen op de Toeslagenwet. 

Het nut voor sociale partners om bovenwettelijke uitkeringen af te 
spreken wordt ernstig beperkt als de overheid toch klaar staat met 
toeslagen. Daar waar de overheid ook elders nogal veel wil overlaten aan 
de sociale partners is het vreemd, dat de overheid het overleg over de 
bovenwettelijke uitkeringen, en daarmee samenhangend goede afvloei-
ingsregelingen blokkeert. De situatie zal zich voordoen dat kostwinners 
minder gebaat zijn bij goede afvloeiingsregelingen, omdat zij toch een 
toeslag kunnen ontvangen, en alleenstaanden en niet-kostwinners daarbij 
wel belang hebben omdat zij geen toeslag ontvangen. 

Deze leden hadden graag een principiële beschouwing van het kabinet 
over de rol van de sociale partners, en hun eigen verantwoordelijkheid 
voor de arbeidsvoorwaarden. 

Het lid van de G.P.V-fractie zag graag een reactie tegemoet op zijn 
bezwaar dat werkgevers in feite tweemaal betalen voor de toeslagen 
indien bovenwettelijke uitkeringen niet buiten beschouwing worden 
gelaten bij de bepaling van het recht op toeslag. Immers, door de 
financiering uit de algemene middelen wordt meebetaald aan de toeslagen, 
die niet eens worden toegekend in het geval een werkgever bovenwettelijke 
uitkeringen toekent. 

1.2.3. De éénoudernorm 

Het was de leden van de P.v.d.A.-fractie niet duidelijk waarom 76,1% 
van het bestand WAO/AWW-uitkeringsgerechtigden onder de overgangs-
regeling valt. Hoe zit het met de rest van de één-oudergezinnen in de 
huidige regeling, vallen zij meteen wel terug in hun uitkering naar 90%, zo 
vroegen deze leden zich af. 

Deze leden hoorden graag de omschrijving van de «objectieve criteria» 
waarop iemand wordt aangemerkt als alleenstaande ouder. 

De leden van de C.D.A. fractie hadden er begrip voor dat in deze 
kabinetsperiode geen concrete voorstellen meer verwacht kunnen worden 
omtrent mogelijkheden de frictie weg te nemen die is geconstateerd 
tussen de 90% norm voor één-oudergezinnen en de 100%-norm voor 
twee-oudergezinnen. Zij stelden dit expliciet vast na lezing van de 
memorie van antwoord, daar de memorie van toelichting wél het voornemen 
als zodanig aankondigde. Zij betreurden het dat het kabinet niet inging op 
hun suggestie een feitelijk inzicht te verstrekken in de verhouding van de 
verschillende normen ten opzichte van elkaar en de feitelijke uitwerking 
daarvan in verschillende situaties, zoals bijvoorbeeld in combinatie met 
de huursubsidie-regeling, retributiesystemen etc. Zij vroegen alsnog in 
deze kabinetsperiode een aanvang te maken met het ontwikkelen van een 
notitie, waardoor het zo gewenste inzicht kan worden verschaft. 

De leden van de fractie van D'66 hadden gevraagd naar de positie van 
de alleenstaande ouder met een kind ouder dan 18 jaar, dat geheel of 
gedeeltelijk van die ouder afhankelijk is. 

De opmerking dat het leggen van de grens bij 18 jaar in de Toeslagenwet 
geen nieuw element is in de sociale zekerheidswetgeving is op zichzelf 
waar, maar leidt in de reeds bestaande regelingen ook tot grote problemen, 
die voor betrokkenen, voor wie de situatie na het 18 jaar worden van het 
kind, niet wezenlijk verandert, als volstrekt onbegrijpelijk en onredelijk 
worden ervaren. Dat geldt te meer waar het recht op tweevoudige 
kinderbijslag ook al bestaat als het kind 16 jaar is en dus niet valt in te zien 
waarom die grens van 18 jaar opeens betekent dat de ouder in inkomen 
terugvalt. Wil het kabinet dit probleem onopgelost laten? 
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1.3. De gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samen-
wonenden 

De leden van de P.v.d.A-fractie wensten nader geïnformeerd te 
worden over een meer concrete uitwerking - tijdspad, termijnen - van de 
vage plannen dat toekomstige veranderingen ook kunnen leiden tot een 
herziening van de ABW in het bijzonder waar het betreft de positie van de 
jongeren. Welke situatie zou moeten zijn bereikt bijvoorbeeld ten aanzien 
van het buitenshuis werken van vrouwen en mannen alvorens het kabinet 
van oordeel is dat een ander uitgangspunt in ABW en Toeslagenwet 
gewenst en noodzakelijk zou zijn? 

Heeft het kabinet beseft dat het met de mond beleden uitgangspunt 
van een vergroting van de arbeidsdeelname van vrouwen door de materiële 
effecten van de Toeslagenwet ernstig kan worden gefrustreerd? Kan bij 
benadering worden aangeduid in hoeveel gevallen mannen een inkomen 
hebben wat hen bij een 70%-uitkering zou nopen een beroep te doen op 
de Toeslagenwet als zij een partner hebben en hoeveel van deze partners 
een inkomen hebben in de orde van grootte van 60% van het bruto 
minimumloon of daarbeneden? Deze leden verwezen op het punt van de 
mogelijke ontwikkelingen na 1990 naar hun bijdrage in het eindverslag 
ABW. 

Ten aanzien van de argumenten van de regering over de gelijkstelling 
van ongehuwden aan gehuwden zijn deze leden niet overtuigd. Als de 
feitelijke omstandigheden het belangrijkste criterium zijn voor de gelijk 
stelling en dus voor het recht op toeslag krachtens deze wet, hoe worden 
gehuwden dan behandeld die zich naar buiten toe niet gezamenlijk 
presenteren dan wel geen gezamenlijke huishouding voeren? Kunnen zij 
dan ook geen aanspraak maken op toeslag? Ze verkeren immers feitelijk 
niet in vergelijkbare omstandigheden. Te denken valt ook aan mensen, die 
feitelijk gescheiden leven, maar nog wel gehuwd zijn. De leden van de 
fractie van de P.v.d.A. waren verbijsterd door de manier waarop het 
voorbeeld onder I Toeslagenwet is gesteld. Wat is hier de omschrijving 
van het begrip «partner». Presentatie naar buiten wil namelijk in hun ogen 
nog niet automatisch zeggen «partner». Deze leden dachten dat het in 
het algemeen nogal ingewikkeld wordt voor mensen om te bepalen 
wanneer er wel of niet in de ogen van de regering sprake zal zijn van 
«partners». Wat bij voorbeeld te denken van twee buren, die naar buiten 
toe vaak gezamenlijk optreden (bij voorbeeld vaak samen eten en TV 
kijken). 

De uitvoeringsproblematiek tussen GSD en de bedrijfsverenigingen 
was deze leden nog niet geheel helder. Wil men als aanvrager van een 
toeslag nl. niet de verdenking op zich laden van het verstrekken van valse 
informatie, dan moet men toch bij een instantie kunnen informeren hoe 
zijn/haar rechten en plichten precies liggen. Heeft de regering daarin 
voorzien. De voorlichting met een algemene folder over de sociale zeker-
heidswetgeving leek deze leden op dit punt niet voldoende. 

De toetsing of de «partner» inkomen heeft, kan zeer privacygevoelig 
zijn. Die «partner» kan immers wellicht weinig met de uitkeringsgerechtigde 
te maken hebben. Hoe zijn die zgn. «partners» voor uitkeringsgerechtigden 
aanspreekbaar met betrekking tot het inwinnen van inlichtingen en 
dergelijke, indien zij weigeren deze te verstrekken. Deze leden vonden dat 
het publiekrecht op deze manier grove inbreuk pleegt op de privaatrechte-
lijke vrijheden van mensen. Zij brachten dit naar voren, omdat de regering 
stelt dat het niet zo kan zijn, dat ten aanzien van de aan de orde zijnde 
problematiek het publiekrecht wijkt voor het privaatrecht. Mensen kunnen 
niet wonen waar zij willen zonder dat zij al na 3 maanden met verstrekkende 
consequenties voor hen en hun partner worden geconfronteerd. Er is 
geen onderhoudsverplichting in de situatie van ongehuwden. Dat wordt 
hier arbitrair en ter subjectieve beoordeling van niet-gecontroleerde 
ambtenaren van niet-democratisch gekozen organen gebracht. Deze leden 
wilden nogmaals uitdrukkelijk stellen, dat zij hiermee allerminst de 
bedrijfsverenigingen willen wraken als deugdelijke uitvoeringsorganen, 
maar het uitgeven en bepalen tot uitgeven van algemene middelen 
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behoort in hun ogen door democratisch gekozen organen controleerbaar 
te zijn. De vraag was zelfs voor deze leden of de Algemene Rekenkamer 
niet toezicht zou behoren uit te oefenen op het Toeslagenfonds. Toezicht 
door de SVR achtten zij principieel minder wenselijk. De regering stelt in 
de memorie van antwoord dat in de memorie van toelichting bij de 
verschillende wetsvoorstellen naar hun mening voldoende uitwerking 
gegeven is aan de verschillende aandachtspunten, een en ander met 
inbegrip van «de wijze waarop personen zich aan hun omgeving presen-
teren». Deze leden hadden graag een opsomming per wetsvoorstel waar 
dat precies te vinden is. De regering stapt naar de mening van deze leden 
te gemakkelijk over de flexibiliteit, waarmee verschillende mensen hun 
leven momenteel inrichten, heen. Het CBS concludeert dat op den duur 
25 tot 30% helemaal geen huwelijk meer zal sluiten, terwijl van de huidige 
10 gesloten huwelijken binnen 10 jaar minimaal 3 in scheiding uiteenvallen. 
Ten aanzien van de term serie-monogamie gaat het ons inziens in de 
eerste plaats om mensen, die vaak wisselende levensvormen hebben en 
in de tweede plaats om pluriforme levensvormen (dus niet alleen gehuwden 
of «daarmee gelijk te stellen» situaties). 

De leden van de C.D.A. fractie stelden het bijzonder op prijs dat in de 
memorie van antwoord opnieuw zo uitvoerig wordt ingegaan op de 
problematiek van de leefvormen. Zij wilden in dit eindverslag allereerst 
opmerken dat zij het op prijs zouden stellen als in de wetstekst, eventueel 
in een algemene maatregel van bestuur de te hanteren criteria zouden 
worden omschreven en aangeduid. 

Het begrip economische eenheid of het voeren van een gezamenlijke 
huishouding en (een zekere mate van) duurzaamheid blijken zodanig 
relevant te zijn dat deze begrippen zeker een duidelijke rol kunnen spelen. 
Het probleem blijkt zich toch steeds weer toe te spitsen op het derde, 
meer subjectieve element van het partnerschap, de toevoeging dat ook 
de situatie niet feitelijk dient te verschillen van de situatie waarin gehuwden 
verkeren. Deze leden zagen heel duidelijk de voor- en nadelen van het al 
dan niet hanteren van dit subjectieve element, die in de memorie van 
antwoord heel overzichtelijk zijn geschetst. Zij vonden het 
buitengewoon moeilijk een laatste, verantwoorde keuze te maken. Zij 
vonden in de memorie van antwoord geen reactie op hun suggestie in 
ieder geval bij een algemene toepassing van het begrip economische 
eenheid verwanten tot in de tweede graad buiten beschouwing te la-
ten. Wat ook nog zeer onduidelijk is is wie precies de huidige woningde-
lers-niet-verwanten zijn, die bij die keuze onder de Toeslagenwet voor 
een toeslag in aanmerking zouden komen en in de ABW van een 60%-
norm op een 50%-norm zouden worden gebracht. Zij vermoedden dat 
dit vooral jongeren en jongvolwassenen zouden zijn, die samen een 
woning delen om goedkoper te kunnen wonen, maar nauwelijks of geheel 
niet als economische eenheid kunnen worden aangemerkt. Zij verkregen 
in ieder geval graag meer inzicht in omvang en aard van de groep. Deze 
leden hadden toch ook wel grote aarzeling om deze groep op dezelfde 
wijze te gaan behandelen als op dit moment de gehuwden en in de ABW 
ook de ongehuwd samenwonende partners. Bovendien zagen zij de 
problemen die niet zo maar op te lossen zijn, zoals geschetst op blz. 19, 
waaronder die van meer-persoons huishoudens en de gevolgen voor de 
uitkeringsgerechtigden onder de diverse sociale zekerheidswetten, die nu 
nog als alleenstaanden en onafhankelijk van elkaar worden beschouwd 
(zie blz. 18 en 19 memorie van antwoord). Zij vroegen welke gedragingen 
zullen ontstaan van betrokkenen als zij hun alleenstaanden-status zouden 
verliezen, ook als zij feitelijk als alleenstaanden woningdelers hun leven 
hebben ingericht. De vraag wat precies een gezamenlijk huishouden is en 
van wie verwacht mag worden het bestaan daarvan al dan niet aan te 
tonen, is daarbij opnieuw aan de orde. Deze leden waren geneigd alsnog 
het kabinet te volgen en het partnerschap - met het daarbij behorende 
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subjectieve element - als toe te voegen gegeven te accepteren. Met de 
daaraan klevende nadelen, dat beseften zij terdege. Zij wilden de nota 
naar aanleiding van het eindverslag afwachten, alvorens hun definitieve 
standpunt te bepalen. 

De opmerking van deze leden betreffende oneigenlijke LAT-relaties die 
op dezelfde wijze beoordeeld zouden moeten worden als schijnhuwelijken, 
was kennelijk niet duidelijk geformuleerd. Graag verkregen zij daarop 
alsnog een meer adequate reactie. 

De leden van de V.V.D-fractie wensten terug te komen op de gelijke 
behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden. Deze leden 
blven bezwaren houden tegen de wijze waarop het kabinet de voorgestelde 
gelijke behandeling regelt en definieert. Het kabinet hanteert naast een 
aantal objectieve criteria, zoals het voeren van een gemeenschappelijke 
huishouding en een zekere duurzaamheid, meer subjectieve elementen 
als «het zich naar buiten presenteren». Deze leden handhaafden hun 
bezwaren tegen deze subjectieve elementen, bovendien waren zij er niet 
van overtuigd geraakt dat het noodzakelijk was te werken met niet-
objectieve criteria. 

Zij herhaalden voorts hun wens om in de wetstekst zelve op te nemen: 
«het duurzaam voeren van een gemeenschappelijke huishouding». Het 
kabinet gaf in de memorie van antwoord toe dat een dergelijke wetstech-
nische wijziging de eenduidigheid van de wetgeving ten goede zou 
komen (blz. 17 en 18 memorie van antwoord). Deze leden wensten nog 
eens te bevestigen dat er slechts voor verwanten een uitzondering diende 
te worden gemaakt. Het kabinet spreekt in de memorie van antwoord 
(blz. 18) naast verwanten, over personen die duurzaam samenwonen, 
maar wier presentatie naar buiten toe niet zodanig is dat kan worden 
gesproken over een situatie, die niet feitelijk verschilt van gehuwden. 

Deze leden vroegen het kabinet nader aan te geven op welke categoriën 
precies werd gedoeld. Zij waren van mening dat er geen enkele reden 
was diverse categoriën personen die duurzaam een gemeenschappelijke 
huishouding voerden voor wat betreft hun minimumbehoefte verschillend 
te behandelen. 

Het slechts hanteren van objectieve criteria had aldus deze leden naast 
het door het kabinet genoemde voordeel van eenduidigheid in de 
wetgeving, het voordeel van vereenvoudiging en minder privacygevoelig 
maken van de uitvoering. Controle op de aard van een relatie is aldus 
deze leden volstrekt irrelevant als het er slechts om gaat de draagkracht 
en de minimumbehoefte van een leefeenheid vast te stellen. Zij waren 
bovendien van mening dat een wijziging zoals door hen voorgesteld, de 
veelvuldige circelredeneringen om een fictief huwelijk te construeren 
overbodig maakten. 

De leden van de V.V.D.-fractie wensten een antwoord op de vraag wat 
het verschil was tussen woningdelers en duurzaam samenwonende 
personen wiet presentatie naar buiten toe niet zodanig is dat kan worden 
gesproken van een situatie die niet feitelijk verschilt van gehuwden. 

Zij hadden tot slot met verbazing kennis genomen van het gestelde op 
blz. 19 van de memorie van antwoord te weten de volgende passage: 
«Dit betekent voor een aantal personen voor wie in de huidige situatie, en 
in het kabinetsvoorstel, recht bestaat op een individuele woningdelersuit-
kering, de uitkering bij realisering van de gevraagde variant, zal worden 
afgestemd op de gevraagde middelen.» 

Dit kon aldus deze leden niet het geval zijn, omdat juist bij de bespreking 
van de algemene maatregel van bestuur waarbij de woningdelersnorm 
werd ingevoerd, is komen vast te staan, dat bij het gezamelijk voeren van 
de huishouding, los van de aard van de relatie, er sprake is van een 
fundamenteel andere situatie dan het delen van (slechts) de woning. Zij 
vroegen enige duidelijkheid in deze te verschaffen. 
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De leden van de fractie van D'66 wensten de gelijke behandeling van 
gehuwden en ongehuwd samenwonenden af te wijzen, als zijnde in strijd 
met de individualiseringsgedachte. Daar komt bij dat het kabinet er nog 
steeds niet in geslaagd is de criteria eenduidig te formuleren. 

De leden van de fracties van de C.P.N, en de PSP. vonden de opmerking 
van do regering dat «de voorliggende sociale zekerheidsvoorstellen 
beogen mede het stelsel van sociale zekerheid af te stemmen op de 
pluriformiteit in samenlevingsvormen van de huidige en toekomstige 
samenleving» (memorie van antwoord blz. 25) zeer opvallend. Een ieder 
kan immers zo langzamerhand zien dat i.h.b. de Toeslagenwet uitsluitend 
en alleen bedoeld was deze «pluriforme samenlevingsvormen» zoveel 
mogelijk gelijk te stellen toe te schrijven, te relateren en af te leiden van 
het begrip «huwelijk» of gezin. De tragiek van het voorliggende wets-
voorstel is juist dat datzelfde huwelijk in betekenis en aantal afneemt en 
in de toekomst verder af zal nemen, zoals de regering, ter onderbouwing 
van haar stelling (!), cijfermatig aangaf. 

Al bij talloze voorgaande gelegenheden hadden deze leden geprobeerd 
duidelijk te maken dat de maatschappelijke ontwikkelingen er juist toe 
tenderen dat mensen steeds minder expliciet kiezen voor een huwelijk: 
steeds minder voor «zorgplicht voor elkaar», steeds minder voor «duur-
zaamheid» (laat staan eeuwigdurendheid) van hun relaties, steeds minder 
voor een gezamenlijke presentatie naar buiten, en voor het voeren van een 
gemeenschappelijke huishouding, maar juist voor het tegenovergestelde: 
relatieve zelfstandigheid, in economisch en financieel opzicht, een meer 
zelfstandige presentatie naar buiten, afzonderlijke woonruimte en privacy, 
ook al deelt men een woning. Deze leden constateerden dat de regering 
daar geenszins gevoelig voor is. Het huwelijk, dat in betekenis zodanig 
afneemt dat binnen afzienbare tijd minder mensen gehuwd dan ongehuwd 
door het leven gaan, zoals in de tabel op blz. 24 is te lezen, blijft de 
standaard waar elke relatievorm aan afgemeten wordt, met als uiteindelijk 
resultaat dat alle pogingen van mensen om hun leefsituatie een vorm te 
geven, die afwijkt van het «normale» huwelijk, stranden, nutteloos en 
vruchteloos worden, omdat voor wat betreft het sociale zekerheidsstelsel 
betreft zij toch behandeld worden als de helft van een stel. 

De leden van de V V D . fractie stellen in het voorlopig verslag dat niet 
de vorm maar de feitelijke omstandigheden binnen een leefeenheid 
bepalend dienen te zijn en dat in plaats van formele criteria, zoals bij 
voorbeeld het gehuwd zijn, meer feitelijke criteria gehanteerd dienen te 
worden. Naar aangenomen mag worden onderschrijft de regering deze 
zienswijze van harte. Een doorzichtige poging, zo zouden de leden van de 
fracties van P.S.P. en C.P.N, hiertegenover willen stellen om het huwelijk 
te reduceren tot een formeel briefje zonder inhoud. Is het niet juist zo, zo 
zouden deze leden willen weten, dat het aangaan van een huwelijk ook 
expliciet kiezen is voor bovengenoemde criteria? Immers kiest men met 
het huwelijk niet juist voor «duurzaamheid», voor zorgplicht voor de 
ander, voor het voeren van een gezamenlijke huishouding? En is het niet 
zo dat mensen die niet trouwen dat uitdrukkelijk doen, omdat men niet 
kiest voor die criteria? Heeft de regering eigenlijk een verklaring voor het 
feit dat steeds minder voor het huwelijk gekozen wordt? Genoemde leden 
constateerden dat de regering zich vooral uitputte in argumenten dat de 
«ontwikkelingen niet snel gaan» en dat niet op veranderingen «vooruitge-
lopen moest worden». 

De «beknopte» weergave van de tabel op blz. 24 van de memorie van 
antwoord riep bij de leden van de fracties van de C.P.N, en de PSP. een 
aantal vragen op. Zo er al iets uit af te leiden valt is dat het feit dat het aan-
tal gehuwden beneden 34 jaar bij vergelijking van het jaar 1984 met het 
jaar 2000 spectaculair gaat afnemen. Aangenomen moet worden dat het 
aantal gehuwde mannen dan vooral bij de ouderen moet zitten, anders is 
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de geringe afname van het totaal aantal gehuwde mannen (van 48 naar 
43%) niet te verklaren. Kan de regering dit verduidel i jken. Erkent de 
regering dat het ongehuwd zijn al op korte termi jn «normaler» is en veel 
meer voorkomt dan gehuwd zijn? Is dat een reden om meer de ingang te 
kiezen van het gelijk stellen van gehuwden aan ongehuwden? 

Met belangstell ing hadden deze leden de voorstel len gelezen van de 
fracties van het C D A . en V.V.D. om meer «feiteli jke criteria te hanteren» 
dan het kabinet voorstelt. Zij dachten daarbij aan het begrip «economische 
eenheid». Dit begrip vinden deze leden blijkbaar handzamer dan wat het 
kabinet voorstelt, daarbij voorbi jgaand aan de talloze moeil i jkheden die 
het hanteren van dit begrip in de afgelopen jaren opgeleverd heeft. 
Ronduit merkwaardig wordt het als de leden van de C D A . fract ie vragen 
om nieuwe criteria «waaraan nauwelijks een subjectieve beoordel ing aan 
te pas hoef te komen», de problemen met het funct ioneren bij de ABW 
aanhalen om dat te adstrueren, en vervolgens hetzelfde begrip, waardoor 
die problemen zijn ontstaan, opvoert als de «oplossing». Ook het kabinet 
erkent de «voordelen» van dit systeem, maar werpt daartegen op dat het 
de «nodige problemen» kan geven voor situaties waarin méér dan 2 
mensen gezamenlijk een huishouding voeren. Men kan dit toch nauwelijks 
een adequaat weerwoord noemen: hoe lost het kabinet dit dan met haar 
criteria op? Tot overmaat van ramp moesten de hier aan het woord zijnde 
leden constateren dat de regering in haar antwoord op een door hen 
gestelde vraag over de woningdelers, doet alsof zij daarvóór zouden zijn 
en er blijk van hebben gegeven daar niet geheel onwil l ig tegenover te 
staan! Elke suggestie in die zin wensten de leden van de fract ies van 
C.P.N, en P.S.P verre van zich te werpen. Deze leden waren namelijk wél 
gevoelig geweest voor de talloze argumenten, aangevoerd door gemeen-
tebesturen, uitvoeringsorganen en belangenorganisaties om de invoering 
van een woningdelersnorm, - overigens verwijzend naar het ontbreken 
van eenduidige en object ieve criteria om het woningdelen te bepalen -
ten sterkste af te raden. De vragen van de hier aan het woord zijnde leden 
hadden juist betrekking op het feit dat het niet langer zinvol was een 
woningdelersnorm te hanteren, in het bijzonder als men als doelstel l ing 
gekozen heeft om de systematiek van de diverse regelingen op elkaar af 
te s temmen: die systematiek leidt ertoe dat er geen reden meer is op te 
geven voor het handhaven van de woningdelersnorm, omdat met behulp 
van de Toeslagenwet in vr i jwel alle regelingen de minimumbehoef te 
centraal komt te staan. Overigens wensten deze leden de talloze problemen 
die gepaard gaan met het vaststellen van de categorie «woningdelers» 
expliciet te betrekken bij de voor l iggende Toeslagenwet, in het bijzonder 
omdat het onderscheid tussen woningdelers en «economische eenheden» 
vaak marginaal en moeili jk vast te stellen is. 

Het bepalen van de «woningdeler» kent dezelfde moei l i jkheden als het 
bepalen van de economische eenheid. De leden van de fract ies van 
C.P.N, en P S P . herinnerden de regering daarom aan de toegezegde 
evaluatie van de woningdelersmaatregel , nadat een kamermeerderheid 
de wens had uitgesproken deze evaluatie kort na het kerstreces over te 
leggen. Hoever staat het met die evaluatie? Is het niet logisch, gelet op 
de samenhang met de criteria die een situatie die niet verschi l t van de 
huweli jkse staat moet vaststel len, deze evaluatie nog vóór de plenaire 
behandeling van de Toeslagenwet te behandelen? Ziet de regering kans 
de evaluatie op korte termijn af te ronden en over te leggen? 

Hoewel de leden van de fracties van P.S.P. en C.P.N, van mening waren 
dat het geschetste «alternatief» van C.D.A. en V.V.D. geen enkele 
verbeter ing van de kabinetsvoorstel len inhield (de problemen verschuiven 
immers naar de interpretatie van wat een gemeenschappel i jke huishouding 
voeren is) ziet het kabinet als één van de nadelen dat een aantal woning-
delers geen woningdelersui tker ing meer zou krijgen maar slechts een 
toeslag. De hier aan het woord zijnde leden konden zich daar op het 
eerste gezicht geen voorstel l ing van maken en vroegen daarom om een 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1 9 8 5 - 1 9 8 6 , 19 257, nr. 7 14 



nadere uiteenzetting op dit punt. Kan de regering hiervan enkele voor-
beelden geven? Volgens het kabinet zou het opnemen van de criteria 
«duurzaamheid» en «gemeenschappelijke huishouding voeren» in de 
wetstekst zelf de «eenduidigheid van de wetgeving zelf» ten goede 
komen. Maar is het niet zo, zo wilden deze leden weten, dat in dat geval 
opnieuw, door het ontbreken van objectieve onderscheidende en ééndui-
dige criteria de interpretatie van deze begrippen aan de uitvoeringsinstan-
ties overgelaten wordt en opnieuw op basis van jurisprudentie vorm moet 
krijgen wat de regering niet adequaat wist te formuleren? Is er niet 
voldoende onduidelijkheid en onrechtvaardigheid in de afgelopen jaren 
opgetreden om in ieder geval niet meer die weg op te gaan? 

De leden van de fracties van de P.S.P. en de C.P.N, waren van mening 
dat het kabinet er niet in zou slagen heldere en voor geen misverstand 
vatbare criteria te ontwikkelen om scherp de «met het huwelijk vergelijkbare 
situatie» te omschrijven. Dat kan logischerwijs niet, omdat een kardinaal 
verschil tussen de huwelijkse en niet-huwelijkse situatie blijft dat de 
laatste situatie gekozen wordt juist óm zich van de huwelijkse te onder-
scheiden. Zolang niet van de fictie afgestapt wordt dat individuen als de 
«helft van een stel» beschouwd moeten worden zullen diep in de privacy 
van mensen ingrijpende controles noodzakelijk zijn. Dat valt naar de 
mening van de leden van P.S.P. en C.P.N, alleen te voorkomen door als 
uitgangspunt te kiezen dat mensen, ook in de sociale zekerheid, als 
individu beschouwd moeten worden. Allereerst zou dat moeten gebeuren 
met mensen die daar daadwerkelijk zélf al voor gekozen hadden (door 
niet te trouwen), in een later stadium door ook gehuwden als individuen 
te behandelen. Deze leden hadden in het voorlopig verslag daartoe 
voorstellen gedaan door de Toeslagenwet alleen van toepassing te 
verklaren voor gehuwden. Zij waren ervan overtuigd daarmee alle 
problemen, die zich nu voordoen met het ontwerpen van criteria, over-
wonnen te hebben. Erkent de regering dat als het huwelijk het enige 
criterium zou zijn elke inbreuk in de privacy achterwege kan blijven, een 
uiterst overzichtelijk en inzichtelijk stelsel zou ontstaan, zeer eenvoudig 
van opzet? Erkent de regering bovendien als een huwelijk achterwege 
blijft, ook niet rechtsgeldig van een zorgplicht gesproken kan worden? 

Het G.P.V.fractielid zei positief te staan tegenover de wijze waarop het 
kabinet een samenlevingsverband als duurzaam wil aanmerken. Een van 
de essentiële voorwaarden om te kunnen spreken van een duurzaam 
samenlevingsverband is het zich naar buiten toe als zodanig presenteren. 
Dit lid achtte dit een voor de overheid relevant gegeven, omdat het 
betrekking heeft op het openbare karakter van de relatie. Desalniettemin 
wordt deze voorwaarde zwaar gekritiseerd vanwege het element van 
subjectieve beoordeling dat erin zit. Ongetwijfeld is dit een bezwaar. Zou 
de definiëring van het begrip duurzaam samenlevingsverband niet nader 
geobjectiveerd kunnen worden door iedere economische eenheid als 
zodanig aan te merken, tenzij er bloedverwantschap is tot in de tweede 
graad? Dat is een ruimere omschrijving dan het kabinet voor ogen staat. 
Maar zou dan aan degenen die een economische eenheid vormen, die 
geen bloedverwanten zijn en die ook geen duurzaam samenlevingsverband 
vormen, niet de mogelijkheid geboden moeten worden niet als zodanig te 
worden aangemerkt? Hoe oordelen de bewindslieden hierover? 

1.4. De derde EG-richtlijn 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren en blijven van mening, 
dat de minister-president wel degelijk de toezegging heeft gedaan 
waarvan in het voorlopig verslag sprake is. Zij zouden de letterlijk door de 
minister-president uitgesproken tekst aan de regering doen toekomen. 
Zij namen aan dat het kabinet de door de minister-president gedane 
toezeggingen zal honoreren. 
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1.5. De tijdelijkheid van de toeslagenregeling 

1.5.1. De arbeidsparticipatie van partners 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. constateerden met vreugde de 
stelling van de regering dat «het voorhanden zijn van voldoende kinderop-
vangmogelijkheden in diverse vormen wordt gezien als essentiële 
voorwaarde voor het vergroten van de deelname van vrouwen aan het 
arbeidsproces». Misschien was het juister van de regering als zij deze 
prachtige zinsnede onderbouwde met de feitelijke omstandigheden, 
waarin de kinderopvang zich in Nederland bevindt. Bij voorbeeld de 
wachtlijsten per provincie en de aanvragen voor de Rijksbijdrageregeling 
kinderopvang. Zij gingen ervan uit dat het Ministerie van WVC niet al te 
veel moeite zou hebben de complete gegevens binnen korte tijd te 
leveren. Graag zagen deze leden ook gegevens over de vorderingen van 
de SKON tegemoet. De aanvullende arbeidstoeslag en de aanvullende 
alleenstaande-oudertoeslag is voor de meeste mensen lang niet voldoende 
om de RBR-kinderopvang van te betalen. Deze leden wilden dit nog eens 
uitdrukkelijk stellen; het kabinet schijnt dit te zijn vergeten. Nu de Tweede 
Kamer zich uitgesproken heeftin het kader van het Beleidsplan Emancipatie 
voor verdere stappen, na 1990, op het gebied van individualisering, 
wilden deze leden van de regering t.a.v. de tijdelijkheid van de Toeslagenwet 
graag een tijdspad van de regering vernemen. 

In aanvulling op hun opmerking in het voorlopig verslag betreffende de 
eventuele tijdelijkheid van de Toeslagenwet wilden de leden van de 
CDA.-fractie verwijzen naar hun bijdrage betreffende dit punt in het 
debat over het Beleidsplan Emancipatie van 3 februari jl. In het bijzonder 
verwezen zij daarbij naar hun ingediende motie, die de regering verzocht 
af te zien van haar voornemen t.a.v. het jaar 1990, vanwege hun oordeel 
dat echtgenoten/partners zelf tot een reële arbeids- en inkomensverdeling 
moeten kunnen komen en vanwege hun oordeel dat voor één uitkering 
niet aan beide echtgenoten/partners een sollicitatieplicht opgelegd dient 
te worden. Zij wilden in het kader van deze Toeslagenwet opnieuw 
vaststellen dat zij na 1990 niet anders met de toeslagen wensen om te 
gaan dan voor 1990, dus dat zij een wezenlijke verandering van het 
wetssysteem in 1990 achterwege wensten te laten. Ten aanzien van één 
punt wilden zij graag nog nadere verheldering verkrijgen. Hoewel het 
Beleidsplan Emancipatie nadrukkelijk spreekt van een geringe beschik-
baarheid vanwege de zorg voor jonge kinderen - een gegeven wat op het 
desbetreffende moment dus beoordeeld zou dienen te worden - geven de 
teksten in het kader van de Toeslagenwet hier en daar de indruk dat 
automatisch het gegeven van de zorg voor c.q. de aanwezigheid van 
jonge kinderen het recht op een toeslag doet ontstaan. Dat zou dus een 
tijdsduur van 12 jaar kunnen betekenen. En nog langer als er meer dan 
één kind in het gezin aanwezig is. Als dit waar is, dan geldt de omslag in 
1990 dus uitsluitend voor die jonge partners die (nog) geen kinderen 
hebben, waarvan er niet velen zullen zijn in 1990 e.v. jaren, die geheel 
geen eigen inkomen verdienen. Dat zou betekenen dat het voorstel voor 
1990 slechts voor enkele personen zou gelden. Dat dient dan ook 
duidelijk te worden vastgesteld. Tijdens het debat op 3 februari jl. is 
daaromtrent onvoldoende helderheid ontstaan. 

De leden van de fractie van D'66 begrepen nog steeds niet waarom de 
Toeslagenwet geen tijdelijk karakter moet hebben. Zij hadden graag 
gezien dat de regering meer consequenties had verbonden aan haar 
eigen opstelling in het Beleidsplan Emancipatie met betrekking tot de 
generatie die in of na 1990 18 jaar wordt. 

Een individueel bijstandsrecht zonder partner-inkomenstoets zou na 
1990 meer voor de hand liggen, gekoppeld aan de beschikbaarheidseis 
voor de arbeidsmarkt. 
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Gezien het feit dat van de jongere generatie thans evenveel mannen als 
vrouwen deelnemen aan het arbeidsproces vroegen zij zich af welke 
financiële gevolgen afschaffing van de Toeslagenwet in 1990 zou hebben. 

In het kader van de aangenomen mot ie-Groenman (1 9 200 XV, nr. 36) 
konden zij zich voorstel len dat de relatie van de Toeslagenwet tot het 
toekomst ige emancipat iebeleid mede zou moeten worden onderbouwd 
met gegevens over in de toekomst te verwachten arbeidsmarktci j fers van 
vrouwen en mannen. Over het verbinden van een grens in de ti jd aan de 
Toeslagenwet zou in relatie tot de genoemde mot ie, wel l icht advies 
gevraagd kunnen worden aan de Emancipatieraad. Hoe oordeelt het 
kabinet daarover? 

1.5.2. De herverdeling van arbeid 

Wanneer wordt het op blz. 29 memor ie van antwoord aangeduide 
SER-advies tegemoet gezien, zo vroegen de leden van de C D . A - f r a c t i e 
nogmaals. 

1.6. De w e r k i n g s s f e e r van de t o e s l a g e n r e g e l i n g 

1.6.2. De personenkring 

De leden van de fract ie van de P.v.d.A. waren het oneens met het 
kabinet op het punt van de deelt i jdwerkers. Begrepen zij de situatie van 
deelt i jdwerkers nu goed als zij veronderstelden dat de regering vindt, dat 
deelt i jdwerkers, al dan niet al leenstaand, als zij onder het relevante 
sociale min imum vallen, zich tot de A B W moeten wenden? Een twee-
loketten-bureaucratie, zo dachten deze leden, waarbi j ook nog een 
feiteli jke ongeli jkheid voor deelt i jdwerkers word t gecreëerd. Zij worden 
vanaf de eerste dag van hun werkloosheid geconfronteerd met een 
middelentoets. Sinds lange ti jd wordt in de Tweede Kamer bepleit betere 
randvoorwaarden te scheppen ten aanzien van deelt i jdwerkers, juist ook 
in het kader van ATV. Is dit niet een moment waarop de regering ten 
aanzien van de sociale zekerheid een stap in die r icht ing zou kunnen 
nemen? Deze leden hadden graag een reactie en wensten een overzicht 
van de mogeli jke kosten die een dusdanige regeling met zich mee zou 
kunnen brengen. Zij wezen erop, dat in de adviesaanvraag van mei 1983 
- waarnaar het kabinet verwijst - op dit punt nauweli jks argumentat ie 
voorhanden is. Bovendien is sinds mei 1983 de aandacht in het beleid 
voor deelt i jdwerk (gelukkig) aanzienlijk toegenomen. 

De leden van de fractie van D'66 wi lden nogmaals opmerken dat het 
ontbreken van bescherming aan alleenstaanden bij hen op grote bezwaren 
stuit. Bij de behandel ing van de n W W hadden zij een alternatief aange-
dragen. 

Op deze plaats wi lden wi j nog eens ingaan op de belangri jkste punten 
van kritiek op de thans gekozen systematiek. Bij de Toeslagenwet wordt 
hetzelfde kostwinnersprincipe gehanteerd als bij de min imumdagloonbe-
palingen. De verzekeringsgedachte en de solidariteit van verzekerden 
wordt losgelaten. Terwij l iedere werkende onafhankeli jk van zijn leefvorm 
premie betaalt, zijn de uiteindeli jke uitkeringsrechten niet gelijk voor 
alleenstaanden vergeleken met andere leefvormen. 

Als bij uitkeringen ten gevolge van werknemersverzekeringen toeslagen 
worden verleend, zou dat moeten gelden tot aan het min imumloon voor 
iedereen. Al leenstaanden moet eerder een beroep doen op de ABW, bij 
gebrek aan een toeslag, met alle gevolgen van dien. Voor alleenstaanden 
wordt het vri jwel onmogel i jk om in deelt i jd te gaan werken, gezien het te 
groot onverzekerd risico daarvan. 

Kan het kabinet alsnog de cijfers geven van het aantal alleenstaanden 
dat in deelt i jd werkt, plus de bi jbehorende loonniveaus, zoals deze leden 
reeds gevraagd hadden in hun bijdrage aan het voor lopig verslag? 
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1.7. De uitvoering 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen om een overzicht van 
de problemen, die zouden ontstaan als andere organen dan de bedrijfs-
verenigingen, die de loondervingsuitkeringen betalen, de uitvoering van 
de Toeslagenwet op zich nemen. 

Ten aanzien van de problematiek van de samenloop van AAW en WW 
met wisselende werkuren per week zal nader advies gevraagd worden 
aan de SVR. Deze leden dachten dat dit nogal wat rechtsonzekerheid 
voor betrokkenen oplevert. Hoe kan de volksvertegenwoordiging wetten 
aannemen, waarbij ze de betrokkenen niet duidelijk kan maken wat hun 
rechten zijn op grond van de betreffende wet? 

Deze leden wilden weten op welke termijn de kamer kan beschikken 
over de wetsvoorstellen ten aanzien van de termijnen waaraan de 
afhandeling van een aanvraag om toeslag bij de SVR wordt gebonden. 

2 .1 . Financiering van de toeslagen 

De leden van de CDA. f rac t ie wilden graag in een enkel voorbeeld de 
gevolgen zien bij het overgaan van een netto- naar een bruto-koppeling. 
Welke gevolgen kunnen daaruit voortvloeien voor de praktische toepassing 
van de Toeslagenwet? 

In antwoord op vragen van de fracties van C.P.N, en P.S.P. over de 
kosten van een individueel recht voor ongehuwden geeft de regering aan 
dat de kosten slechts 135 min. zouden bedragen. Daarbij was nog niet 
gerekend met de grote besparing die bij de uitvoeringsorganen (en 
hulpverlening- en adviesinstanties) zou ontstaan, doordat veel administra-
tieve en controlewerkzaamheden achterwege kunnen blijven. Het 
antwoord was echter slordig, zo stelden deze leden. Immers er wordt 
alleen de besparing gegeven voor de Toeslagenwet en de kosten voor 
degenen die in het kabinetsvoorstel een toeslag, maar in het voorstel van 
genoemde leden een individuele uitkering (70%) zouden krijgen. Een 
dergelijk antwoord noemden zij onzorgvuldig. In dat geval zouden immers 
ook de ongehuwde partners, die géén beroep hoeven te doen op de 
Toeslagenwet een individuele uitkering krijgen. Wat bedragen daarvan nu 
de totale kosten? Met andere woorden wat kost het om in alle regelingen 
een individueel recht te creëren op een 70%-uitkering (woningdelersmaat-
regel vervalt) voor ongehuwden? En wat zouden de besparingen zijn in de 
uitvoeringssfeer als uitsluitend het al of niet gehuwd zijn een onderschei-
dend criterium zou zijn? 

3. Artikelen 

Artikel 1 

Zoals ook uit de bijdrage van De Kok (SMA februari 1986) blijkt, wordt 
bij de definities uitgegaan van het minimumloon per dag, hetgeen bereke-
ningstechnisch neerkomt op een vrijgelaten bedrag van f 13,76. 

De Kok heeft er op gewezen dat in de uitvoeringspraktijk daardoor 
problemen kunnen ontstaan, omdat artikel 6 Toeslagenwet immers 
spreekt over 15% van het minimumloon als gedefinieerd in artikel 1. De 
leden van de P.v.d.A. fractie vroegen of een betere aansluiting zou 
kunnen worden gevonden tussen de uitkeringsperiode waarover de 
Toeslagenwet wordt betaald en de definitie van het begrip minimumloon, 
zodat die begrippen parallel zouden kunnen lopen. 

Voor wat betreft het vierde lid van artikel 1 kan de keuze voor de 
regelgeving via een algemene maatregel van bestuur worden geaccepteerd, 
ook uitgaande van het door De Jong (SMA, februari 1986) aangehouden 
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lijstje, zoals dat ook voorkwam in de memor ie van toel icht ing bij wets-
voorstel 19 0 6 2 , blz. 80, met als indel ing: essentiële normen in de 
wetsontwerpen die algemene beleidspunten aangaan regelen bij 
algemene maatregel van bestuur - onderwerpen die buiten specif ieke 
onderdelen regelen, te regelen door de minister (voor zover daarbij 
politieke keuzes ook in het geding zijn) - algemene bijzondere punten van 
een uitvoeringstechnisch specialistisch karakter regeling door SVR -
bijzondere kwesties, specifiek per groep uitkeringsgerecht igden te 
regelen door het uitvoeringsorgaan (blz. 1 77 van genoemd SMA-nummer ) . 

Artikel 2 

Voor wat betreft het probleem van de studiefinanciering hadden de 
leden van de P.v.d.A. fractie niet geconstateerd, dat in de invoeringswet 
daarvoor een overgangsregeling zal gelden. Op dit punt lijkt de wetgeving 
dus niet op elkaar aan te sluiten. Het betreft hier de nog schoolgaande 
boven-18 jar igen. 

Artikel 3 

Wat betreft lid 2, gelet op de toel icht ing in de memorie van 
toel icht ing blz. 28, stelden de leden van de P.v.d.A. fractie de vraag 
waarom dat probleem nu feiteli jk niet geregeld zou moeten worden, 
omdat het toch in de praktijk van alle dag voor zal komen, dat in de eerste 
periode van werkloosheid van 6 weken arbeidsongeschiktheid zal kunnen 
intreden. Een andere vraag daarbij is, op welk niveau van regelgeving dan 
maatregelen zouden moeten worden gevonden. Voor zover het gaat om 
een wettel i jk te regelen toeslagregeling zal vermoedel i jk wel op het 
niveau van een algemene maatregel van bestuur ui tgekomen worden. 

Artikel 4 

De toel icht ing in de memorie van antwoord maakt het beoordelen van 
dit artikel niet eenvoudiger zo stelden de leden van de P.v.d.A.-fractie. De 
begrippen verlagen en weigeren worden in eikaars verlengde gebruikt. 
Moet uit de toel icht ing bij artikel 4 nu worden geconcludeerd, dat bij een 
verlaging van de uitkering, zonder dat sprake is van een gedeeltel i jke 
weiger ing, de toeslag op basis daarvan dient te worden vastgesteld, 
waarbij dus uit wordt gegaan van het feiteli jke - dus verlaagde - niveau 
van de werkloosheidsuitkering? Hoe verdraagt zich dat dan met de 
sanctieregeling in artikel 13? Zie ook De Kok (SMA, februari 1986) die 
constateert, dat een benadelingshandeling in tegenstel l ing tot datgene 
wat in de n W W is geregeld, geen zelfstandige sanct iegrond oplevert in de 
toeslagenwet. Kan het overtreden van controlevoorschri f ten, waar wel 
een sanctie op kan worden toegepast, bij beroepsprocedures dan toch 
worden beschouwd als het plegen van benadelingshandelingen? 

Artikel 5 

Het inkomensbegrip is uiteindelijk onmiddell i jk bepalend voor het 
vaststellen van het recht op uitkering. Dit betreft dus een essentiële norm, 
die in de wet zelf moet worden opgenomen, zo meenden de leden van de 
P.v.d.A.-fractie. Dit lijkt geen zaak te zijn, die op een te laag niveau van 
regelgeving mag worden aangepakt. 

Artikel 6 

In de memor ie van antwoord Invoeringswet worden in een tabel (blz. 
37 gestenci lde versie) de uitkeringsniveaus bij verschil lende nevendiensten 
weergegeven. Daaruit volgt dat bij neveninkomsten ter hoogte van 30% 
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van het minimuminkomen direct al het recht op toeslag vervalt. Hoe is, 
vroegen de leden van de P v d A . fractie, deze tabel te verenigen met 
artikel 6 waar verwacht mag worden dat bij 30% neveninkomsten de 
eerste twee jaar 1 5% wordt vrijgelaten? 

Artikel 7 

De formulering in lid 3 vergelijkt, zo hadden de leden van de P.v.d.A.-frac-
tie geconstateerd, daglonen met het minimumloon. Eerder is gewezen bij 
artikel 1 op de effecten, die bij de van de dag tot dagberekening zouden 
kunnen optreden, bijv. bij deeltijdwerkers, die niet een aantal uren per 
dag werken, maar soms 1 of 2 dagen per week. Hoe de uitvoering van de 
regeling zal moeten plaatsvinden bij gedeeltelijke werkloosheid kan uit lid 
3 en 4 van artikel 7 niet goed worden afgeleid. Ook artikel 8 geeft daar 
geen oplossing voor omdat het daarbij gaat om de samenloop van 
uitkeringen, inkomsten uit arbeid van twee partners. De toelichting op 
artikel 8 in de memorie van toelichting is wat dat betreft duidelijk en geeft 
aan, dat feitelijk voldoende zicht op de uitvoering van dit punt niet geheel 
aanwezig is. Wanneer zal dat echter wel het geval zijn, zo vroegen de 
leden van de P.v.d.A. fractie. 

Waarom is nu precies in artikel 7, lid 3 in de tussenzin een uitzondering 
gemaakt voor het hoofd van het één-oudergezin? 

Artikel 10 

De leden van de P.v.d.A. fractie stellen vast dat uit de memorie van 
toelichting blijkt, dat bij de eerste aanvraag van een nWW-uitkering een 
aanvraag terzake van de toeslag kan worden meegenomen. Of dat dan in 
één aanvraagformulier gerealiseerd zal worden was deze leden nog 
steeds niet duidelijk. Vermoedelijk zullen daar twee formulieren aan de 
orde zijn; dit lijkt deze leden minder efficiënt. 

Waarom in lid 4 gekozen is voor een periode van één jaar is niet 
duidelijk. De memorie van toelichting geeft geen antwoord. Waarom 
afgeweken is van de 26-weken periode in de nWW is dus ook niet 
duidelijk. Op dit punt ontvingen de leden van de P.v.d.A. fractie graag 
verduidelijking. 

Artikel 1 7 

De leden van de P.v.d.A. fractie zouden graag een precieze aanduiding 
krijgen van het aantal dagen, als gesproken wordt over «onverwijld». De 
uitleg op blz. 38 van de memorie van antwoord achtten zij het niveau van 
parlementaire behandeling niet waardig. Zou het geen aanbeveling 
verdienen een concrete termijn te noemen? 

In relatie tot artikel 39 (strafbepaling) ligt een verschil waar de 
strafbepaling van 39 - individueel toegezonden is. 

Voor wat betreft het sanctieprobleem en de daarmee samenhangende 
omkering van de bewijslast is verwezen deze leden naar hun commentaar 
dienaangaande in de nWW waar al gesteld is, dat het op de eerste plaats 
meer een tweezijdigheid zal moeten inhouden die er op neerkomt, dat 
zowel aan de betrokkene als aan de uitvoeringsinstantie zelf bepaalde 
eisen van zorgvuldigheid in de behandeling mogen worden gesteld. Hoe 
het kabinet zich voorstelt dit vorm te geven is deze leden nog steeds niet 
duidelijk. Ook voorbeelden dienaangaande zouden zij graag ontvangen. 

Artikel 12 

Het begrip doelmatig wordt in artikel 28 verder uitgewerkt in die zin, 
dat daar wordt aangegeven, dat voor wat betreft de controlevoorschriften 
deze niet verder mogen gaan dan strikt noodzakelijk is voor een juiste 
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uitvoering van de wet. Deze leden constateerden derhalve licht tussen 
beide artikelen. De formulering van art. 28 lijkt wat zuiverder aan te geven 
wat de bedoeling is, terwijl artikel 12 aan de uitvoeringsorganen meer 
ruimte zou bieden. De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden graag 
nadere uitleg op dit punt. 

Artikel 13 

Het formuleren van het sanctiebeleid zowel ten aanzien van de nWW als 
wat betreft de Toeslagenwet zal bij de SVR terechtkomen. Toch is er een 
eventueel verschil tusen beide regelingen. De Toeslagenwet betreft alge-
mene middelen. De Toeslagenwet betreft bovendien een maatschappelijk 
gecompliceerde en privacygevoelige regeling. Wat is de reden het 
sanctiebeleid dan aan een niet-democratisch gecontroleerd orgaan als de 
SVR over te laten, zo vroegen de leden van de P.v.d.A. fractie. 

Artikel 14 

Wat het juridisch verschil is tussen opschorten en schorsen was de 
leden van de P.v.d.A.-fractie niet duidelijk geworden. Ook was het hen 
niet duidelijk op grond van welke overwegingen welke keuze door de 
bedrijfsvereniging zou moeten worden gemaakt. De vraag kan daarbij 
gesteld worden, of lid 4 van artikel 14 niet meer in de vorm van een zg. 
kan-bepaling moet worden gegoten en ook kan de vraag woren gesteld of 
de formulering, dat het aangegeven vermoeden niet wat ruim is. Men zou 
daarbij kunnen denken aan een formulering, die erop neerkomt, dat de 
bedrijfsvereniging tenminste over aanwijzingen moet beschikken, die tot 
een rechtsvermoeden leiden. 

De verhouding tussen deze bepaling en het broodnood-artikel in de 
ABW is deze leden eveneens niet duidelijk. 

Uitgaande van de tekst van artikel 36 blijft ook hier de vraag, of 
opschorting of schorsing begrepen wordt onder de formulering van dat 
artikel en of derhalve ook bij opschorting of schorsing een VWvB zal 
moeten worden afgegeven. Omdat het met name daar ook gaat om het 
geldend maken van het recht en op de betaling van een uitkering lijkt het 
wel juist om er van uit te gaan, dat met name voor wat betreft de schorsing 
in ieder geval een beroepsprocedure mogelijk is, maar dat zulks nog niet 
vaststaat met betrekking tot het begrip opschorten omdat het daarbij 
feitelijk veel meer gaat over de vaststelling door de bedrijfsvereniging van 
de aanwezigheid van een recht. Opheldering op dit punt zouden de leden 
van de P.v.d.A.-fractie graag ontvangen. 

Artikel 15 

De bevoegdheid om een voorschot te betalen bleef naar het ordeel van 
de leden van de P.v.d.A.fractie wat in de lucht hangen, wanneer de 
hoegrootheid van dat voorschot niet enigszins wordt vastgesteld. Op zich 
is dat natuurlijk ook lastig omdat de toeslagen strikt individueel moeten 
worden vastgesteld, maar men zou toch kunnen denken aan een regeling, 
waarbij een voorschot wordt betaald of die tenminste neerkomt op 
betaling van 80% van datgene wat naar alle waarschijnlijkheid zal moeten 
worden betaald. 

Artikel 16 

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden dat dit artikel wijziging 
behoeft voor die gevallen, dat buiten schuld van betrokken toeslagge-
rechtigde deze de toeslag niet in ontvangst neemt, bijvoorbeeld door een 
fout in het giraal betalingsverkeer, die niet binnen 3 maanden is hersteld. 
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Artikel 28 

De invull ing van het begrip strikt noodzakelijk komt nergens aan de 
orde. Wat de bedoeling is van die formuler ing is derhalve niet duidelijk 
behalve dan dat natuurli jk het algemene uitgangspunt van toepassing is, 
dat geen controlevoorschri f ten mogen worden vastgesteld, die niets meer 
van doen hebben met een juiste uitvoering van wet. Voor zover de leden 
van de fract ie van de P.v.d.A. bekend, hebben zich in het verleden feitelijk 
nooit grote problemen voorgedaan rond het vaststellen van controlevoor-
schriften in het kader van andere sociale verzekeringswetgeving. Wat is 
dan de reden voor deze formuler ing? 

Artikel 36 

De formuler ing in artikel 36 is gelijk aan artikel 130 n W W . De leden 
van de P.v.d.A. fractie achtten het woord «desgevraagd» hier problema-
t isch. Op zich kan men zich voorstel len dat toekennende beslissingen niet 
allemaal in voor beroep vatbare vorm worden gegoten, omdat VBVB's nu 
eenmaal niet geweldig leesbaar zi jn, maar bovendien zulks uitsluitend 
verwarr ing bij betrokkenen zou opleveren. Men zou zich dus de redenering 
kunnen voorstel len, dat voor zover de bedri j fsvereniging een toeslag 
weigert, geheel, gedeeltel i jk of t i jdeli jk een dergelijke mededel ing 
ambtshalve onmiddell i jk in voor beroep vatbare vorm aan de betrokkene 
wordt gezonden en dat voor het overige inderdaad uitsluitend desgevraagd 
een voor beroep vatbare beslissing zou worden gegeven. Daarmee zou 
ook voorkomen worden, dat niet ontvankeli jkheid aan de orde kan komen, 
omdat men te lang wacht met het vragen van een voor beroep vatbare 
beslissing. Een tweede vraagpunt in verband met dit artikel betreft de 
termijn van procedure. Deze leden vroegen zich af of geen t i jdstermijn 
moest worden gesteld, zoals ook reeds bij artikel 10 vermeld. 

Artikel 38 

In dit artikel wordt een strafbepal ing geformuleerd, zonder dat de 
uitgevaardigde AMvB's bekend zijn. Zulks kwam de leden van de P.v.d.A.-
fractie wonderl i jk voor. Is dit een gebruikeli jke formuler ing, zo vroegen zij 
zich af. 

Artikel 39 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wi lden weten hoe men de 
inl ichtingen van «partners» van uitkeringsgerecht igden denkt te kunnen 
beoordelen. Deze vallen nameli jk niet zelf onder de wet. Indien een 
partner onjuiste inl icht ingen doet, is dan wel een sanctie mogelijk? Is dat 
ook het geval, indien de ui tker ingsgerecht igde een toeslag claimt op 
basis van de aanwezigheid van nog een ongehuwde in huis, maar de 
betreffende ongehuwde van niets weet en achteraf over eigen inkomsten 
blijkt te beschikken? Zouden dan toch handelingen kunnen worden 
verricht ten opzichte van de zgn. partner door Just i t ie en bedri j fsvereni-
gingen? 

De commissie acht met een t i jdige beantwoording van het vorenstaande 
de openbare gedachtenwissel ing voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commiss ie, 
Kraai jeveld-Wouters 

De griffier voor dit verslag, 
Bellekom 
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