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Na kennisneming van de memorie van antwoord en de nota van 
wijziging zijn in de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid1 nog verschillende opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Onder 
het voorbehoud dat de regering deze tijdig zal hebben beantwoord, acht 
de commissie de openbare beraadslaging over het wetsvoorstel genoeg-
zaam voorbereid. 

' Samenstelling: 
Leden: Scholten, Poppe (PvdA), Weijers 
(CDA), Kraaijeveld Wouters (CDA), voorzitter, 
Beckers de Bruijn (PPR), Spieker (PvdA), 
Moor (PvdA), De Korte (WD), 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), Wóltgens (PvdA), Knol (PvdA), Kamp 
(VVD), De Grave (VVD), Evenhuis van Essen 
(CDA), Metz (VVD), Van der Linden (CDA) 

1. ALGEMEEN 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met verbazing en enigszins 
verontwaardigd van de memorie van antwoord van het kabinet over de 
Invoeringwet stelselherziening sociale zekerheid (verder: lnvoerings-
wet) kennis genomen. Zeker, er is lang gesproken tijdens de mondelinge 
overleggen over de stelselherziening, maar dat maakt een heldere 
beantwoording van de gestelde vragen in het voorlopig verslag niet 
overbodig. En dat is wat het kabinet suggereert. Deze leden meenden dat 
er nog zoveel zaken onduidelijk en slecht zijn geregeld dat zij nog 
gedwongen waren uitgebreid op de memorie van antwoord in te gaan. En 
dan nog, zo concludeerden zij nu reeds, zal in de praktijk blijken dat veel 
niet voorzien is, onder meer omdat in de memorie van toelichting noch in 
de memorie van antwoord alle omstandigheden onder ogen zijn gezien. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen erop dat eerdere ervaringen met 
wetgeving van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hen 
niet geruststelde. Ook bij bij voorbeeld de herziening van de AOW in 
1985 is gebleken hoeveel er nog moest worden bijgesteld. Dat bij de 
behandeling en de daarbij voor te stellen wijzigingen van de wetten die de 
stelselherziening behelzen - een herziening die noodzakelijk is, en 
waaraan deze leden ook alles zullen doen dat te bewerkstelligen - de 
invoeringswet ook nog de nodige aanpassingen zal moeten ondergaan, 
achtten deze leden niet te vermijden. 

De leden van de C.D.A. fractie hadden met waardering kennis genomen 
van de uitvoerige en goed gedocumenteerde memorie van antwoord. 
Niettemin bleven er voor deze leden nog enkele onduidelijkheden die zij 
in het vervolg van dit verslag onder de aandacht zouden brengen. 
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De leden van de V.V.D.fractie waren eveneens het kabinet erkentelijk 
voor de zeer uitvoerige en gedegen memorie van antwoord. Ook zij 
zouden op een aantal onderdelen nader ingaan. 

De leden van de fractie van D'66 hadden met belangstelling kennis 
genomen van de memorie van antwoord en de nota van wijziging. Hun 
ontevredenheid over de Invoeringswet was door deze stukken echter niet 
weggenomen. Wel hadden zij opgemerkt dat in de nota van wijziging een 
aantal kleinere zaken (mede) op hun aandringen alsnog in bevredigende 
richting zijn aangepast. Zij wezen bij voorbeeld op het meetellen van 
perioden van arbeidsongeschiktheid voor de arbeidsverledeneis in de 
nWW. Hun principieel bezwaar dat, gezien de arbeidsmarktpositie van 
gehandicapten, geen aanleiding bestaat om de verdiscontering af te 
schaffen bleef echter volledig overeind. Deze leden waren het kabinet 
erkentelijk voor de verbeteringen, maar constateerden tegelijkertijd dat 
de nota van wijziging hier en daar ook weer leidt tot een beperking van 
rechten (zoals een verkorting van de herlevingsperiode-WWV). Teleurge-
steld waren deze leden dat het kabinet niet op meer vergaande wijze de 
Invoeringswet heeft willen aanpassen. Zij bleven van mening dat de 
Invoeringswet ook bestaande rechten materieel aantast, en achtten dat 
niet aanvaardbaar. Of bij de presentatie van de Invoeringswet nu al dan 
niet sprake is van misleiding is een vraag waarover deze leden niet langer 
wilden twisten. Hun standpunt had zich echter niet gewijzigd. Zij wilden in 
dit verband nog wel constateren dat ook het kabinet toegeeft dat voor 
een aantal uitkeringsgerechtigden uitkeringsrechten wel degelijk worden 
aangetast. Dit zou echter «niet ter vermijden» zijn. Natuurlijk is dit een 
kwestie van politieke keuze en zeker is het ook zo dat deze leden op veel 
onderdelen een andere keuze zouden toejuichen. Dat een vermindering 
van rechten «onvermijdbaar» is is echter niet vol te houden. Sprekend 
over de positie van werklozen, die thans recht kunnen doen gelden op de 
interimregeling-WWV en straks op de IOW, constateerden deze leden dat 
zich voor deze groep wel degelijk een gevoelig verlies van (individuele) 
uitkeringsrechten voordoet. Volgens deze leden is daar wel degelijk te 
weinig nadrukop gelegd. Van behoud van uitkeringsrechten (gepresenteerd 
als uitgangspunt van de Invoeringswet) is immers in deze gevallen geen 
sprake. In vergelijking tot de interimregeling ligt de IOW immers veel 
dichter tegen de normen van de Algemene Bijstandswet aan. 

Ook de regeling van de uitkering van alleenstaanden op minimumniveau 
vormt, volgens deze leden, een aantasting van bestaande rechten. Zoals 
de bewindslieden op bladzijde 1 7 van de memorie van antwoord stellen 
gaan circa 79000 personen er als gevolg hiervan op achteruit. Ook dit 
kan toch moeilijk als «behoud van rechten voor bestaande gevallen» 
worden gekwalificeerd? 

De leden van de P.P.P>. fractie hadden van de antwoorden van het 
kabinet kennis genomen. Zij vonden het weinig zinvol om op dit moment 
juist op deze Invoeringswet al te diep in te gaan, nu de antwoorden van 
het kabinet op de eindverslagen over de overige wetsvoorstellen van de 
stelselherziening nog worden afgewacht. 

1.2. Strekking van het wetsvoorstel 

De verbazing en verontwaardiging van de leden van de P.v.d.A. fractie, 
waarover zij reeds spraken, werd opgeroepen door de wijze waarop het 
kabinet de door deze leden geuite kritiek verre van zich meent te moeten 
werpen. Is niet steeds de suggestie gewekt dat degenen die ten tijde van 
de invoering van de stelselherziening werkloos zijn, arbeidsongeschikt zijn 
of ouder dan een bepaalde leeftijd geen materiële achteruitgang zullen 
ondervinden? 

En is het niet zo dat, zoals deze leden hadden uiteengezet, hetgeen 
ook - getuige reeds enkele ontvangen wijzigingen - door het kabinet is 
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erkend, mensen met een werkloosheidsuitkering of ouderen met een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering toch een financiële achteruitgang 
zouden kunnen ondervinden als gevolg van de stelselherziening, vergeleken 
met hetgeen zij op grond van de thans vigerende wetgeving hadden 
mogen verwachten? Mensen met een AAW-uitkering, waarvan de hoge 
grondslag zal vervallen, kunnen en zullen vaak in inkomen achteruitgaan. 
Wie volgens de huidige criteria als alleenstaande ouder geldt kan straks, 
door het ten onrechte naar het oordeel van deze leden hanteren van de 
belastingcriteria, de alleenstaande ouder-positie verliezen. Niet omdat er 
feitelijk sprake is van een volledig gezin, maar omdat volgens de criteria 
van de belastingwetgeving er sprake is van meer inkomens in een 
woonsituatie. 

En, let wel, de belastingwetgeving hanteert andere criteria dan de 
criteria zoals genoemd in de notitie «Leefvormen» (19 262). Oudere 
werknemers gaan in de voorstellen over van de interimregeling WWV 
naar de IOW. De IOW kent een volledige toets op het inkomen van de 
partner. Wie thans te maken heeft met een minimumdagloonbescherming 
in een loondervingsverzekering krijgt straks te maken met de Toeslagenwet 
(TW). De TW kent een minder gunstige vrijlatingsbepaling met betrekking 
tot het inkomen van de partner dan de minimumdagloonbepalingen. Wie 
thans een WW-uitkering heeft zal een lager belastinqjorfait krijgen over 
de maanden waarop de WW zou hebben doorgelopen maar wordt 
vervangen door een uitkering krachtens de nWW. 

Wie overgaat van de WW of WWV naar de nWW zal met de criteria 
van de nWW te maken krijgen. Hoogte en duur mogen dan wel gelijk 
blijven, maar dit geldt alleen voor degenen die aan het werkloosheidscri-
terium van de nWW voldoen. Dit betekent dat niet alle uitkeringsgerech-
tigden per definitie bij overgang naar de nWW hun uitkeringsrechten 
behouden. 

Het verre van zich werpen van de kritiek van de P.v.d.A."fractieleden 
komt eens te meer in een merkwaardig daglicht te staan wanneer gelezen 
wordt in de memorie van antwoord dat «Indien bestaande rechten niet 
worden gehandhaafd (...) de overwegingen daarbij telkenmale expliciet 
(zijn) uiteengezet». Is bij telkenmale dan vergeten dit ook in dit publiciteit 
te doen? Deze leden refereerden aan uitspraken van de Minister-President 
en aan persberichten van het ministerie. Steeds wordt ten onrechte de 
indruk gewekt dat de huidige uitkeringsgerechtigden niets van de 
stelselherziening merken. De kritiek van de P.v.d.A."fractieleden wordt 
zelfs als misleiding en bangmakerij afgeschilderd. En dat terwijl in de 
schriftelijke antwoorden wordt erkend dat bestaande uitkeringsgerechtig-
den wel degelijk een achteruitgang zullen kunnen ondervinden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten de Invoeringswet van veel 
belangrijker aard dan wordt geschilderd - en helaas zelfs door sommige 
politieke partijen wordt geloofd. Het is wel degelijk een inhoudelijke 
wijziging van een groot aantal wetten. Veel meer dus dan alleen de 
regeling van de invoering van andere wetten. Toch merkte de Staatsse-
cretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog bij het debat over de 
begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 
dat het bij de Invoeringswet alleen om de wetstechniek gaat en dat de 
Invoeringswet een technische wet is (Handelingen Tweede Kamer, 20 
november 1985, blz. 1528). 

Eerst in de memorie van toelichting wordt erkend dat «Dit wetsvoorstel 
(...) een groot aantal maatregelen (bevat) van zeer verschillend karakter, 
soms uitsluitend van technische aard en soms van meer inhoudelijke 
betekenis» (blz. 2 memorie van toelichting). De opmerking van de 
bewindsman bij de reeds gememoreerde begrotingsbehandeling dat de 
Kamer toch kennis had kunnen nemen van eerdere ontwerpteksten en 
voorontwerpen is, zoals deze leden ook toen al opmerkten, niet relevant. 
Erger nog, het heeft de indruk versterkt dat het om niet meer dan techniek 
zou gaan. De geringe aandacht voor dit wetsvoorstel, met op een aantal 
onderdelen vergaande voorstellen tot wetswijziging, is door het kabinet 
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bewust opgeroepen, zo meenden deze leden. Bewust om, op grond van 
polit ieke redenen, een beeld naar buiten te kunnen brengen dat invoering 
van de stelselherziening voor bestaande uitkeringsgerechtigden geen 
effect hebben. 

De leden van de P.v.d.A. fractie stelden opnieuw en met nadruk vast 
dat de Invoeringswet meer behelst dan alleen een «technische invoering» 
van andere wet ten en dat degenen, die thans een uitkering hebben, met 
de belofte dat zij geen financiële achteruitgang zouden ondergaan, niet de 
waarheid is voorgehouden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden wrang dat het kabinet 
instemt met de stel l ingname van de CD.A- f rac t ie leden dat de lnvoerings-
wet het sluitstuk is van de stelselherziening. Zou deze vaststell ing er niet 
toe hebben moeten leiden dat het voorstel van de P.v.d.A. fract ieleden 
om de Invoeringswet niet verder in behandeling te nemen totdat duide-
li jkheid bestaat over de uiteindeli jke tekst van de wetsvoorstel len die de 
stelselherziening behelzen, zou worden overgenomen? 

De leden van de V.V.D. fractie vonden de passage op blz. 4 van de 
memorie van antwoord over de positie van degenen die vallen onder de 
huidige 57,5 jar igenregel ing (verlengde W W V ) nogal cryptisch. Zij 
vroegen of hun uit leg de juiste is, te weten dat de rechten van deze 
categorie dezelfde zullen blijven en dat de betrokkenen derhalve niet te 
maken zullen krijgen met enigerlei vorm van inkomensachteruitgang. Zij 
wi lden op dit punt volstrekte duidel i jkheid, te meer omdat in de bedoelde 
passage in de memorie van antwoord gesproken wordt over het brengen 
onder de werkingssfeer van de Toeslagenwet. Zij vroegen of dit verhelderd 
kan worden aan de hand van één of meer voorbeelden. 

1.2.1. Inhoud van het wetsvoorstel 

Oudere werklozen vallen thans onder de 50-plusregel ing waarvan 
word t voorgesteld deze af te schaffen en te vervangen door de IOW, zo 
merkten de P.v.d.A."fractieleden op. Dit is een aanmerkelijke verslechtering 
voor de groep oudere werklozen die thans onder de regeling vallen. Zoals 
bij artikel 7 is toegel icht zien sommige oudere werklozen hun uitkering 
hierdoor zelfs geheel ontnomen. Structureel is de voorgestelde regeling 
eveneens aanmerkeli jk slechter dan de huidige WWV-rege l ing . Het 
kabinet verdedigt dit door te wijzen op het ti jdeli jk karakter van de 
5 0 + regeling en door te stellen dat intrekking van de 5 0 + -regeling bij 
invoering van de stelselherziening alti jd al de bedoeling was. Dit neemt 
niet weg dat bij de behandeling van dit wetsvoorstel (18 672) op 22 
november 1984 door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid het volgende is opgemerkt, sprekende over de relatie tussen het 
5 0 + wetsvoorstel en de stelselherziening: 

«Het belangri jkste motief voor dit wetsvoorstel is immers het feit dat de 
invoering van de geïntegreerde werkloosheidswet is vertraagd. Die 
vertraging is voornameli jk veroorzaakt door de complexitei t van wetgeving 
en de t i jdst ippen waarop adviezen werden ontvangen. Door het uitstel 
van de invoering van de geïntegreerde werkloosheidswet zouden oudere 
werknemers in een financieel nadelige positie kunnen komen omdat zij 
dan op de Bi jstandswet zouden zijn aangewezen. Het kabinet wi l nu juist 
oudere werknemers in de toekomst ige situatie een langere uitkeringsduur 
verlenen dan thans op grond van de W W en W W V te zamen geschiedt». 
(Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 1984 -1985 , blz. 1780). 

Daarvoor deed het kabinet een duideli jke toezegging aan de oudere 
werklozen: 

«Het andere voorstel dat w i j nu behandelen heeft, zoals door veel 
woordvoerders terecht is geconstateerd, veel te maken met de structuur 
van de nieuwe werkloosheidswet. Die structuur ligt op dit moment nog 
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niet vast. Het feit dat niettemin voorstellen worden gedaan tot verlenging 
van de uitkeringsduur voor oudere werklozen, mag worden opgevat als 
een toezegging van de zijde van het kabinet. Ook in de definitieve 
structuur zal worden voorgesteld om aan deze groep gedurende langere 
tijd - langer dan in het huidige systeem - recht op uitkering bij werkloosheid 
toe te kennen. In die zin wordt op de stelselherziening vooruitgelopen». 
(Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, blz. 1774). Deze 
citaten, alsmede de gewisselde stukken bij dat wetsvoorstel maken 
duidelijk dat het kabinet deze groep een toezegging heeft gedaan. Deze 
leden drongen er dan ook bij het kabinet, maar ook bij de andere fracties 
zeer sterk op aan, deze belofte niet te verbreken. Het vertrouwen van 
uitkeringsgerechtigden in het waarheidsgehalte van uitspraken van 
bewindslieden wordt anders wel zeer sterk op de proef gesteld. 

Op bladzijde 5 van de memorie van antwoord wordt gesteld dat zeer 
grote categorieën van werklozen en arbeidsongeschikten hun bestaande 
rechten zullen handhaven. Het kwam de leden van de C D A . fractie 
gewenst voor deze stelling getalsmatig nader uit te werken. 

1.3. Delegatie van bevoegdheden 

De leden van de P.v.d.A.fractie meenden - ook gezien de naar hun 
opvatting niet altijd even goede kwaliteit van de regelgeving van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zoals naar voren komt 
in de wetsvoorstellen die de stelselherziening behelzen - dat de bevoegd-
heid tot het stellen van nadere regels, veel eerder bij de Sociale Verzeke-
ringsraad (SVr) zou moeten worden gelegd dan bij de Minister. 

Snel en adequaat kunnen inspelen op onvoorziene complicaties en 
mogelijk onbedoelde gevolgen zou betekenen dat het kabinet vermoedt 
dat op ministerieel niveau knelpunten eerder bekend zouden zijn dan bij 
de uitvoeringsorganisatie. Een hoogst onwaarschijnlijke praktijk. De 
knelpunten doen zich voor bij de uitvoeringsorganisatie, bij voorbeeld de 
districtskantoren van het GAK in Heerlen of Goes. Hoe denkt het ministerie 
de eigen informatie over de knelpunten te vergaren indien het niet door 
de uitvoeringsorganisatie wordt aangedragen? 

Is niet juist de argumentatie die door het kabinet zelf wordt aangevoerd 
een reden te meer voor een delegatiebepaling, waar het gaat om oplossing 
van bedoelde knelpunten, naar de SVr? Gepaste oplossingen voor een 
onbillijke uitwerking in individuele gevallen als gevolg van overgangsrecht 
leek deze leden nauwelijks een taak voor de Minister. 

Zal hiervoor dan - eventueel tijdelijk - extra menskracht op het ministerie 
worden ingezet? 

Is ten principale met het op blz. 6 van de memorie van antwoord 
gestelde beoogd uiteen te zetten dat het kabinet van oordeel is dat daar 
waar het gaat om de uitvoering van de sociale verzekeringen, in casu de 
werknemersverzekeringen, de SVr slechts dan enige bevoegdheid 
toekomt voor zover het betreft de nuancering in criteria en hoogte van de 
uitkering, zo vroegen de leden van de P.v.d.A. fractie. Zij zouden alsnog 
een reactie op het artikel van prof. dr. E. P. de Jong in Sociaal Maandblad 
Arbeid van februari 1986 met betrekking tot de delegatie van bevoegdhe-
den op prijs stellen. In hun opvatting behoort de bevoegdheid tot aanpas-
sing van regelgeving als in de hier bedoelde gevallen bij uitstek te liggen 
bij de uitvoeringsorganisatie. 

Het bleef de CD.A-fractieleden verwonderen waarom ook bij dit 
wetsvoorstel niet veel meer regelgeving bij de SVr wordt gelegd. Zinsneden 
als «Regelgeving door de SVr is slechts denkbaar » komen niet met 
het kabinetsbeleid overeen met betrekking tot deregulering (bladzijde 
6 memorie van antwoord). 
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De leden van de D'66-fractie kwamen nog terug op de bevoegdheden 
die aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krachtens het 
wetsvoorstel worden verleend. Vormt de gekozen regeling een waarborg 
dat een nadere regeling alleen in die gevallen wordt getroffen, c.q. 
toegepast, indien dit tot een voordeel (ten opzichte van de wettelijke 
bepalingen) voor de betrokkene leidt? Of is het ook mogelijk dat de 
nadere regelen leiden tot een nadeel. Dat laatste zouden deze leden 
bepaald ongewenst achten. 

Zij vroegen voorts nog waarom niet gekozen is voor een soort hard-
heidsclausule, waar deze toch ook tegemoet zou kunnen komen indien, 
zoals het kabinet het uitdrukt, een «onbillijke uitwerking in (individuele) 
gevallen» (blz. 6 memorie van antwoord) moet worden voorkomen. 

1.4. Invoeringsdatum 

De leden van de P.v.d.A.-fractie tekenden aan zeer ernstige bezwaren 
te hebben tegen voorbereidingen van de uitvoeringsorganisatie die er toe 
zouden kunnen leiden dat een onomkeerbaar proces in gang wordt gezet. 
Zolang de wetsvoorstellen het Staatsblad niet hebben bereikt hebben zij 
geen kracht van wet. Juist waar na eventuele afhandeling door de 
Tweede Kamer de wetsvoorstellen niet meer voor de verkiezingen van 21 
mei 1986 door de Eerste Kamer zullen worden afgehandeld, - zoals de 
Eerste Kamer heeft doen weten - , behoort er rekening mee te worden 
gehouden dat de wetsvoorstellen het Staatsblad niet in die vorm zullen 
bereiken. Deze leden meldden voorts niet te zullen aanvaarden dat, indien 
de wetsvoorstellen zouden zijn verheven tot wet, tegen lagere overheden 
wordt gezegd dat, aangezien de wetsvoorstellen in grote lijnen reeds lang 
bekend waren, de uitvoeringsorganisatie zich daar meteen op zou kunnen 
richten. 

De leden van deze fractie meenden bovendien dat de gemeenten bij de 
behandeling van de wetsvoorstellen volstrekt onvoldoende betrokken zijn. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie, hieraan het woord, vonden de opmerking 
van het kabinet dat, indien van de zijde van de VNG concrete knelpunten 
en problemen van uitvoeringstechnische aard betreffende de IOW en de 
ABW zouden zijn of worden voorgelegd, de bereidheid bestaat te komen 
tot nader overleg, ongepast. Niet alleen heeft het kabinet eerst op 1 2 
maart jl. de brief overgelegd aan de Kamer met betrekking tot de gevolgen 
van de stelselherziening voor de gemeentelijke overheden (19 453) - een 
aspect waarover het kabinet zelf overleg met de VNG behoort te voeren 
en voort te zetten - ook wordt hier de suggestie gewekt dat de overige 
wetten geen gevolgen zouden hebben voor de uitvoeringspraktijk van de 
gemeenten. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten volledig ingelicht te worden 
over de inspanning van de zijde van het ministerie om de gemeenten bij 
de wetgeving en de uitvoeringssystematiek te betrekken. Tevens wensten 
zij ingelicht te worden over de wijze waarop met betrekking tot mogelijke 
knelpunten in de uitvoeringsorganisatie de samenhang tussen de werk-
zaamheden van de gemeenten en van de bedrijfsverenigingen aan de 
orde zijn gesteld. Zij hadden begrepen dat vanwege het ministerie een 
brief naar de VNG is gezonden. Als dat echt alles is wat van de zijde van 
de centrale overheid is geschied waren deze leden van mening dat, 
voordat zij de wetgeving konden behandelen, eerst gesprekken tussen 
(vertegenwoordigers van) de beide overheden zouden moeten hebben 
plaats gevonden. Zij wensten een rapportage van deze gesprekken voor 
zover deze thans reeds plaats gevonden hebben. Deze leden hadden 
kennis genomen van een eerste opsomming van vraagpunten, opgesteld 
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, met betrekking tot de 
IOW en de ABW. Zij hadden begrepen dat deze vraagpunten ook bij het 
ministerie bekend zijn. Zij zouden gaarne een afschrift ontvangen van de 
puntsgewijze beantwoording van deze vraagpunten, te voegen bij de nota 
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naar aanleiding van dit eindverslag. Zij merkten overigens nog op dat de 
wijze waarop tot nu toe, zoals kennelijk het geval is volgens de gewisselde 
stukken, met de belangen van de gemeenten, de gemeentelijke uitvoe-
ringsorganisatie (en dus ook met de cliënten) is omgegaan een schril licht 
werpt op de opvattingen van het kabinet over decentralisatie. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten nader ingelicht te worden 
over de betekenis van de suggestie dat «flexibele invoering» van de 
inwerkingtreding mogelijk zou zijn. Hoe moesten zij zich dit voorstellen? 
De Toeslagenwet later dan de andere wetten? Dat zou evenwel in het 
kader van de totale voorstellen onzin zijn. Betekent dit, vroegen deze 
leden, dat met name de voorstellen met betrekking tot de AOW, de 
WAO/AAW en de ABW dan naar een later tijdstip zouden worden 
verschoven? 

De leden van de fractie van D'66 waren verheugd om te constateren 
dat het kabinet nu duidelijk te kennen geeft dat invoering van het nieuwe 
stelsel niet voor 1 oktober 1986 te verwachten is. Deze leden waren van 
oordeel, zoals zij ook in het voorlopig verslag hadden verwoord, dat de 
stelselwijziging een onderdeel dient te zijn van het door deze leden 
gewenste overleg na de Tweede-Kamerverkiezingen tussen sociale 
partners en overheid, gericht op de totstandkoming van een sociaal 
contract. Zij constateerden, dat daar nu de ruimte voor bestaat (al hadden 
zij evenzeer tot hun teleurstelling opgemerkt dat het kabinet dergelijke 
nadere besprekingen over de sociale zekerheid niet gewenst acht). Deze 
leden waren van oordeel dat een nieuw kabinet zich niet gebonden 
behoeft te voelen aan de besluitvorming over de sociale zekerheid zoals 
die mogelijk althans in de Tweede Kamer der Staten-Generaal nog vóór 
de verkiezingen wordt afgerond. 

De leden van deze fractie waren overigens van mening dat afronding 
voor de verkiezingen niet wenselijk is. Niet omdat overleg met de sociale 
partners dan niet meer mogelijk zou zijn, want die ruimte bestaat, maar 
omdat zij een werkelijk zorgvuldige behandeling, die recht doet aan de 
ingrijpendheid van de voorstellen, volgens hen niet op zo korte termijn 
kan worden gegarandeerd. Het kabinet wijst hier op de sterke interdepen-
dentie tussen de verschillende voorstellen. Een zelfde interdependentie 
zal derhalve bestaan tussen de verschillende wijzigingsvoorstellen, die de 
Kamer zou willen aanbrengen. Wil een gerede parlementaire behandeling 
niet onmogelijk worden, dan dient daarvoor voldoende tijd uitgetrokken te 
worden, aldus deze leden. 

Omtrent de invoeringsdatum zoals die door het kabinet wordt beoogd 
merkten de leden van de P.P.R. fractie op dat de datum van 1 oktober 
1986 minder dan 6 maanden voorbereidingstijd voor de uitvoeringsorganen 
geeft, gerekend vanaf de plenaire behandeling door de Tweede Kamer. 
Met de behandeling door de Eerste Kamer houdt het kabinet blijkbaar 
geen rekening zo constateerden deze leden. Zij vreesden dan ook het 
ergste, niet alleen voor de grote werkdruk bij de uitvoerende instanties, 
maar ook en vooral voor de gevolgen van de te verwachten chaos in de 
rechtszekerheid van de uitkeringsgerechtigden. 

1.5. Voorlichting 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden in het voorlopig verslag over 
de nWW al hun vraagtekens gezet bij de voorlichtingsaspecten van de 
stelselherziening. Zij zouden het op prijs stellen een overzicht te krijgen 
van het informatieplan zoals dat wordt ontwikkeld. Zij meenden overigens 
dat het «SZ-journaal» aan de uitvoeringsinstanties weinig antwoorden op 
de vele vragen levert. Zij hadden zich bij het aandachtig toehoren - en 
bekijken van de videoband - ook verbaasd over het gemak waarmee bij 
voorbeeld over de uitvoeringsmogelijkheden van de gemeenten ter zake 
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van de wetgeving wordt gesproken. Ook was het hun opgevallen dat 
zonder nadere specificatie in deze videoband weer wordt opgemerkt dat 
mensen die thans een uitkering hebben de effecten van de stelselherziening 
niet zullen ervaren. Dat verhoudt zich wat merkwaardig tot de opmerking 
dat telkenmale vermeld is dat er wel een achteruitgang optreedt indien 
zulks voortspruit uit de aard der regeling. 

Het antwoord van de staatssecretarissen op de door de CDA. f rac t ie-
leden geuite zorg over de voorlichting aan uitkeringsgerechtigden, 
die op het moment dat het nieuwe sociale zekerheidsstelsel in werking 
treedt hun uitkering ontvangen op de basis van de huidige wetgeving had 
hen niet bemoedigd. Waarom worden hun suggesties niet in het overleg 
betrokken en wordt aan het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering 
een niet veel constantere plaats toegekend? 

De leden van de fractie van D'66 hadden kennis genomen van de info 
«Hoofdlijnen gewijzigd stelsel sociale zekerheid; stand van zaken februari 
1986». Zij waren van mening dat deze info in genen dele tegemoet komt 
aan de behoefte aan duidelijke en begrijpelijke informatie bij betrokkenen. 
De «publieksvoorlichting» kan derhalve hiermee niet afdoende worden 
geacht. Welke verdere plannen heeft het kabinet inzake de voorlichting 
aan belanghebbenden? 

2. WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten nader uiteengezet te hebben 
wanneer herleving van een uitkering al dan niet gewenst zou zijn. Zij 
doelden hierbij ook op de in hun ogen zeer slecht geregelde herlevings-
mogelijkheden in de wetsvoorstellen met betrekking tot de nWW. Zij 
hadden in het eindverslag over de nWW hierover reeds een aantal 
concrete vragen gesteld. Zij achtten de voorgestelde beperking van de 
herlevingstermijn van de WWV niet zonder meer onaanvaardbaar. Wel 
wensten zij een inzicht te verkrijgen in het aantal personen dat hierdoor 
een uitkeringsrecht verliest, alsmede in de wijze waarop betrokkenen over 
deze duurbeperking zullen worden ingelicht. 

Ook wensten de leden van de P.v.d.A.-fractie uiteengezet te zien op 
welke wijze degenen die op een herleving van het WWV-recht in de 
toekomst zouden kunnen rekenen, maatregelen kunnen treffen om een 
uitkeringsrecht op grond van de nWW te kunnen claimen. 

Het tijdstip waarop, in het kader van het nader in te vullen voorzienin-
genbeleid, ook ingegaan zal worden op de onderlinge relatie tussen GAB 
en GMD, leek deze leden te laat. Omdat ten behoeve van gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten de GMD de arbeidsbemiddeling en de begeleiding 
daarbij zal blijven doen, is eerder duidelijkheid nodig over de relatie 
tussen de activiteiten van het GAB en de GMD, zo meenden deze leden. 
Zij dachten hierbij heel concreet aan situatie als deelname aan scholing. 
Kan het GAB hiervoor eigen regels stellen ten aanzien van gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten op grond van artikel 26 nWW? De leden van de 
P.v.d.A.-fractie konden het kabinet in het geheel niet volgen in zijn 
beantwoording van de vraag wat er gebeurt ten aanzien van een werknemer 
wiens ontslag plaats vindt rondom de datum van de invoering van de 
nieuwe Werkloosheidswet. Zij meenden er goed aan te doen hierbij een 
aantal voorbeelden te noemen, uitgaande van invoering van de nWW op 
dagX. 

A. de werknemer krijgt ontslag aangezegd ingaande op dag X. Zijn 
werkgever stelt hem op non-actief in afwachting van de ontslagaanvrage. 
Het feitelijk ontslag treedt in na dag X. Welk regime is op deze werknemer 
van toepassing? Indien deze werknemer op de dag van non-actiefstelling 
jonger is dan 50 jaar, maar op de dag van het feitelijke ontslag ouder is 
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dan 50 jaar, wat is dan het verschil in rechten tussen deze werknemer en 
een werknemer in een overigens vergelijkbare situatie die op dit moment 
met ontslag wordt geconfronteerd, dat wil zeggen lang vóór dag X? 

B. de werknemer is ontslagen per dag X. De doorbetalingsverplichting 
vanwege de werkgever eindigt na dag X. Welk uitkeringsregime geldt 
voor deze werknemer? Indien deze werknemer 50 jaar wordt vóór of na 
dag X, maakt dat dan verschil? 

Kan het voorkomen, zo vroegen de leden van de P.v.d.A-fractie, dat 
een bevoordelende bepaling in de ca.o. (en in het BW) voor de ontslag-
termijn van oudere werknemers bij overgang van het huidige systeem 
naar het nieuwe systeem voor de betrokken werknemers een benadeling 
zal betekenen? 

Welke concrete situaties betreft het hier dan? Deze leden waren met 
name geïnteresseerd in de effecten voor oudere werknemers. Indien een 
werknemer van ruim 57'/2 jaar op dag X een WW-uitkering geniet, wat is 
dan het uitkeringsperspectief voor deze werknemer? Indien een werknemer 
van 57V2 jaar vóór dag X is ontslagen maar pas na dag X de werkloos-
heidsuitkering tot uitbetaling komt in verband met doorbetalingsverplich-
tingen door de werkgever, wat is dan het uitkeringsperspectief? 

De antwoorden op bladzijde 14 van de memorie van antwoord waren 
voor deze leden onvoldoende duidelijk, zo vervolgden zij h"ün betoog. Zij 
meenden dat de onduidelijkheid in het bijzonder ontstaat door de volgende 
passage: 

«In de situatie waarin een werknemer voorafgaand aan de beëindiging 
van de dienstbetrekking op non-actief wordt gesteld is voor dezelfde lijn 
gekozen, als ware betrokkene door de non-actiefstelling reeds werkloos 
geworden voor de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving, voor zover 
in deze situatie als gevolg van het recht op doorbetaling van loon geen 
recht op werkloosheidsuitkering is ontstaan. In een dergelijke situatie 
ontstaat het recht op uitkering na de invoeringsdatum van de nWW». 

Wat staat hier nu eigenlijk, zo vroegen deze leden. Is de strekking 
hiervan dat, indien, volgens de kennelijke definitie van de eerste werkloos-
heidsdag, deze eerste werkloosheidsdag ligt vóór de invoering van de 
nWW toch de nWW en niet de WW en de WWV geldt? Wat is daarvan de 
logica? Betrokkene is in die situatie toch werkloos vóór de invoering van 
de nWW? Na de aangehaalde alinea vervolgt de memorie van antwoord 
(blz. 14): 

«Een recht op uitkering met toepassing van de nWW is, naar onze 
mening gerechtvaardigd, daar deze situatie vergelijkbaar is met de 
situatie waarin de werknemer pas aan het eind van zijn opzegtermijn, dus 
wanneer geen recht op loondoorbetaling meer bestaat, werkloos wordt». 

In het laatste geval ligt de eerste werkloosheidsdag dus eveneens na de 
invoering van de nWW, aldus meenden deze leden te moeten begrijpen. 
Maar dan zijn deze twee situaties dus juist niet vergelijkbaar. De eerste 
werkloosheidsdag is immers op een andere datum ontstaan. Zal in het 
eerste geval (betrokkene is nog net geen 50 jaar op zijn eerste werkloos-
heidsdag, maar wordt 50 jaar in de periode van loondoorbetaling) de 
IOW niet gelden en in het tweede geval wel, zo vroegen de leden van de 
P.v.d.A.-fractie vervolgens? Zij meenden dat de onduidelijkheid, die hier 
aan de orde is nog wordt vergroot door de onduidelijkheid in de nWW 
met betrekking tot de uitsluitingsgrond in artikel 19, eerste lid onder d en 
het ontbreken van een herlevingsrecht van deze uitsluitingsgrond. 

Zij achtten de door hen gestelde vragen geenszins voldoende beantwoord 
en wensten een nadere uiteenzetting met betrekking tot dit overgangs-
vraagstuk. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten voorts nader te worden 
ingelicht over de werkwijze van het ministerie bij aanvragen voor collectief 
ontslag. Zou een gang van zaken, zoals geschilderd in de mondelinge 
beantwoording van vragen over de zaak Wolters-Noordhof, waarbij het 
Directoraat-Generaal voor de arbeid zelve, nog vóór de aanvraag van het 
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GAB, toestemming geeft voor een snelle procedure ten aanzien van 
collectief ontslag als «benadelingshandeling» worden aangemerkt? Zo ja, 
van wie dan wel? Van de werkgever? Van het ministerie? De leden van de 
P.v.d.A.fract ie zagen hun vragen graag aan de hand van dit voorbeeld 
nader beantwoord. 

Met betrekking tot de overgangsregeling voor onder 27-jar igen 
vroegen de leden van de P.v.d.A. fractie of en zo ja, wanneer het kabinet 
met voorstel len zal komen om voor ongehuwden onder de 27 jaar te 
komen tot een andere belastingheff ing. 

Met betrekking tot de inkomensposit ie van 57'/2-jarigen en ouderen 
word t gesteld dat deze geen wijziging ondergaat, zo vervolgden zij. Het 
wetsvoorstel behelst echter eveneens de vervanging van de min imum-
dagloonbepal ingen door de Toeslagenwet. Wat is hiervan het gevolg 
indien de oudere werkloze bij voorbeeld nog f 2 2 5 per maand bijverdient? 
Wat is dan de inkomensvoorui tgang/achterui tgang in guldens en in 
procenten indien zijn WWV-u i tker ing 70% bedraagt? 

Moeten de genoemde bezwaren van budgettaire aard op bladzijde 13 
en verwoord bij artikel 4 , eerste lid niet veeleer worden toegeschreven 
aan het terugsluisvraagstuk? Immers, anders zou de stell ing op bladzijde 
5, dat voor zeer grote categorieën van werklozen de bestaande rechten 
worden gehandhaafd niet opgaan, zo meenden de leden van de C.D.A.-
fract ie. 

De leden van de fract ie van D'66 konden de argumentat ie van het 
kabinet, om de herleving van WWV-rechten aan een termi jn te binden, 
wel begri jpen. In principe zou zonder die beperking een herlevingsrecht 
kunnen bestaan van tientallen jaren, in het bijzonder indien het gaat om 
verbli j f in het buitenland. Deze leden waren echter van mening dat een 
beperking tot twee jaar geen recht doet aan de achtergronden van het 
inderti jd bepaalde herlevingsrecht. Inzonderheid ten aanzien van volledig 
arbeidsongeschikten achtten zij deze beperking niet wenseli jk. Zij vroegen 
het kabinet daarom deze termi jn te heroverwegen. Is de gekozen periode 
van twee jaar overigens in overeenstemming met het advies van de 
Adviescommissie Werkloosheidsvoorziening? 

De leden van deze fract ie brachten voorts naar voren dat het, zoals het 
kabinet kennelijk veronderstelde, natuurli jk niet hun bedoel ing is geweest 
om te suggereren de bepalingen van de W W V omtrent de voorzieningen 
rechtstreeks over te plaatsen in de nWW. Hun opmerkingen in het 
voorlopig verslag waren er op gericht te vernemen, of de thans bestaande 
voorzieningen in de W W V materieel gehandhaafd bli jven. Is dit het geval, 
zo vroegen deze leden? 

Zij begrepen dat voor ui tker ingsgerecht igden, die na invoering van de 
n W W werkloos worden geen voorzieningen, zoals neergelegd in de 
artikelen 35 en 36 W W V zullen bestaan. Deze leden achtten dit een 
vreemde consequentie, waar immers ook voor de toekomst word t 
voorzien om in de n W W aan de voorzieningen invulling te geven. Welke 
mogeli jkheden zullen er concreet vervallen op het moment dat de n W W 
word t ingevoerd, zo vroegen deze leden? 

Met betrekking tot het afsluiten van de W W V merkten de leden van de 
D'66-fract ie op niet te begri jpen waarom de W W V niet met een half jaar 
zou kunnen worden ver lengd, waardoor degenen, die op het moment van 
invoering reeds werkloos zijn, de uitkeringsweg afmaken in de W W V . 
Verlenging met een half jaar zou weliswaar niet voor alle, maar toch voor 
het merendeel der gevallen er toe leiden dat de verwachte uitkeringssituatie 
geen verandering ondergaat. Zij vroegen het kabinet ook dit voorstel te 
heroverwegen. 

Deze leden konden voorts de mening van het kabinet niet ondersteunen, 
dat in alle gevallen de vraag, of reeds recht bestaat op werkloosheidsuit-
kering, bepalend is voor de vraag of men onder de oude of de nieuwe 
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wetgeving valt. In het bijzonder in gevallen van collectief ontslag kan dit 
ontslag reeds volledig vaststaan, terwij l toch van werkloosheid nog niet 
gesproken kan worden. Zij achtten het van belang, vooral voor de situatie 
in bedrijven waarin men hiermee te maken heeft, om voor degenen voor 
wie de werkloosheidsdatum in de toekomst al vast ligt, nog de oude 
wetgeving te handhaven. Ook voor deze toekomst ige werklozen zou 
derhalve de overgangsregeling dienen te gelden, zo waren zij van mening. 
Zij verwezen daarbij voorts naar hun schriftelijke vragen van 25 juni 1985 
(Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 1 9 8 4 - 1 9 8 5 , nr. 
1071). 

De leden van de fract ie van D'66 vroegen vervolgens op welke aanpas-
singen in de fiscale systematiek precies wordt gedoeld op bladzijde 16 
van de memor ie van antwoord. 

Deze leden toonden zich bijzonder ongelukkig met de gekozen regeling 
ten aanzien van alleenstaande uitkeringsgerecht igden. Zij achtten de 
gekoz >n oplossing dan ook niet aanvaardbaar. Deze leden waren van 
meninQ dat een doorbreking van de equivalentie in de loondervingsrege-
lingen ook voorlopig niet te aanvaarden is. Zij achtten ook de argumentat ie 
van het kabinet vreemd. Het stelt immers dat de AAW-ui tker ing voor een 
alleenstaande, ouder dan 27 jaar, nog in positieve zin afwijkt van het 
relevante sociaal min imum. Deze leden waren van mening dat de loon-
dervingsuitkeringen weliswaar ten minste de norm voor het sociaal 
min imum behoort te garanderen, maar dat deze norm niet als rechtvaar-
diging mag worden gebruikt voor een aanpassing van ui tker ingsrechten. 
Het gaat immers om equivalente, bruto-ui tker ingsrechten. Elders in de 
memorie van antwoord benadrukt het kabinet juist - terecht - het loon-
dervingskarakter van de AAW. Dan mag hier niet de sociale min imum-
norm voor een alleenstaande als toetssteen voor de uitkering worden 
gehanteerd, zo meenden zij. 

De leden van de D'66-fract ie, hier aan het woord , achtten het antwoord 
op hun vragen over bovenwettel i jke uitkeringen evenmin bevredigend. 
Naar hun oordeel zou het stelsel van sociale zekerheid in principe 
neutraal dienen te staan tegenover bovenwettel i jke uitkeringen. Dat is 
echter niet het geval. Voor het overige verwezen zij naar hun bijdrage ten 
behoeve van het eindverslag over de nieuwe Werkloosheidswet. 

3. A R B E I D S O N G E S C H I K T H E I D S U I T K E R I N G 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten in de eerste plaats nader 
ingelicht te worden over de de reële mogeli jkheid dat een arbeidsonge-
schikte werknemer niet voldoet aan de arbeidsverledeneis. 

Het meetel len van de arbeidsongeschiktheidsperiode als arbeidsver-
leden is, zo meenden deze leden, een zinnige verbetering. Maar daarmee 
is nog steeds niet voldaan aan de bij de berekeningen gehanteerde f ict ie 
dat iedere arbeidsongeschikte zal voldoen aan de arbeidsverleden-
eis. Ware het niet wenseli jk deze f ict ie in de wet op te nemen, zo 
vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie, in aansluiting op de nota van 
wi jz iging, waardoor een deel van het vraagstuk nu is opgelost? 

De inkomensachterui tgang van AAW-gerecht igden door zowel de 
verlaging van de grondslag, als door de andere (korter durende) vri j la-
t ingsbepal ing in de Toeslagenwet, en als gevolg van de andere criteria 
die de Toeslagenwet hanteert voor alleenstaande ouders en echtparen 
zou, zo meenden de leden van de P.v.d.A.-fractie, moeten worden ver-
meld. Dat ware alleen al wenseli jk ten behoeve van de duidel i jkheid. 

Zij tekenden overigens aan de achterui tgang als gevolg van de ui twerking 
van de Toeslagenwet niet te zullen aanvaarden. 

De verbreding van het begrip «huwelijk» naar ongehuwd samenwonen-
den wezen deze leden eveneens af. Ook de vri j lat ingsbepalingen achtten 
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zij niet juist. Zij waardeerden slechts de poging af te komen van het 
zogenaamde «haaientand effect» in de huidige vrijlatingsregeling (de 
schoksgewijze overgang van hoge naar midden, c.q. van midden naar 
lage grondslag bij een inkomensstijging van één gulden). 

De voorgestelde «van dag tot dag toetsing» in de Toeslagenwet leek 
deze leden - zoals ook eerder opgemerkt - onuitvoerbaar. Thans vindt 
een herbeoordeling eens per drie jaar plaats. Straks zullen betrokkenen 
van dag tot dag hun inkomen kunnen zien wisselen. 

Met betrekking tot de tabel AAW-gerechtigden in verband met de 
70%-koppeling worden uitkeringsbedragen genoemd die voor de toekomst 
zullen gelden. In de memorie van toelichting op de nieuwe Werkloos-
heidswet (19 261, nr. 3, blz. 66) worden echter andere bedragen ge-
noemd. Daar vermeldt tabel 7 het volgende: «Netto-minimumniveaus voor 
jongeren, voorgestelde systeemaftrek». 

Leeftijd Loondervings- lnvoerings-
uitkering wet 

22 f 918 f 1085 
21 f 798 f 1085 
20 f 691 f 763 
19 f 617 f 757 
18 f 535 f 752 

In de laatste kolom is weergegeven wat de memorie van antwoord bij 
de Invoeringswet vermeldt in de tabel en bijbehorende voetnoot (blz. 1 7). 

Dit verbaasde de leden van de P.v.d.A. fractie des te meer omdat de 
memorie van toelichting op de nWW expliciet vermeldt «In de Invoeringswet 
wordt voorgesteld om de oude gevallen buiten deze inhoudelijk gewenste 
wijziging te houden» (memorie van toelichting, blz. 66). Is het kabinet 
bereid alsnog deze toezegging gestand te doen en de uitkeringsrechten 
van jeugdige AAW-ers niet door middel van de Invoeringswet aan te 
tasten, maar hen hier buiten te laten? Artikel 41 Invoeringswet behelst 
immers niet het beloofde doordat deze overgangsmaatregel alleen 
inkomensachteruitgang voorkomt. Dat is echter iets geheel anders dan 
«hen buiten de inhoudelijk gewenste wijziging te houden» waarop zij 
gemeend hadden te mogen rekenen. Is het kabinet bereid met een nota 
van wijziging te komen op dit onderdeel? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden in het voorlopig verslag 
(19383, nr. 4, blz. 12 en 13) een aantal vragen gesteld over de een-
oudergezinnen. Beantwoording van deze vragen zagen zij graag alsnog 
tegemoet. Dit betreft vooral de vraag of alle een-oudergezinnen onder de 
bescherming van de overgangsregeling zullen vallen. En indien dit niet 
het geval is, welke groepen zijn dat dan en hoeveel personen betreft dit? 
Hoeveel een-oudergezinnen zijn er (procentueel en in totaal) op het totale 
AAW/WAO-bestand? Indien bij voorbeeld het gezinshoofd van een 
een-oudergezin, die jonge kinderen heeft, en samenwoont met een 
vriendin, zal het gezinshoofd dan op basis van de Notitie Leefvormen 
(19 262) en de Toeslagenwet aangemerkt worden als iemand die in een 
vergelijkbare situatie verkeert «als waren zij gehuwd»? 

Met betrekking tot de gelijkstelling, zoals deze ook in de arbeidsonge-
schiktheids- en werkloosheidsregelingen direct al wordt ingevoerd, 
vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie wat hiervan de gevolgen zullen 
zijn indien de ongehuwd samenwonende betrokkene een vrijgelaten 
neveninkomen had en de partner eveneens over inkomsten beschikt. 
Worden die inkomsten dan betrokken bij de toets van het vrijgelaten 
inkomen op basis van de vrijlatingsbepalingen? Wat is daarvan het 
gevolg, bij voorbeeld indien de partner het minimumloon verdient en de 
betrokken arbeidsongeschikte AAW-er 5%, 15% respectievelijk 30% van 
het wettelijk minimumloon (WML) bijverdient? 
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De formuler ing in de Invoeringswet met betrekking tot de geli jkstell ing 
verwijst naar de Toeslagenwet (bij voorbeeld in artikel 21 en in artikel 43 : 
«De persoon die ... voor de toepassing van de Toeslagenwet niet als 
gehuwd wordt aangemerkt....»). 

In het voorlopig verslag en het eindverslag over de Toeslagenwet 
hadden de leden van de P.v.d.A. fractie reeds gewezen op de grote 
problemen die zij bij invoering van de Toeslagenwet voorzagen. Dit 
betreft met name de relatie tussen de tar iefgroepindel ing voor de loon-
en inkomstenbelasting en de indeling van leefvormen die in de Toesla-
genwet wordt gehanteerd (alleenstaand - een-oudergezin - samenwo-
nend). Zoals de notit ie Leefvormen ook opmerkt is er een duideli jk 
verschil in criteria tussen de belast ingwetgeving en de Toeslagenwet. In 
de memorie van antwoord (blz. 62) wordt echter ui tgebreid de tar iefgroep-
indeling aangehaald om duideli jk te maken hoe de indeling plaatsvindt in 
de Toeslagenwet. Zoals het daar geschetst word t werkt de tar iefgroepin-
deling als een «zeef», mede gezien de opmerking dat er vanuit gegaan 
word t dat de bedri j fsverenigingen hiermede rekening zullen moeten 
houden. De bedri j fsverenigingen zullen dan toch vanaf dag X een 
controle op leefvormen van dag tot dag moeten instel len, ook voor de 
bestaande A A W / W A O en W W / W W V gevallen, zo veronderstelden deze 
leden. Wat is anders de ratio van artikel 29, onderdeel B en soortgeli jke 
artikelen? Kan het kabinet in tabelvorm, per tar iefgroep en per leefvorm, 
nog eens weergeven waar verschil len en waar overeenkomsten zijn op 
basis van de «Leefvormen-cri teria» en de «belastingcriteria»? 

De leden van de P.v.d. A - f r a c t i e hadden bij de behandel ing van de 
notit ie Leefvormen reeds gewezen op de fouten die de belastingdienst 
maakt bij de tar iefgroepindel ing van vooral een-ouder gezinnen en 
woningdelers. Deze worden vaak ten onrechte in tar iefgroep I ingedeeld. 
In relatie hiermee vroegen zij hoe een AAW-gerecht igde werkloze zich 
kan verweren tegen de bedri j fsvereniging indien de bedri j fsvereniging 
een toeslag weigert op basis van belastinggegevens, die bij voorbeeld na 
een procedure twee jaar later onterecht blijken te zijn. Moet betrokkene 
naast een procedure tegen de belastingdienst ook een procedure tegen 
de bedri j fsvereniging aanspannen? Wat gebeurt er indien betrokkene 
achteraf gelijk kri jgt, en extra inkomen verwerft door de beslissing van de 
belastingdienst om betrokkene in plaats van in tar iefgroep I in tar iefgroep 
IV te plaatsen? Dit heeft een nauwe relatie met het herstel van fouten. De 
memorie van antwoord (blz. 30 verwijst op dit punt naar paragraaf 3.2.2 
van de memorie van antwoord bij de nWW. Dit antwoord bevredigde 
deze leden evenwel niet. Allereerst betreft het vraagstuk dat de lnvoe-
ringswet oproept in het bijzonder de Toeslagenwet, en in mindere mate 
de n W W . 

In paragraaf 3.2.2 van de memorie van antwoord bij de n W W word t 
geen antwoord gegeven op vragen zoals hierboven geschetst. Daar wordt 
overigens ook vermeld dat tot het terugkomen op foute vaststel l ings-
beslissingen ten voordele van de belanghebbende het uitvoeringsorgaan 
alleen gehouden is indien de betrokkene met nieuwe fei ten komt, met 
daarnaast enige beleidsvri jheid voor de bedri j fsverenigingen. Welke 
rechten, gebaseerd op welke wetsart ikelen, hebben nu de WWV-ers en 
AAW-ers die door de Invoeringswetart ikelen met betrekking tot de 
geli jkstell ing en dergeli jke worden getroffen om de indeling volgens de 
Toeslagenwet aan te vechten? Kunnen zij een voorschot ontvangen op 
basis van hun oude uitkeringsrechten of zullen zij na het moment van 
invoering van de n W W daartoe in sommige gevallen (vooral de een-ouder 
gezinnen) niet gerecht igd zijn? 

De leden van de V.V.D.-fract ie wi lden helderheid omtrent de posit ie 
van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten die ouder zijn dan 35 jaar en 
voor wie de bestaande regeling blijft gelden, doch die het werk hervatten 
en daardoor een andere arbeidsongeschiktheidschatt ing kri jgen. 
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De passage onderaan bladzijde 19 van de memorie van antwoord staat 
naar hun oordeel op een bijzondere en veel beperktere groep, namelijk op 
degenen op wie de toepassing van artikel 2 1 , tweede lid onder a beëindigd 
is en die op grond daarvan thans reeds een gedeelteli jke WAO en een 
gedeelteli jke WW-u i tke r ing hebben. Deze leden doelden echter op een 
veel grotere groep, te weten degenen die thans een volledige WAO-u i tke-
ring hebben en geheel dan wel deels het werk weer hervatten, dan wel 
dat reeds gedaan hebben en dus loon verdienen met een aanvullende 
WAO-ui tker ing. 

Kor tom, juist die gedeeltel i jk arbeidsongeschikten die weer (gedeelteli jk) 
aan de slag zijn gegaan, cq. die weer aan de slag zullen gaan. Vooral deze 
laatste categorie moet gest imuleerd worden en moet, waar het gaat om 
werkhervat t ing, in ieder geval niet ontmoedigd worden door het risico dat 
zij bij uitval onder de nieuwe regeling zullen vallen. 

Deze leden wi lden daarom duideli jkheid dat de huidige praktijk gehand-
haafd blijft, te weten dat er eerst een proefplaatsing plaatsvindt en dat, 
indien na de werkhervat t ing bli jkt dat het toch niet blijkt te lukken 
vanwege het gebrek of de ziekte, het oude recht herleeft. Deze leden 
verwezen dienaangaande naar artikel 44 W A O , alsmede naar de bestaande 
uitvoeringsprakti jk, waaromtrent zij nadrukkelijk meenden dat deze 
voortgezet dient te worden. Zij vroegen of dit ook de opvatt ing is van het 
kabinet. 

Tevens vroegen zij wa t er bij werkhervatt ing gebeurt indien er sprake is 
van een geheel nieuw fei t , zoals werkloosheid (bij voorbeeld als gevolg 
van een fai l l issement van het bedrijf waar betrokkene werkzaam is) of een 
nieuw gebrek of nieuwe ziekte. 

De leden van de f ract ie van D'66 beoordeelden het positief dat 
perioden van arbeidsongeschiktheid zullen meetellen voor de arbeidsver-
ledeneis in de n W W . Deze leden bleven echter bezwaar houden tegen het 
afschaffen van de verdisconter ing, zo lang als de arbeidsmarktkansen van 
gehandicapten nog zo ver achterbli jven bij die van werklozen. Maar 
niettemin betreft het hier bepaald een verbetering. 

De leden van deze fract ie waren ook ongelukkig met de verslechtering 
in de vri j lating van inkomsten, die het gevolg is van het onder de Toesla-
genwet vallen van de AAW-gerecht igden. De - op verzoek van de 
P.P.R."fractieleden - gegeven rekenvoorbeelden spreken boekdelen. Deze 
leden waren dan ook van mening dat de vri j lating van bijverdiensten niet 
tot twee jaar beperkt dient te bli jven, zoals zij ook hadden laten weten in 
de schriftelijke voorbereid ing van de Toeslagenwet. 

De P.P.R.-fractie leden merkten op dat het kabinet bereid is gebleken 
om, via een nota van wi jz ig ing, artikel 42 van de n W W zodanig te wijzigen 
dat perioden, gedurende welke een WAO-ui tker ing wordt ontvangen 
meetelt voor het bepalen voor de referte-eis van «drie-uit-vi j f- jaar». 
Tegeli jkerti jd constateerden zij dat het kabinet niet bereid is om artikel 47 
zodanig aan te passen dat ook AAW-gerecht igden die geen kans hebben 
gezien een arbeidsverleden in de zin van de n W W op te bouwen voor een 
aanvullende nWW-ui tker ing in aanmerking komen. Zij hadden zich er 
vooral aan gestoord dat het kabinet niet op de argumenten die hiervoor 
pleiten en zoals die door deze leden naar voren zijn gebracht is ingegaan. 
Waar het bij de Invoeringswet om gaat is dat er zoal niet een rechtvaardige 
overgangsregeling word t aangetroffen, dan toch zeker een gelijke 
overgangsregeling komt. 

Het kabinet behandelt de groep eventueel af te schatten arbeidsonge-
schikten ongelijk indien het binnen die groep onderscheid maakt naar 
arbeidsverleden. 

Naar de opvatt ing van de P.P.R."fractieleden zit er geen noodzakelijk 
verband tussen het enerzijds gedeelteli jk werkloos verklaren van een op 
dat moment vol ledig arbeidsongeschikte en het anderzijds slechts 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985 -1986 , 19 383 , nr. 7 14 



toekennen van een nWW-uitkering indien voorafgaand aan de arbeids-
ongeschiktheid aan een arbeidsverleden in de zin van de nWW is voldaan. 
Waarom wordt op het moment van afschaffen niet naar de toekomst, 
maar slechts naar een verleden gekeken? De P.P.R. fractieleden achtten 
dat maatgevend voor de uitkeringsrechten voor deze groep zou moeten 
zijn dat degenen die na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid 
gedeeltelijk arbeidsgeschikt worden verklaard in principe dezelfde 
uitkeringsrechten zouden moeten krijgen. 

4. OVERIGE ONDERWERPEN 

4 . 1 . De Ziektewet (ZW) 

De leden van de D'66-fractie hadden elders in de schriftelijke voorbe-
reiding laten weten moeite te hebben met het voorstel om de minimum-
dagloonbepaling voor de eerste zes weken in de Ziektewet, zoals die juist 
vorig jaar is ingevoerd, nu weer te laten vervallen. Deze leden waren bij 
de wijzigingen van de Ziektewet juist van mening dat deze bepaling 
gedurende de gehele uitkeringsduur zou dienen te gelden. Materieel is dit 
met name voor alleenstaanden en tweeverdieners een achteruitgang. Zij 
achtten dit principieel ongewenst. Ook achtten zij het bezwaarlijk dat 
gedurende de Ziektewetperiode voor die groepen een lager uitkeringsrecht 
kan ontstaan, ook indien zij vergeleken met een alleenverdiener een 
salaris van gelijke hoogte hebben. Ook de materieel slechtere behandeling 
van alleenstaanden, indien de uitkering (of dit nu een ZW- of een andere 
loondervingsuitkering is) beneden 70% van het minimumloon komt. Dit zal 
met name het gevolg zijn ingeval van deeltijdwerk. De alleenstaande krijgt 
dan niet aangevuld, omdat een beroep op de Toeslagenwet niet mogelijk 
is. Deze leden zouden hierop terugkomen in het kader van de behandeling 
van de Toeslagenwet en de nieuwe Werkloosheidswet. 

Zij vroegen voorts, naar aanleiding van onduidelijkheden die hun 
daarover waren gebleken, op welke wijze in het algemeen de bepaling in 
artikel 1638c BW uitgelegd moet worden. Is de bepaling inzake een 
betrekkelijk korte tijd inderdaad zodanig uitgelegd in de jurisprudentie, dat 
daaronder een termijn van zes weken wordt verstaan? Of staat dit niet in 
alle gevallen vast? 

4.2. Gevolgen van de stelselherziening voor de gemeenten 

De leden van de P.v.d.A.-fractie deelden mee op dit onderdeel van de 
stelselherziening in te gaan aan de hand van de brief van de Staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken (19453), waarover mondeling overleg gevoerd 
zal worden door de betrokken commissies. 

Zij zouden daarbij de beschikking willen hebben over de informatie die 
zij hadden gevraagd in dit eindverslag over de gesprekken tussen het 
ministerie en de gemeenten met berekking tot de wetgeving, de uitvoe-
ringssystematiek en met betrekking tot mogelijke knelpunten. 

Zij wezen er nogmaal op dat zij zich hadden gestoord aan het feit 
dat wel steeds wordt gewezen op nader overleg met de Federatie van 
bedrijfsverenigingen maar nergens wordt gesproken over het nader 
gevoerde overleg met de gemeenten. 

De leden van de fractie van D'66 vroegen het kabinet naar een reactie 
op de brief die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 19 maart 
1986 aan de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken, Financiën en 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft getuurd. 

Zij vroegen voorts of het bereid is om de uit voorcalculatie resulterende 
bedragen eventueel bij nacalculatie in 1990 aan te passen. Ook waren 
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deze leden benieuwd naar het commentaar van het kabinet op de 
opmerkingen van de VNG over het Wicus-rapport . De VNG wijst erop dat 
het hier gaat om een onderzoek in 23 gemeenten. Dat kan toch moeili jk 
als representatief worden betiteld? Ook wi lden deze leden graag ophelde-
ring over de berekeningen door het kabinet in respectievelijk de memorie 
van antwoord bij de nieuwe Werkloosheidswet en in de brief van 12 
maart 1986 van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken inzake de 
vermindering van RWW-ui tgaven. Zij achtten de redenering van de VNG 
plausibel dat de vermindering van uitgaven eerder lager dan de aanvankelijk 
geraamde f 8 0 0 min. dan hoger zou moeten uitkomen en vroegen van 
welke getallen nu uitgegaan dient te worden. 

De leden van de D'66-fract ie vroegen voorts hoe het personeelsbestand 
bij de uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid (in alle verscheidenheid) 
zich uiteindelijk structureel zal doen aanzien? Zal, indien men de structurele 
situatie beziet en de personele gevolgen bij zowel gemeenten als bedri j fs-
verenigingen (en eventueel GMD) gezamenli jk beziet, uiteindelijk meer of 
minder personeel nodig zijn? Bestaan daarover gezamenlijke ramingen? 
Welke kosten, c.q. besparingen zijn daarmee in total i teit gemoeid? 

Deze leden hadden kennis genomen van het voornemen van het 
kabinet om de situatie rond de WAO-franchise en deelt i jdwerk in een 
wetsvoorstel premieheffing op te lossen. Zij waren benieuwd te vernemen 
op welke wijze het kabinet dit in hoofdl i jnen denkt te doen. 

4 .3 . De C o ö r d i n a t i e w e t Socia le Verzeker ing 

Het is op zijn minst opmerkeli jk, aldus de leden van de P.v.d.A. fractie, 
dat eindelijk een onderwerp is bereikt waarbi j nadere uitwerking de 
spankracht van het ministerie te boven zal worden gegaan. Zij hadden de 
indruk dat dit punt al veel eerder is bereikt. Zij voegden eraan toe dat 
zeker voor die fracties die de stelselherziening als een belangrijke en 
serieuze zaak zien, waaraan met de nodige zorgvuldigheid moet worden 
gewerkt, dit punt reeds lang lijkt te zijn overschreden. Het is in hoge mate 
ergerlijk te moeten werken aan wetgeving, waarbi j zowel de adviesorganen 
als het ministerie niet in staat blijken te zijn aangedragen problemen van 
de zijde van de Kamer afdoende te beantwoorden. Na deze meer algemene 
opmerkingen merkten de leden van de P.v.d.A-fract ie op dat het kennelijk 
zo is dat door de voorgenomen wijziging van de Coördinatiewet zich 
veranderingen zullen voltrekken in de inkomenssituatie van uitkeringsge-
rechtigden. 

Het vraagstuk van de WAO-franchise wordt , naar zij begrepen hadden, 
thans niet opgelost. Wel wordt kennelijk opgelost het onbedoelde effect 
van verzekerd zijn en premiebetal ing voor het ziekenfonds ingeval 
inkomen en uitkering tezamen de loongrens voor de Ziekenfondswet te 
boven gaan. Wat betekent exact de zin «Het aanmerken van loondervings-
uitkering als loon voor de premieheffing moet naar onze mening tevens 
doorwerken naar de wijze van toetsen van het inkomen aan de loongrens»? 
(bladzijde 29 memorie van antwoord). Is het zo dat het doorwerkt of moet 
hiervoor nog een wijziging worden aangebracht in het aanwijzingsbesluit 
ziekenfondsverzekerden? 

Op welk moment zullen de noodzakelijke aanpassingen van technische 
aard worden doorgevoerd in de Ziekenfondswet? Welke inkomenseffecten 
kan dit hebben voor verschil lende casusposities? 

Deze leden wensten, al was het maar ter voorkoming van mogeli jke 
interpellaties, hierover een heldere uiteenzett ing. 

4.4 . De A l g e m e n e B i js tandswet 

Zoals ook eerder opgemerkt begrepen de leden van de P.v.d.A. fractie 
het betoog van het kabinet over het zelf-regulerend mechanisme van de 
gemeenten naar de bedri j fsverenigingen absoluut niet waar het gaat over 
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de afwezigheid van de noodzaak bij de bedrijfsvereniging om de leefsituatie 
te toetsen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van oordeel dat het kabinet 
hiermee bewust het karakter van de Algemene Bijstandswet (ABW) 
geweld aandoet. Kennelijk met het oog op enerzijds verkleining van de 
kosten voor de uitvoeringskant van de bedrijfsvereniging, en anderzijds 
met het oog op een ondergraving van de argumentatie van de P.v.d.A.-
fractieleden, namelijk dat het geen pas geeft een niet democratisch 
gecontroleerde organisatie een dergelijk vergaand onderzoek naar de 
leefsituatie van betrokkenen op te dragen. 

Het karakter van de ABW is dat geen uitkering wordt verleend indien er 
sprake is van een voorliggende voorziening. Het is dus niet zo dat de 
gemeente eerst gaat controleren of betrokkene al dan niet zou vallen 
onder de Toeslagenwet. 

Volgens de systematiek van de ABW behoort de gemeentelijke dienst 
iemand die een verzoek om uitkering doet en ten aanzien van wie het 
vermoeden bestaat dat in de inkomensvoorziening kan worden tegemoet-
gekomen door middel van een voorliggende voorziening de betrokkene te 
verwijzen naar de voorliggende voorziening. Indien de voorliggende 
voorziening een uitkering weigert komt pas de ABW in zicht. Concreet 
betekent dit, zo meenden deze leden, dat iemand die een bijstendsuitkering 
aanvraagt en ten aanzien van wie de leefsituatie in vluchtige beschouwing 
aanleiding is te vermoeden dat betrokkene een toeslag op grond van de 
Toeslagenwet kan verkrijgen, door de gemeente naar de bedrijfsvereniging 
moet worden verwezen. 

Indien de bedrijfsvereniging van oordeel is dat betrokkene niet voor een 
toeslag in aanmerking komt (waartegen beroep mogelijk is) kan betrokkene 
zich wenden tot de sociale dienst. De sociale dienst beoordeelt dan of 
betrokkene voor een bijstandsuitkering in aanmerking komt volgens de 
voor de ABW geldende criteria. 

De werkwijze die het kabinet voor ogen heeft is een uiterst merkwaardige. 
Betrokkene zou dan eerst moeten claimen recht te hebben op een 
bijstandsuitkering als alleenstaande. Indien de gemeente dat afwijst 
(beroepsprocedure mogelijk) komt de vraag aan de orde of betrokkene 
wellicht woningdeler is (beroepsprocedure mogelijk). Indien ook dat 
wordt afgewezen en de gemeente tot de conclusie is gekomen dat 
betrokkene een economische eenheid vormt (beroepsprocedure mogelijk) 
zou pas, na het doorlopen van die beroepsprocedure, geconstateerd 
kunnen worden dat betrokkene inderdaad naar de bedrijfsvereniging 
moet voor een toeslag op de uitkering van de partner op grond van de 
Toeslagenwet. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie ontkenden geenszins dat voor betrok-
kenen dit de logische lijn zou kunnen zijn. Maar het karakter van de ABW 
is niet dat eerst bezien wordt of krachtens de ABW soelaas kan worden 
geboden, waarna andere modaliteiten in zicht komen; het is juist het 
omgekeerde. Indien krachtens andere wetten een voorziening niet kan 
worden verkregen, en derhalve een inkomen niet kan worden gegarandeert, 
komt eerst de Algemene Bijstandswet in aanmerking. 

Het bezwaar dat deze leden hebben tegen de Toeslagenwet is mede op 
deze systematiek gebaseerd. Zij wezen er nog ten overvloede op dat bij 
bij voorbeeld het Sociaal Fonds Bouwnijverheid de werkloosheidsuitkerin-
gen worden aangevraagd bij plaatselijke penningmeesters van de 
bouwbond. Dezen zouden dan, niet zoals bij de minimumdagloonbepalin-
gen aan de hand van het trouwboekje, maar aan de hand van de criteria 
zoals genoemd in de notitie Leefvormen moeten nagaan of betrokkene al 
dan niet recht heeft op een toeslag. Zij achtten dit een situatie waarin de 
privacy van betrokkene niet voldoende is gegarandeerd. Zij achtten het 
tevens een taak die niet aan «leken-uitvoerders» van de sociale zekerheid 
zou moeten worden gedelegeerd. Dit alles overigens zonder ook maar 
iets ten nadele van de penningmeester van de bouw- en houtbonden 
daarin te begrijpen. 
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De leden van de P.v.d.A.fract ie verwezen voorts naar hun opmerking in 
het eindverslag bij de IOW om de vri j lat ingsbepalingen met betrekking tot 
het eigen huis, in geval van aanvullende bi jstand, te wijzigen in de 
Invoeringswet. Een nota van wijziging zagen zij op dit onderdeel gaarne 
tegemoet, ten einde te voorkomen dat oudere werklozen (in tegenstel l ing 
tot ABW-gerecht igden) in de door hen bij de IOW geschetste situatie 
alsnog het eigen huis moeten «opeten». 

5. A R T I K E L E N 

Artikel 3 

De leden van de P.v.d.A. fractie bleven van oordeel dat de mogeli jkheid 
tot loonsuppletie moet worden gehandhaafd totdat in de nieuwe Arbeids-
voorzieningenwet zonodig andere voorzieningen zullen zijn ingevoerd. 

Zij verzochten het kabinet dringend een nota van wijziging voor de 
n W W dienaangaande in te dienen. 

Artikel 4, eerste lid 

Met betrekking tot de door hen voorgestelde gedeelteli jke overgangs-
regeling vroegen de leden van de fractie van D'66 of de kosten daarvan 
meer in exacto te berekenen zijn. 

Zij herhaalden voorts hun bezwaren tegen het doorlopen van de 
u i tker ingsduur-nWW in periodes van ziekte. 

Artikel 4, zesde lid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie bleven van oordeel dat het hanteren 
van criteria volgens de n W W voor degenen die uitkeringsgerechtigd zijn 
krachtens de W W en de W W V op het moment van invoering merkwaardige 
gevolgen zal kunnen hebben. Het leek hun dat uitdrukkelijk moet worden 
geregeld dat niet alleen de hoogte en de duur van de uitkering gelijk zal 
blijven maar dat tevens geen uitkeringsgerechtigde op grond van bij 
voorbeeld een andere uitslui t ingsgrond of andere afwijkingen van de 
n W W van de huidige systematiek het recht op een uitkering zal verliezen. 

Zij verzochten het kabinet een aantal voorbeelden te noemen waarin op 
grond van de nWW-cr i ter ia zich problemen zouden kunnen voordoen. 

Zij waren van oordeel dat daar waar in de bestaande regelgeving een 
weiger ing van de uitkering leidt tot een opschuiven van de uitkeringsduur, 
betrokkenen in de nWW-si tuat ie toch feiteli jk in een nadelige positie 
zullen kunnen komen te geraken. 

Zij wezen erop dat ook de verrekening van inkomen uit arbeid in de 
huidige W W V en W W een andere is dan in de n W W wordt voorgesteld. 
Kan worden aangeduid wat dit betekent voor iemand die op de dag van 
overgang naar de nieuwe systematiek een klein arbeidsinkomen ontvangt 
naast een W W - of WWV-u i tker ing in verschil lende casusposities? 

Welke omstandigheden zouden ertoe kunnen leiden dat betrokkene wel 
als werkloos word t aangemerkt voor de W W of W W W maar niet valt 
onder de criteria van de nWW? Kan het overigens voorkomen dat iemand 
die, werkloos geworden vóór de invoering van de n W W , na invoering van 
de n W W op grond van de nieuwe criteria wel voor een uitkering in 
aanmerking komt? Deze leden dachten bij voorbeeld aan werkloze 
werknemers, reeds werkloos voor de invoeringsdatum, uit een baan 
waarin zij niet voldeden aan de referente-eis van de huidige W W maar 
wel aan de referente-eis van de nWW, omdat zij in het jaar voorafgaand 
aan de invoeringsdatum n W W in 26 weken hadden gewerkt. Op welke 
wijze zal daarover voorl icht ing worden gegeven? 
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Artikel 6, eerste en tweede lid 

Moesten de leden van de C.D.A. fractie uit de memorie van antwoord 
efleiden dat voor de categorie boven 57,5-jarigen wel de inkomenstoets 
ki-achtens de Toeslagenwet zal worden geïntroduceerd? 

Artikel 7 

De overgang van de Interimregeling WWV naar de IOW is een duidelijke 
achteruitgang voor een uitkeringsgerechtigde, zo stelden de leden van de 
P.v.d.A.-fractie opnieuw vast. 

De systematiek van de IOW zal er vooral toe leiden dat getrouwde 
vrouwen geen uitkering meer krijgen, terwijl zij nog maar net een uitkering 
op grond van de WWV hebben verkregen. Statistisch hebben immers alle 
getrouwde vrouwen een echtgenoot met een arbeidsinkomen; voor 
getrouwde mannen is dit in veel mindere mate het geval. Deze leden 
herhaalden hun vraag of daarmee de IOW niet in strijd moet worden 
geacht met de derde EG-Richtlijn over de sociale zekerheid. Zij meenden 
dat dit het geval is. 

Zij wezen hierbij ook nog op de uitspraak van het Europese Hof van 
Justitie over de regelingen met betrekking tot de kinderbijslag, waarbij 
ook de statistische situatie (er zijn meer Italianen in Frankrijk werkzaam 
dan Fransen in Italië) er voor het hof aanleiding toe was een op het eerste 
gezicht gelijke bepaling als feitelijk discriminerend te kenschetsen. 

De leden van de P.v.d.A. fractie achtten het verder noodzakelijk dat het 
staatje op blz. 39 met betrekking tot oudere werklozen wordt uitgebreid 
met een overzicht van de netto-uitkering per maand voor een werkloze 
tweeverdiener voor en na de datum van invoering van de nWW in 
overigens vergelijkbare omstandigheden als de beschreven situatie. 

Wat zouden de budgettaire gevolgen zijn indien de huidige WW-ge-
rechtigde, met het vooruitzicht op eventuele toepassing van de lnterimre-
geling WWV, het vooruitzicht op de IOW zou worden geboden, zo 
vroegen de leden van de CDA. f rac t ie . 

Met betrekking tot de overgangsregeling van de Interimregeling WWV 
naar de IOW verwezen de leden van de D'66-fractie naar het algemeen 
deel van dit verslag. Zij achtten een beperking van sociale zekerheids-
rechten voor degenen die nu reeds in aanmerking komen voor een 
uitkering op basis van de Interimregeling niet aanvaardbaar. 

Ook hadden zij bezwaar tegen de in de tabel op blz. 39 gewekte 
suggestie dat de situatie voor en na inwerkingtreding vergelijkbaar zou 
zijn, zoals uit de tabel blijkt. In het ene geval gaat het immers om uitkeringen 
op grond van de Interimregeling, in het andere geval om uitkeringen op 
basis van de Algemene Bijstandswet, dan wel de IOW (indien de uitke-
ringsgerechtigde ouder is dan 50 jaar). Zowel de Algemene Bijstandswet 
als de IOW leiden voor alleenverdieners tot dezelfde bedragen als de 
Interimregeling, maar dat geldt niet voor andere uitkeringsgerechtigden. 
Deze leden zouden het op prijs stellen indien het kabinet dit in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag nog eens duidelijk weergeeft, met 
name voor de situaties waarin een partner bestaat met een (al dan niet 
gering) eigen inkomen. 

Artikel 8 

Op welke adviesaanvrage aan de SVr wordt hier gedoeld, zo vroegen 
de leden van de P.v.d.A. fractie. Wanneer zal deze adviesaanvrage 
vermoedelijk worden beantwoord? Ware het niet wenselijk de beantwoor-
ding van deze adviesaanvrage af te wachten voor de verdere behandeling 
van de Invoeringswet? Is een soortgelijke adviesaanvrage ook naar de 
gemeenten (VNG) verzonden? 
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Artikel 11, zesde lid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie bleven van oordeel dat regelgeving op 
algemene en meer bijzondere punten van uitvoeringstechnisch of 
specialistisch karakter beter door de SVr zijn te regelen, eventueel in 
bijzondere gevallen met een ministeriële goedkeuring. Voor bijzondere 
kwesties ten aanzien van een groep van uitkeringsgerechtigden, dan wel 
aangaande specifieke individuele gevallen, meenden deze leden dat het 
uitvoeringsorgaan zelf daarvoor het beste is toegerust. Zij meenden 
hierbij dat dit ook de opvatting is van het kabinet, gezien de memorie van 
toelichting op de nWW (19261, nr. 3 blz. 80 en 81). 

Artikel 12 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden in het voorlopig verslag 
gevraagd waarom niet, indien dan toch alle 57V2-jarigen en ouderen 
vanuit de WWV terug moeten gaan naar de bedrijfsvereniging om 
redenen van uitvoeringstechnische eenvoud, is gekozen allen, die thans 
reeds een WWV-uitkering hebben, over te dragen aan één en dezelfde 
bedrijfsvereniging. Zij verzochten hierop alsnog een nader antwoord te 
krijgen. 

Artikel 13 

De leden van de fractie van D'66 toonden zich gelukkig met de aanpassing 
van artikel 13 in de nota van wijziging, waardoor buiten kijf komt te staan 
dat een verzwaring van sanctie bij de overgang naar de nWW in geen 
geval aan de orde kan zijn. 

Artikel 16 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden reeds naar voren gebracht hier 
een mogelijke verslechtering te moeten constateren. De arbeidsverledeneis 
van 2.5 uit 3 is lichter dan de voorgestelde 3 uit 5. Wat zijn de gevolgen 
voor een jongere, die na zijn schooltijd slechts 32 maanden heeft gewerkt 
alvorens werkloos te worden en vóór de invoeringsdatum van de nWW 
een WW-uitkering ontvangt, vergeleken bij de huidige situatie? 

Zij merkten op dat kennelijk door een administratieve fout bij de 
verwerking van de tekst hun vragen hierover voor een deel bij artikel 18 
zijn geplaatst. 

De behoefte van deze leden aan zorgvuldigheid houdt ook steeds 
verband met mogelijke vergissingen die in alle stadia kunnen ontstaan als 
gevolg van het haastwerk waartoe de procedure thans noopt. 

Artikel 22 

De leden van de P.v.d.A.-fractie begrepen niet waarom schoolverlaters 
die in een ontwikkelingsland gaan werken (zij dachten bij voorbeeld aan 
afgestudeerden van de landbouwhogeschool) niet in de vrijwillige 
verzekering zouden kunnen worden toegelaten. Zij achtten de argumentatie 
van het kabinet op een vraag dienaangaande van de C D A . fractieleden 
niet voldoende. 

Zij verzochten het kabinet een nota van wijziging in te dienen, waardoor 
zij die in een ontwikkelingsland gaan werken per definitie onder de 
vrijwillige verzekering zouden kunnen vallen. 

Kan bij benadering worden vermeld hoeveel ontwikkelingswerkers zich 
niet door werknemer hebben geïdentificeerd, zo vroegen de C.D.A.-frac-
tieleden. 
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Artikel 29, onderdeel D 

De leden van de P.v.d.A-fract ie zagen volstrekt niet in waarom hun 
voorstel met betrekking tot de overl i jdensuitkering buiten de stelselher-
ziening zou vallen. 

Zij bleven van oordeel dat uit de aard van de regeling het hier veel 
eerder vanzelfsprekend zou zijn de huidige bepaling in het BW en in 
andere wet ten aan te vullen met een bepaling dat bij ontstentenis van de 
in het bestaande artikel genoemde nabestaanden de overl i jdensuitkering 
wordt uitbetaald aan degene die betrokkene bij leven heeft aangewezen 
als «begunstigde». Zij verzochten het kabinet alsnog dit voorstel over te 
nemen. 

De leden van de fract ie van D'66 hadden zich door de argumenten van 
het kabinet, dat het een overl i jdensuitkering niet wi l regelen voor onge-
huwde al leenstaanden, niet laten overtuigen. Zij bleven derhalve van 
mening dat dit alsnog in de wijzigingsvoorstel len dient te worden opge-
nomen. 

Artikel 33 
-* 

De leden van de P.v.d.A.-fractie kondigden aan het antwoord te zullen 
betrekken bij het door hen gewenste nadere overleg over de positie van 
de gemeenten en hun betrokkenheid bij de uitvoeringsorganisatie. 

Zij wensten voorts een nader inzicht in het gestelde onderaan bladzijde 
50 waar staat: «Er is aldus sprake van nieuwe bepalingen die daarop 
afgestemde nieuwe uitvoeringsmaatregelen noodzakelijk maken». Welke 
nieuwe uitvoeringsbepal ingen zullen dan worden ontwikkeld? Kunnen deze 
thans reeds worden aangeduid? Op welke wijze is de gemeente betrokken 
bij deze ontwikkel ing? Zoals reeds eerder gesteld achtten de leden van de 
P.v.d.A.-fractie voorshands de wijze waarop de bereidheid van het 
kabinet is gebleken met betrekking tot overleg met de gemeenten 
volstrekt beneden de maat. 

Zij hadden reeds eerder te kennen gegeven niet te begri jpen waarom 
gemeenten maar de problemen moeten melden die zij krijgen bij een 
wijziging van wetgeving zoals voorgesteld door de centrale overheid. De 
centrale overheid behoort dan contact op te nemen met de gemeenten 
om met de lagere overheden de systematiek en de knelpunten te kunnen 
doorspreken. 

Artikel 35, onderdelen C, D en E 

De leden van de P.v.d.A.-fractie bleven van oordeel dat een min imum-
bescherming ook behoort te gelden voor ongehuwden. Zij kondigden 
aan hiertoe wi jzigingen te zullen voorstel len. 

Zij merkten verder opnieuw op dat de keuze om de uitkeringshoogte te 
doen afhangen van de tar iefgroepindel ing van de belasting volstrekt 
onjuist is. 

De leden van de fract ie van D'66 betreurden het dat het kabinet niet 
bereid is een min imumbescherming voor alleenstaande deelt i jdwerkers te 
garanderen. De Toeslagenwet moge daarvoor een minder geschikt kader 
zijn (ti jdens de schrifteli jke voorbereiding van de n W W hadden deze leden 
die opvatt ing ook ondersteund), dit betekent evenwel niet dat een 
min imumbescherming dan maar achterwege moet bli jven. 

Deze leden achtten het onaanvaardbaar dat alleenstaanden in voorko-
mende gevallen veel eerder een beroep op de Algemene Bijstandswet 
(inclusief de vermogenstoets) moeten doen dan voor alleenverdieners het 
geval is. Zij hadden tegen een dergelijk onderscheid de grootst mogeli jke 
bezwaren, zeker ook omdat dit onderscheid plaatsvindt gedurende de 
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loondervingsfase. Zij vroegen dan ook opnieuw met nadruk of het kabinet 
bereid is om in deze sfeer (bij voorbeeld analoog aan de vroegere 
evenredige minimumdagloonbescherming bij deeltijd) alsnog in deze 
lacune te voorzien. Zij herinnerden daarbij andermaal aan de adviezen van 
de Emancipatieraad, de SER en de SVr. 

Artikel 35, onderdeel F 

De leden van de P.v.d.A. fractie waren van oordeel dat het kabinet hier 
toch eens in helder Nederlands zou moeten uiteenzetten wat er met een 
herziene staffeling wordt beoogd. Zij hadden tot nu toe het volgende 
begrepen. 

Uitgaande van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt een loonscha-
de/verzekeringsuitkering toegekend. Op basis van de restcapaciteit, die 
wordt gemeten (het niet arbeidsongeschikte deel) wordt een werkloos-
heidsuitkering vastgesteld. 

In het voorbeeld zou de werkloosheidsuitkering bepaald worden op 
40% (waarbij kennelijk uitgegaan wordt van 60%, i.c. het gemiddelde van 
de klasse, als arbeidsongeschiktheidsdeel). Bij een dagloon van f200 
wordt - waar het kabinet gedeeltelijk arbeidsgeschikten voor het werk-
loosheidsdeel gelijk wil behandelen als andere werklozen - een werkloos-
heidsuitkering gegeven ter hoogte van 70%. Dat wil zeggen 70% van 40% 
van f200 = f56. De herziening van de staffeling betekent dan dat, om op 
dezelfde uitkering terecht te komen als die van een volledig werkloze, dat 
het kabinet de berekening in die zin aanpast dat de uitkomst voor 
werklozen en gedeeltelijk werklozen/gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
gelijk uitkomt. Een soort achteraf-redenering. 

Hiermee wordt dan immers ook het arbeidsongeschiktheidsdeel gelijk 
behandeld als het werkloosheidsdeel van een volledig werkloze werkne-
mer. Dat is uitermate merkwaardig, immers, enerzijds wordt zelfs door 
het kabinet niet betoogd dat arbeidsongeschikten gelijk moeten worden 
behandeld als werklozen; anderzijds is in de huidige wetgeving bewust 
onderscheid gemaakt tussen volledig arbeidsongeschikten met een 
neveninkomen uit arbeid (85% anticumulatie) en werklozen met een 
gedeeltelijk arbeidsinkomen. Alleen daarom al deugt de motivering van 
de herziene staffeling niet. Maar er is nog een ander argument wat het 
geheel nog merkwaardiger maakt. Immers, door uit te gaan van een 
ander uitkeringspercentage bij de arbeidsongeschiktheidsklassen 
verandert per definitie de uitkering als gevolg van loonschade, ontstaan 
door de arbeidsongeschiktheid. Zou dan niet, uit de aard van de AAW/WAO 
bij een dergelijke herstaffeling van uitkeringspercentages moeten 
voortvloeien dat feitelijk de arbeidsongeschiktheidscomponent zal 
wijzigen waar de werkloosheidsuitkering en de WAO/AAW uitkering 
feitelijk tesamen werken als communicerende vaten? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden de indruk dat de helderheid 
van het systeem mei de voorgestelde herziening van de staffeling niet is 
gediend. Zij zouden de voorgestelde herziening door de SVr nader 
beschouwd willen hebben van de zijde van het kabinet. Het leek hun een 
betere benadering dan die door het kabinet is gekozen. 

Verder wensten zij feitelijke informatie over het aantal AAW/WAO-
gerechtigden in de diverse arbeidsongeschiktheidsklassen (zoals deze 
vermoedelijk zullen worden bij aanvaarding van de stelselherziening). 

Is het niet juist een grote groep zelfstandigen die feitelijk in de klasse 
65-80% verkeert? Acht het kabinet een inkomensdaling, die kan ontstaan 
indien betrokkene terugvalt van de klassen 80-100 naar een klasse lager, 
niet veel te groot? Geldt hier niet het bezwaar dat vanuit de arbeidsonge-
schiktheidsklassen 80-100 herstel van verdiencapaciteit tot een boven-
matig scherpe inkomensdaling zal leiden? Waarom trouwens spreekt het 
kabinet van herstel van arbeidscapaciteit in de middelste alinea van 
bladzijde 55 van de memorie van antwoord? En waarom zou dat geen 
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bezwaar zijn vanuit de klasse 80-100, terwijl het kabinet dit argument 
weer wel opvoert vanuit de klasse 65-80? Pleit dit er niet eens te meer 
voor, indien een staffeling al moet worden herzien, tot de staffeling die de 
SVr heeft voorgesteld? Kan verder aan de hand van een voorbeeld van de 
zelfstandige met een AAW-uitkering inzicht worden gegeven in de 
inkomenseffecten van het huidige systeem, het voorgestelde systeem en 
het door de SVr voorgestelde systeem bij een herstellende verdiencapaci-
teit van 80-100 naar 65-80 en van 65-80 naar 55-65? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten vervolgens een nadere 
toelichting op de laatste alinea van deze paragraaf waar gesteld wordt 
dat huidige arbeidsongeschikte werknemers met een uitkering 
gebaseerd op de arbeidsongeschiktheidsklassen 55-65 en 65-80 geen 
wijziging ondergaan in hun uitkeringsrecht, althans zolang de mate van 
arbeidsongeschiktheid niet wordt gewijzigd. Betekent dit dat een herbe-
oordeling, die niet leidt tot een andere indeling, niet kan leiden tot een 
herberekening van de uitkering? 

Zonder deze op dit moment te willen herhalen handhaafden de leden 
van de fractie van D'66 hun bezwaren tegen de voorgenomen wijziging in 
de staffeling van de uitkeringspercentages in de WAO en de AAW. 
Anders dan het kabinet meenden zij bovendien dat de slechtere arbeids-
marktpositie van arbeidsongeschikten wel degelijk een relatief voordeliger 
uitkeringspositie rechtvaardigt. 

Artikel 35, onderdeel G 

De leden van de P.v.d.A.-fractie bleven de argumentatie over het 
opheffen van de anticumulatiebepaling in de AAW en het volstrekt 
partnerinkomenafhankelijk maken van de I0W niet deugdelijk vinden. 

Zij begrepen evenmin waarom hun de gevraagde cijfermatige informatie 
wordt onthouden waar zij vroegen naar de financiële effecten van het 
schoeien van ook de AOW en de IOW op die leest. Zeker omdat dat bij de 
AOW al voor een deel berekend is zou die informatie relatief gemakkelijk 
verstrekt kunnen worden. Deze leden verzochten deze berekening alsnog 
te verkrijgen. 

Zij zouden tevens meer informatie willen hebben over de financiële 
effecten van de «in de adviesaanvrage stelselherziening voorkomende 
passage» het AOW-systeem (50% met een 20% punt toeslag voor 
ongehuwden en een ruime vrijlatingsbepaling) te hanteren voor de IOW 
en de vervolguitkering. 

De leden van de fractie van D'66 lieten zich positief uit over het 
voornemen om de anti-cumulatieregeling in de AAW, indien beide 
partners een AAW-uitkering genieten, te laten vervallen. Dit past naar 
hun mening in een beleid gericht op emancipatie en zij spraken dan ook 
de wens uit dat het kabinet in de verdere behandeling aan dit onderdeel 
zal vasthouden. 

Artikel 35, onderdeel Q 

Met betrekking tot de weduwen en anderen (die nu onder artikel 97 
AAW vallen) vermeldt de memorie van antwoord dat de hierbedoelde 
groepen «hun eventueel reeds toegekende AAW-uitkering verliezen en 
daarvoor in de plaats eventueel een toeslag krijgen toegekend. Een en 
ander zal afhangen van de op dit punt geldende inkomenstoets» (blz. 59). 
Wordt hiermee bedoeld de vergelijking tussen de stringente vrijlatingsbe-
palingen van de Toeslagenwet met de af te schaffen grondslagensyste-
matiek van de AAW? Of reikt het hierboven vermelde verder dan dat? Hoe 
groot is naar schatting de groep die hierdoor qua uitkeringshoogte wordt 
getroffen? 
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De leden van de D'66-fractie vroegen het kabinet hun meer inzicht te 
geven in de situaties waarin de uitkeringspositie van de hier bedoelde 
groep wel zal verslechteren. Kan dit aan de hand van voorbeelden 
duidelijk gemaakt worden. 

Artikel 36, onderdeel S 

Opgemerkt wordt door het kabinet dat op basis van de voor 1986 
vastgestelde premieverdeling per 1 januari 1987 nog 0,05%-punt zou 
moeten worden verschoven, aldus merkten de P.v.d.A."fractieleden op. 
De Raad van State becijfert echter dat er een lastenverschuiving van 
f 785 min. optreedt van AAW naar WAO, en wel als gevolg van invoering 
van de Toeslagenwet. «Op grond van het huidige beleid met betrekking 
tot de premieverdeling zou dit op zichzelf beschouwd juist moeten leiden 
tot een toeneming van het werkgeversaandeel in de WAO-premie», zo 
stelt de Raad (blz. 101 memorie van antwoord). Het kabinet merkt in 
antwoord hierop op dat dit slechts de endogene ontwikkeling tijdelijk op-
schort maar niet voorkomt. De leden van de P.v.d.A. fractie concludeerden 
hieruit dat het voorgestelde artikel 36, onderdeel S, voor het jaar 1 987 in 
ieder geval tot een belangrijke lastenverschuiving van werkgevers naar 
werknemers zal leiden, ter hoogte van eerder genoemde f785 min. Kan 
het kabinet deze lastenverlichting voor het bedrijfsleven nader motiveren, 
zo vroegen zij, naast de wens om te komen tot een doorzichtiger stelsel 
en de genoemde endogene ontwikkeling? 

De memorie van toelichting op het oorspronkelijke wetsvoorstel met 
betrekking tot de premieverdeling (bijlage 4 bij de memorie van antwoord, 
blz. 96 e.v.) vermeldt dat door opeenvolgende kabinetten structureel is 
ingegrepen in de premieverdeling - via additionele verschuivingen -
waardoor de premielast WAO vrijwel uitsluitend bij de werknemers is 
komen te liggen. In het voorlopig verslag hadden de leden van de 
P.v.d.A. fractie gevraagd ingelicht te worden over de achtergrond van de 
forse verschuiving in premielasten WAO naar de werknemers. Mede in 
het licht van het voorgaande zouden de genoemde leden nadere beant-
woording op prijs stellen, waarbij ook ware in te gaan op de motivering 
van opeenvolgende kabinetten om in te grijpen. Wat dat vooral gelegen in 
de wens werkgeverslasten te verschuiven naar de werknemers? 

Artikel 37 

De leden van de P.v.d.A. fractie meenden dat met betrekking tot 
herziening van de dagloonbepalingen naast de voorpublicatie ook de 
mogelijkheid moet bestaan van behandeling door het parlement. 

Zij verzochten het kabinet de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 
37, onderdeel B (artikel 14 a, vijfde lid WAO) in die zin te wijzigen, dan 
wel een dusdanige regeling te treffen dat de regeling, indien (een deel 
van) de Kamer daarom vraagt, aan parlementaire goedkeuring zal worden 
onderworpen. Het betreft hier immers een mogelijk belangrijke wijziging 
in de uitkeringspositie van uitkeringsgerechtigden. 

Artikel 39 

De leden van de P.v.d.A. fractie verwezen allereerst naar hun opmer-
kingen in het algemeen gedeelte van dit verslag. Zij hadden niet begrepen 
wat bedoeld wordt in de memorie van antwoord met de opmerking dat 
indeling in een bepaalde tariefgroep de werkdruk verlicht. Kan dit nog 
worden toegelicht? Op welke wijze zullen de bedrijfsverenigingen ten 
behoeve van een tijdige herbeoordeling de beschikking krijgen over de 
belastinggegevens? Welke gegevens zullen door de belastingdienst 
worden overgedragen? Wat gebeurt er met personen die uit privacy-rede-
nen geen loonbelasting-verklaring hebben ingevuld, en derhalve in 
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tariefgroep I worden ingedeeld, en dit vervolgens corrigeren met behulp 
van een verklaring inkomstenbelasting (bij voorbeeld bij AAW/een-ouder-
gezinnen)? Wat gebeurt er met de persoon die alleenstaande is, samen-
woont met een verdienend familielid en derhalve voor de belastingen als 
tweeverdiener wordt aangemerkt? Komt deze persoon in aanmerking voor 
het «kopje»? Hoe kan de bedrijfsvereniging dit overigens tijdig beoordelen? 

Een derde casus is dat van een AAW/eenoudergezin, waarvan het 
gezinshoofd duurzaam een gezamenlijke huishouding voert met een 
vriendin. Gesteld dat voor de Toeslagenwet het gezinshoofd zou worden 
aangemerkt als in vergelijkbare situatie verkerend als een gehuwde, welk 
effect treedt dan op op de invoeringsdatum? En gesteld dat het gezinshoofd 
samenwoont met een familielid, moet dan voorbijgegaan worden aan de 
eventueel aanwezige draagkracht van het familielid? 

Artikel 39, tweede en derde lid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie herhaalden hun bezwaar tegen het 
hanteren van de tariefgroepindeling inkomstenbelasting voor de beoorde-
ling of een uitkeringsgerechtigde recht zou kunnen doen gelden op een 
toeslag. 

Bij de beoordeling van de AAW-gevallen die thans een uitkering 
volgens de hoge of de middengrondslag ontvangen zou, zo meenden 
deze leden, alleen in het geval van een wettig huwelijk, waarbij beide 
echtelieden samenwonen, de vraag van een toeslag aan de orde kunnen 
komen. Bij een oudergezinnen behoort de toeslag te worden toegekend 
tenzij er sprake is van een arbeidsinkomen van betrokkene. De vraag of 
anderen gebruik maken van dezelfde woning kan niet maatgevend zijn 
voor de hoogte van een inkomen. Daarmee wordt in de belasting zonodig 
voldoende rekening gehouden net zo als dit bij arbeidsinkomens het geval 
is. 

Ook in de systematiek die het kabinet zicht voorstelt past trouwens het 
hanteren van de tariefgroepindeling niet. De belastingdienst hanteert 
andere normen voor de bepaling van het tweeverdienerschap dan in de 
nota Leefvormen (19 262) worden aangeduid voor het begrip «partner». 
Er is dan ook, zo meenden deze leden, geen enkele reden ervan uit te 
gaan dat de bedrijfsverenigingen rekening zouden kunnen houden met de 
tariefgroepindeling voor de beoordeling of iemand een partner heeft met 
een inkomen. 

De werklast van de bedrijfsverenigingen bij een «van dag tot dag 
toetsen van het recht op de toeslag» moet dan ook aanzienlijk groot 
worden geacht. 

Naast principiële bezwaren tegen het gelijkstellen van ongehuwden met 
gehuwden zeiden de P.v.d.A.fractieleden hiertegen dan ook nog praktische 
bezwaren te hebben. 

De leden van de D'66-fractie vroegen het kabinet aan welke periode 
het denkt voor het voortbestaan van de overgangsregeling. Kan daarover 
nu al wat meer duidelijkheid worden gegeven? Deze leden zouden graag 
over die inlichtingen beschikken voordat de openbare behandeling een 
aanvang neemt. 

Artikel 47 

De leden van de P.v.d.A.-fractie bleven van oordeel dat, indien ertoe 
zou worden overgegaan de verdiscontering in de AAW/WAO terug te 
dringen, ook voor vroeg gehandicapten en zelfstandige arbeidsongeschik-
ten de mogelijkheid moet worden geopend voor het deel dat zij werkloos 
worden geacht in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering. 

Een overgang vanuit de AAW naar de ABW, zelfs indien deze overgang 
zou worden gemitigeerd door het ontbreken van een middelentoets in de 
ABW voor deze gevallen, achtten zij onaanvaardbaar. 
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Zij verzochten overigens om een nader commentaar van het kabinet op 
de volgende thans nog theoretische situatie. 

Indien voor afgeschatte arbeidsongeschikte zelfstandigen de vermogens-
toets zou worden afgeschaft in de ABW, dat wil zeggen dat zij materieel 
in een gelijke positie zouden geraken als oudere werknemers in de IOW, 
welke bezwaren zouden er dan nog zijn tegen het opnemen van oudere 
zelfstandigen, onder nadere voorwaarden, in de IOW indien zij werkloos 
zijn geworden door bedrijfsbeëindiging? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten het evenmin voldoende 
duidelijk waarom een verlengde uitkeringsduur voor gedeeltelijk arbeids-
geschikten in de werkloosheidsuitkeringen beperkt zou moeten blijven tot 
de groep onder 35-jarigen die in de beoogde twee jaar zijn herbeoordeeld. 
Waarom is niet overwogen een dergelijk uitkeringsrecht toe te kennen 
aan alle gedeeltelijk herstelde arbeidsongeschikte werknemers die voor 
de restcapaciteit werkloos zijn verklaard? 

De leden van de D'66-fractie bleven van mening dat ook zelfstandigen 
en vroeggehandicapten bij afschatting recht moeten kunnen doen gelden 
op een aanvullende werkloosheidsuitkering. Zij hadden nota genomen van 
het argument van het kabinet dat per definitie niet voldaan kan zijn aan de 
referte-eis van de nWW. Zij stelden daar echter tegenover dat de gronden 
voor het overgangsrecht (het verzachten van de gevolgen van de wijzigin-
gen) in gelijke mate gelden voor werknemers (die wel in aanmerking 
komen) enerzijds, en vroeggehandicapten en zelfstandigen anderzijds. 
Bovendien geldt voor het recht op AAW uitkering ook de eis dat sprake 
moet zijn van verlies van arbeidsinkomsten (ten bedrage van ruim f4400), 
althans ten aanzien van zelfstandigen. 

Gezien de geringe omvang van de groep kan ook het kostenaspect 
nauwelijks een argument vormen om de regeling niet ook ten aanzien van 
vroeggehandicapten en zelfstandigen te laten gelden. Deze leden wilden 
dit dan ook nog eens met nadruk bepleiten. 

De leden van de fractie van D'66 hadden in het algemeen bezwaar 
tegen een verdere verkorting van de uitkeringstermijn als gevolg van het 
eventueel niet doorgaan van de halfjaarlijkse geleidelijke vermindering 
van werkloosheidsuitkeringen. In nog sterkere mate echter verzetten zij 
zich tegen het beperken van de duur van de aanvullende uitkering met 
een dubbele termijn, te weten één jaar. 

Artikelen 51 tot en met 55 

De leden van de P.v.d.A.-fractie betreurden het dat hun vraag met 
betrekking tot de uitkeringshoogte gedurende ziekte in de werkloosheids-
periode nog steeds niet is beantwoord. Zij hadden deze vragen reeds 
gesteld in december 1985. Verder bleven de leden van de P.v.d.A.-fractie 
van oordeel dat bij ziekte gedurende een langere periode, zij dachten aan 
4 weken in een half jaar, zou moeten leiden tot een verlenging van de 
werkloosheidsuitkering in duur met de periode waarop betrokkene als 
gevolg van langduriger ziekte niet beschikbaar was voor de arbeidsmarkt. 

In aansluiting op hun standpunt met betrekking tot het meetellen van 
ziekteperiodes voor de uitkeringsduur van de nWW waren de leden van 
de D'66-fractie van mening dat de duur van de werkloosheidsuitkering ook 
volgens hen verlengd dient te worden met de periode van het zwanger-
schaps- en bevallingsverlof. 

Artikel 57 

Met betrekking tot de gevolgen voor de gemeenten van de stelselher-
ziening en de personele gevolgen meenden de leden van de P.v.d.A.-fractie 
dat er een noodzaak bestaat hierover een afzonderlijk overleg met de 
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betrokken bewindslieden te voeren. Inmiddels is tot zulk een overleg 
besloten. Zij achtten de constatering dat het personeel van de Raden van 
Arbeid helaas nadeel zou kunnen ondervinden van de inspanningsverplich-
ting van de bedrijfsverenigingen om personeel van de gemeenten over te 
kunnen nemen schrijnend. 

Zij verzochten om nadere gegevens bij voorkeur bij afzonderlijke brief, 
over de plannen die bestaan om de gevolgen van het verminderd aantal 
arbeidsplaatsen bij de Raden van Arbeid voor de daar werkzame perso-
neelsleden op te lossen. 

Artikel 60 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen wanneer de richtlijnen van de 
SVr en van de Staatssecretaris van Financiën zullen zijn aangepast. 
Tevens wensten zij zekerheid dat bijstandscliënten niet kunnen worden 
geconfronteerd met een «bruto-terugbetaling» van een «netto-bedrag» 
indien zij dat niet zelf bewust willen. 

Artikelen 64 en 65 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen erop dat juist uitkeringsge'rech-
tigde werknemers al meer belasting betalen dan degenen, die hun recht 
op arbeid kunnen materialiseren. Zij wezen hierbij op de arbeidstoeslag en 
de bijzondere arbeidstoeslag die werknemers kunnen verkrijgen. Het leek 
deze leden niet onredelijk ook tijdens de werkloosheidsperiode een hoger 
forfait toe te kennen. 

De leden van de fractie van D'66 achtten de afschaffing van de fiscale 
4%-regeling voor WW-uitkeringsgerechtigden ongewenst. Het karakter 
van WW-uitkeringen ligt immers in de loonderving. De WW vormt een 
inkomensvervangende regeling, waarin de aansluiting met de voorheen 
verrichte arbeid nog bijzonder nauw is. Dat geldt ook voor het inkomen. 
Waar de bruto-uitkering is afgeleid van het laatstgenoten loon achtten 
deze leden het redelijk dat ook het fiscale regime nog onverkort van 
toepassing blijft. 

Bovendien waren deze leden van mening dat handhaving van de 
4%-regeling een element is van gelijke behandeling tussen werklozen en 
werkenden. Ten aanzien van de loondervingsuitkeringen (die anders dan 
bij voorbeeld de bijstandsuitkeringen) gedefinieerd zijn in bruto-termen 
achtten deze leden het dan ook niet meer dan logisch dat hetzelfde 
fiscale regime wordt gehanteerd, zodat eenzelfde bruto-netto-traject 
wordt gehandhaafd. 

Kan het kabinet in een rekenvoorbeeld (bij voorbeeld voor een werknemer 
met een modaal inkomen) het effect weergeven van de afschaffing van de 
4%-regeling? Hoeveel bedraagt de netto-uitkering (in procenten van het 
voorheen genoten loon voor werkloosheid) bij hantering van de 4%-rege-
ling, respectievelijk de vaste f 200-aftrek? 

Artikel 67 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren verbaasd over de voorlichtings-
campagne die in de media is gevoerd door het Ministerie van Onderwijs 
en Wetenschappen met betrekking tot de inhoud van het wetsvoorstel 
19125 (Wet op de Studiefinanciering), welke wet in dit artikel wordt 
gewijzigd. Artikel 67 regelt immers de gelijkstelling van samenwonende 
ongehuwden en gehuwden. De formulering in artikel 67 is praktisch 
identiek aan de gelijkstellingsformules in andere wetsvoorstellen. Uit de 
antwoorden op de vragen over de notitie Leefvormen is duidelijk dat noch 
de aard van de relatie van de samenwonende ongehuwden, noch de 
vraag of sprake is van een affectieve relatie, noch het feit of de samenwo-
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nenden geen huwelijk kunnen sluiten een rol spelen bij de vraag of sprake 
is van een met een huwelijk vergelijkbare vorm van samenleving. Bij 
toetsing gaat het slechts om de drie criteria: het voeren van een geza-
menlijke huishouding, gedurende minimaal 3 maanden en een gezamenlijke 
presentatie naar buiten. De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden toch 
goed begrepen dat deze criteria ook de criteria voor de Wet op de 
Studiefinanciering zijn? Het is hieruit duidelijk dat in sommige gevallen 
partners niet als samenwonende ongehuwden kunnen worden beschouwd, 
bij voorbeeld omdat zij zich naar buiten toe niet gezamenlijk presenteren 
maar wel samenwonen. Anderzijds zullen studenten, die geen partner 
zijn, wel samen een huishouding kunnen voeren en zich gezamenlijk naar 
buiten toe kunnen presenteren. In de voorlichting wordt echter slechts 
gesproken van «de partner van de student» of «de partner van de 
debiteur». Of er heeft een wijziging in de criteria plaatsgevonden - waarvan 
deze leden niet op de hoogte zijn - of de voorlichting is in dezen te 
vergaand vereenvoudigd, waardoor voorbijgegaan wordt aan de inhoud 
van de wettekst. Deze leden erkenden dat de wettekst, zoals deze nu 
voorligt, in hoge mate ingewikkeld is. Gezien het feit dat het kabinet het 
desondanks voorstelt, veronderstelden zij echter dat het kabinet in de 
toekomst naar een waarheidsgetrouwe voorlichting zal streven. Zij 
vroegen het kabinet de voorlichting met betrekking tot het wetsvoorstel 
op de Studiefinanciering alsnog aan te vullen met inachtneming van het 
bovenstaande. Gezien de naderende datum van 1 oktober 1986, en de 
termijn van 3 maanden die als criterium voor duurzaamheid wordt 
gebruikt, mag immers worden verwacht dat een aantal betrokkenen 
wellicht zal overwegen voor 1 januari 1987 te verhuizen indien de 
gevolgen van het thans voorgestelde hun duidelijk zijn. 

Artikel 71 

De leden van de fractie van D'66 refereerden aan hun opvatting dat de 
premieverdeling in de WAO bij uitstek een zaak is die in overleg met de 
sociale partners geregeld zou dienen te worden. De opvatting van het 
kabinet (financiering AAW door werkgevers en WAO door werknemers) is 
in zo een overleg natuurlijk relevant, maar daarnaast dienen ook de 
opvattingen van werknemers en werkgevers daarbij een rol te spelen. De 
leden van de fractie van D'66 verzochten het kabinet daarom in de wet te 
regelen dat de premieverdeling WAO hetzij door de wet wordt bepaald, 
doch niet eerder in werking treedt dan nadat daarover overleg heeft 
plaatsgevonden met sociale partners, dan wel niet door de wet wordt 
bepaald, doch volledig door sociale partners wordt overeengekomen. 
Deze leden gaven aan de laatste mogelijkheid de voorkeur. 

Artikel 72 

De leden van de fractie van D'66 waardeerden het dat het kabinet hun 
voorstel, om te spreken van de «Invoeringswet stelselherziening sociale 
zekerheid» in plaats van kortweg «Invoeringswet stelselherziening» is 
overgenomen. Zij zouden daar, telkens wanneer de Invoeringswet wordt 
aangehaald, met genoegen aan terugdenken, zo merkten zij op. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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