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EINDVERSLAG 
Vastgesteld 13 maart 1987 

Na kennisneming van de memorie van antwoord zijn in de vaste 
Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 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 genoegzaam voorbereid. 

I. Algemeen 

De leden van de fractie van het C.D.A. waren erkentelijk voor de 
uitvoerige beantwoording van de, mede door hen gestelde vragen. 

Hun aanvankelijke positieve beoordeling van het wetsvoorstel is nog 
versterkt doordat uit het antwoord op een van hun vragen blijkt dat 
overleg over de inhoud van het wetsvoorstel heeft plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van de centrale organisaties voor het midden en 
kleinbedrijf en voor de landbouw. Het verheugde deze leden dat deze 
organisaties in algemene zin met instemming gereageerd hebben op het 
wetsvoorstel en dat met hun opmerkingen rekening is gehouden in de 
definitieve versie van het wetsvoorstel. 

De leden van de fractie van D66 gaven in beginsel de voorkeur aan een 
met de IOAW geïntegreerde regeling voor zelfstandigen. Het aantal 
sociale zekerheidswetten wordt nu opnieuw vermeerderd, terwijl juist 
integratie moet worden nagestreefd terwille van de doorzichtigheid en 
eenvoud. 

Niettemin meenden deze leden om praktische redenen te moeten 
instemmen met de voorgestelde afzonderlijke regeling. Door nu nog te 
pleiten voor een integratie met de IOAW zou de wetgeving verder worden 
vertraagd, terwijl juist een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding 
gewenst is. 

Als tweede algemene opmerking brachten deze leden naar voren dat 
de voorgestelde wet een groot aantal elementen bevat waartegen zij 
tijdens de behandeling van de stelselherziening ernstig bezwaar hadden 
gemaakt, zoals de te beperkte vrijlatingsregeling, de uitbreiding van 
partnerinkomenstoetsing en meer in het algemeen de vermindering van 
rechten die voor sommige categorieën kan optreden, zoals in het onder-
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havige geval de categorie van 50-55-jarigen. Deze leden achtten het 
weinig zinvol om over die elementen, die al uitgebreid aan de orde zijn 
geweest bij de stelselherziening, nu opnieuw een uitgebreide discussie te 
voeren. De coalitiefracties hebben vorig jaar over die punten beslist ten 
faveure van hun standpunten, die door deze leden vaak fel bestreden zijn. 
Ook uit oogpunt van een consistente wetgeving dienen die punten niet 
opnieuw ter discussie te worden gebracht. 

De leden van de P.P.R. fractie zeiden de bewindsman dank voor de 
antwoorden op de door hen ingebrachte vragen en opmerkingen. In dit 
stadium hadden zij geen behoefte aan het stellen van nadere vragen. 

2. De verhouding tot de W W / I O A W 

Met betrekking tot het herlevingsrecht van de lOAZ-uitkering vroegen 
de leden van de C.D.A. fractie het volgende. Op bladzijde 7 van de 
memorie van antwoord wordt gesteld dat wanneer een lOAZ-gerechtigde, 
die als werknemer is gaan werken waardoor zijn lOAZ-uitkering is komen 
te vervallen en op een gegeven moment werkloos wordt, opnieuw in 
aanmerking komt voor een lOAZ-uitkering. Wanneer betrokkene voldoet 
aan de arbeidsverledeneis van de Werkloosheidswet, komt hij/zij in 
principe in aanmerking voor een verlenging van de WW-uitkering en de 
vervolguitkering, en tevens voor een uitkering op basis van de IOAW. 
(Artikel 2 IOAW). Daar de IOAW geen beperkte inkomenstoets op 
vermogen kent is deze regeling voor betrokkenen gunstiger dan de IOAZ. 
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of het dan ook niet redelijker zou 
zijn wanneer deze gewezen zelfstandige/ex-werknemer in plaats van een 
lOAZ-uitkering een lOAW-uitkering zou ontvangen. Deze leden vroegen 
voorts of aangeduid kan worden hoe vaak dergelijke situaties zich in de 
toekomst zouden kunnen voordoen en of de minister bereid is om voor 
deze situaties een uitzondering te maken op het herlevingsrecht van de 
IOAZ. 

De leden van de P.v.d.A. fractie vroegen allereerst hoe gehandeld 
wordt ten aanzien van de toelatingsvoorwaarden indien een BBH-uitkering 
van een der partners reeds beëindigd is en van de ander nog doorloopt bij 
de inwerkingtreding van de IOAZ. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achtten voorts de beantwoording van 
hun vraag of er categorieën zijn en zo ja, welke, die noch in aanmerking 
kunnen komen voor de IOAW, noch voor de IOAZ, niet gehele bevredigend. 
Het betreft hier een feitelijke vraag en de daarbij genoemde categorieën 
van politieke ambtsdragers en vertegenwoordigers die volledig op 
provisiebasis werken waaraan zij in het bijzonder dachten was meer als 
illustratie bedoeld. Zij zagen graag alsnog een meer uitgebreide beant-
woording van hun vraag tegemoet. 

Zagen deze leden het goed dan doen zich met name bij de zogenaamde 
andere inkomsten uit arbeid problemen voor. Bij deze werkzaamheden is 
•f iscaal - noch sprake van inkomsten, noch van winst uit onderneming. 
Zijn er situaties denkbaar dat personen die dat soort werkzaamheden 
verrichten toch voor de IOAZ in aanmerking komen? Zo ja, welke, en hoe 
kan in die situatie aan het vereiste van artikel 2, vijfde lid (de zelfstandi-
gen-aftrek) worden voldaan? 

De constatering is op zich juist dat voor politieke ambtsdragers een 
specifieke sociale zekerheidsregeling is getroffen in de Algemene 
Pensioenregeling Politieke Ambtsdragers (APPA). De vraag van deze 
leden was echter of deze regeling spoort met de in de IOAW en IOAZ 
getroffen voorzieningen. Deze leden zagen graag een nadere reactie 
tegemoet, in het bijzonder ten aanzien van gedeputeerden en wethouders. 
Voor deze politieke ambtsdragers is de APPA meer een raamwet en vindt 
de concrete invulling bij provinciale of gemeentelijke verordening plaats. 
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Kan van die invulling een beeld worden geschetst? Bij nader inzien bleek 
deze leden dat hun voorbeeld van de raadsleden minder gelukkig is. Zij 
vallen niet onder de APPA. Moet hieruit worden geconcludeerd dat zij 
tussen wal en schip kunnen vallen? 

3. Invoering en overgangsregeling 

Op de bladzijden 7 en 8 van de memorie van antwoord wordt gesteld 
dat een zelfstandige, die vóór de beslissing van het college van burger-
meester en wethouders omtrent de toekenning van de lOAZ-uitkering zijn 
bedrijf beëindigd heeft, het risico loopt dat de aanvraag voor een IOAZ-
uitkering wordt afgewezen, indien zijn omstandigheden voor de bedrijfs-
beëindiging hierdoor niet voldoende kunnen worden onderzocht. De 
leden van de C.D.A. fractie achtten het wenselijk dat vermeld wordt 
welke gegevens beslist noodzakelijk zijn om te voorkomen dat na beëin-
diging van het bedrijf de lOAZ-uitkering door het college niet wordt 
toegekend. Zij meenden dat dit risico zoveel mogelijk beperkt dient te 
worden en de gemeenten daarbij een belangrijke taak hebben. 

Dat de regeling Bedrijfsbeëindigingshulp voor het midden- en kleinbedrijf 
(BBH) blijft bestaan tot de inwerkingtreding van IOAZ laat onverlet dat 
vanaf 1 januari deze regeling voor een aantal mensen uitgewerkt kan zijn, 
aldus de leden van de P.v.d.A.-fractie. Dit is geen geruststellende gedachte 
voor degenen die zojuist buiten de IOAZ vallen. Terwijl tijdens de behan-
deling van de stelselherziening wel verwachtingen zijn gewekt vanaf 1 
januari 1987. Dit zou des te sterker gaan gelden wanneer de IOAZ toch 
later dan 1 juli 1987 in werking treedt. Zij meenden ook dat het niet zo is 
dat zij, vóór de BBH-uitkering afloopt, alsnog een beroep kunnen doen op 
het Bijstandbesluit zelfstandigen. Deze leden bleven de wens uitspreken 
voor een volledige aansluiting. Zij waren ook niet overtuigd van de 
noodzaak van de zesmaandsbeslissingstermijn. De vermelding van de 
termijn van drie maanden in de IOAW, als genoemd in de memorie van 
antwoord, zagen zij niet als relevant. Zij vroegen of een bedrijf dat twee 
maanden na de aanvraag feitelijk beëindigd is, nog een beroep kan doen 
op de overbruggingsregeling krachtens het Bijstandsbesluit zelfstandigen. 
Zij meenden dat het risico van een afgewezen lOAZ-aanvraag nadat het 
bedrijf reeds beëindigd is, voorkomen dient te worden. Dat het beroep op 
de RWO thans zeer beperkt is zagen deze leden niet als een sterk 
argument om strak aan het wetsvoorstel vast te houden. Zij meenden, 
integendeel, dat een overbruggingsregeling naar de IOAZ op haar plaats 
zou zijn. 

De memorie van antwoord geeft een opsomming van casusposities van 
zelfstandigen die niet aan de IOAZ voldoen, maar wel aan de BBH. Het 
omgekeerde kan zich echter ook voordoen. Volgens de memorie van 
antwoord wordt de aanvraag voor een BBH-uitkering afgewezen (anders 
dan bij de IOAZ) wanneer in het voorgaande jaar de brutowinst onder het 
niveau van f 32000 lag. De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af 
of hier sprake is van een drukfout in die zin dat een BBH-uitkering juist 
gegeven wordt bij een brutowinst onder f32 000. 

De BBH voor het midden- en kleinbedrijf vervalt na de inwerkingtreding 
van de IOAZ. De BBH heeft echter een sociaal en een structuurversterkend 
element, terwijl de IOAZ alleen een sociale functie heeft. De leden van de 
P.v.d.A.-fractie vroegen of de bewindsman geen aanleiding meer ziet om 
een regeling te handhaven met een structuurversterkend element. 

4. Bijzondere voorwaarden voor het recht op uitkering 

Met betrekking tot gedeeltelijk arbeidsongeschikten, die hun bedrijf in 
verband met hun handicap voor de aanvraag van de uitkering reeds 
feitelijk beëindigd hebben, konden de leden van de C.D.A. fractie zich 
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niet vinden in het oordeel van de minister dat dit een theoretische kwestie 
zou betreffen. Zij wilden dit aan de hand van een eenvoudig voorbeeld 
nader toelichten. Een zelfstandige raakt betrokken bij een auto-ongeval. 
Als gevolg daarvan kan deze zelfstandige zijn bedrijf niet meer uitoefenen; 
de bedrijfsactiviteiten zijn dan ook vanaf dat moment feitelijk beëindigd. 
Artikel 4 van de IOAZ bepaalt dat de aanvraag van de uitkering ingediend 
dient te zijn voor de beëindiging van het bedrijf. Blijkens de memorie van 
antwoord is voor de vraag of er sprake is van een bedrijfsbeëindiging het 
materiële criterium doorslaggevend. In de hierboven geschetste situatie 
is het bedrijf in verband met de handicap van de zelfstandige reeds 
materieel beëindigd, terwijl de zelfstandige de aanvraag voor de uitkering 
niet voor die beëindiging heeft ingediend. Als gevolg van de voorwaarde 
in artikel 4, tweede lid, sub 4, zal deze gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
zelfstandige niet in aanmerking kunnen komen voor een lOAZ-uitkering. 
De leden van de C.D.A.fractie vroegen of het niet wenselijk is dat de 
wettekst op dat punt aangepast wordt. Indien de minister van oordeel is 
dat dat niet noodzakelijk is, dan zouden de leden van de C D A . fractie het 
bijzonder op prijs stellen dat de toelichting op dit onderdeel verduidelijkt 
wordt. Naar de mening van de leden van de C.D.A. fractie zou die 
verduidelijking zodanig dienen te zijn dat daardoor voorkomen kan 
worden dat de hierboven geschetste situatie zich in de toekomst zal 
voordoen. 

Met betrekking tot de op bladzijde 11 van de memorie van antwoord 
vermelde mogelijkheid dat een voorheen behorende vennoot zich 
terugtrekt en als stille vennoot kapitaal in het bedrijf laat vroegen de 
leden van de D66-fractie hoe de regering denkt te voorkomen dat deze 
mogelijkheid wordt gebruikt om een uitkeringsrecht te construeren, dat 
door de wet in feite niet wordt beoogd? 

De leden van de fractie van D66 vroegen voorts welk vrij besteedbaar 
inkomen hoort bij het bruto-inkomensbedrag van f 26 100 als daarbij 
rekening wordt gehouden met de ziektekosten op basis van de standaard-
polis. Hoe verhoudt zich dit bedrag tot de bijstandsnorm(en)? 

5. Inkomen uit vermogen 

Met instemming constateerden de leden van de C.D.A. fractie dat 
een erfenis, die de lOAZ-gerechtigde ontvangt, geen invloed heeft op de 
uitkering. Echter, wanneer de erfenis wordt ontvangen voordat het bedrijf 
beëindigd is, dan heeft die erfenis wel invloed op de hoogte van de 
uitkering. Immers, de erfenis vergroot het totale vermogen bij beëindiging 
van het bedrijf. Mede vanwege dit vraagstuk is de C.D.A. fractie van 
mening dat de door hen gesuggereerde regeling redelijker overkomt. De 
leden van de CDA- f rac t ie betreurden het dat gegevens omtrent de 
verdeling tussen privé- en ondernemingsvermogen bij zelfstandigen niet 
bekend zijn. Zij waren van mening dat dergelijke gegevens wel noodzakelijk 
zijn om een goed en zorgvuldig oordeel te kunnen geven omtrent de 
haalbaarheid van hun voorstel. Om die reden verzochten zij de minister 
na te gaan of deze gegevens alsnog verstrekt kunnen worden. 

Uit het antwoord van de minister met betrekking tot de waardering van 
verschillende vermogensbestanddelen in het kader van de IOAZ blijkt dat 
zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de bepalingen van de vermogens-
belasting. In de memorie van antwoord wordt een aantal door de C.D.A.-
fractie aangedragen voorbeelden nader toegelicht. De leden van de 
C.D.A.-fractie stelden deze toelichting bijzonder op prijs, daar één en 
ander daardoor verduidelijkt is. Naar aanleiding van die toelichting 
stelden de leden van de CD.A.-fractie nog een aantal vragen. 

Artikel 7 van de Wet op de vermogensbelasting bepaalt dat met 
betrekking tot de waardering van het vermogen bepaalde bezittingen en 
schulden buiten beschouwing worden gelaten. De leden van de C.D.A.-
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fractie vroegen of dit artikel, en zo ja, op welke wijze, ook een rol speelt 
bij de vermogenswaardering in het kader van de IOAZ. Meer specifiek 
wilden deze leden duidelijkheid omtrent de ondernemingsvrijstelling in het 
tweede lid van artikel 7. Krachtens de huidige jurisprudentie - zo meenden 
zij - wordt een onderneming voor rekening van een stille vennoot gedreven 
indien hij gerechtigd is tot de stille reserves. Alsdan is de ondernemings-
vrijstelling van de Wet op de vermogensbelasting van toepassing. Acht 
de bewindsman het redelijk dat ook met de in artikel 7, tweede lid, 
omschreven ondernemingsvrijstelling rekening wordt gehouden in geval 
van een deelname als commanditair vennoot (delend in de stille reserves)? 
Wordt deze vrijstelling in dergelijke situaties wel of niet betrokken bij de 
vermogenswaardering in het kader van de IOAZ? 

Met betrekking tot de fiscale oudedagsreserve (FOR) vroegen de leden 
van de C.D.A.-fractie op welke wijze deze betrokken wordt bij de waardering 
van het vermogen. Deze vraag leek hen vooral relevant omdat op bladzijde 
16 van de memorie van antwoord gesteld wordt dat opgebouwde 
pensioenrechten niet in de vermogenswaardering zullen worden betrokken. 
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of het wenselijk is dat de oude-
dagsreserve wel bij de vermogenswaardering wordt betrokken en 
opgebouwde pensioenrechten niet. In dat kader vroegen zij tevens of 
aanspraken op een ten laste van de fiscale oudedagsreserve verworven 
stamrecht, lijfrente, gelijkgesteld zullen worden met rechten op een nog 
niet ingegaan pensioen. 

Met betrekking tot de berekening van het sociaal minimum voor 
zelfstandigen vroegen de leden van de C.D.A.-fractie wat de relatie is 
tussen het in de IOAZ opgenomen sociaal minimumbedrag en de specifieke 
betekenis en doelstelling van de zelfstandigenaftrek. 

De leden van de C.D.A.-fractie constateerden dat de waardering van 
niet ingegane lijfrente, polissen van levensverzekeringen met een lijfren-
te-clausule en blote eigendommen in het kader van de IOAZ op een 
andere wijze worden gewaardeerd. Graag vernamen zij op welke wijze dat 
zal geschieden. Hierbij merkten zij op dat zij het op prijs zouden stellen 
indien hun inkomensbesluit als bijlage bij de nota naar aanleiding van het 
eindverslag kan worden gevoegd. 

De leden van de V.V.D. f ract ie hadden de regering gevraagd in de 
memorie van antwoord een motivering te geven van de vermogensgrens 
van f 175 000. Die motivering bestaat er, aldus de memorie van antwoord 
uit dat met de grens van f 1 75 000 wordt aangesloten bij de vermogens-
grens van artikel 26, tweede lid van het Bijstandsbesluit zelfstandigen. De 
leden van de V.V.D. fractie konden deze verklaring billijken. Echter, dat 
neemt niet weg dat zij geïnteresseerd zijn in de inhoudelijke motivering 
van de regering om in dit verband een vermogensgrens van f 175 000 te 
hanteren zowel voor de IOAZ als in het verband van artikel 26, tweede lid 
van het Bijstandsbesluit zelfstandigen. Zij vroegen de regering in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag alsnog hierop in te gaan. 

Gezien hun standpunt dat de IOAZ zoveel mogelijk moet aansluiten bij 
de vorig jaar door de regeringsfracties ten aanzien van de stelselherziening 
gemaakte keuzes, verwonderde het de leden van de fractie van D66 dat 
in de lOAW-wet een grens wordt opgenomen voor het vrij te laten ver-
mogen. Een voorstel om ook in de I0AW een maximumvrijlating (van 
bij voorbeeld f 1 50000) op te nemen, was vorig jaar door C D A . en 
V.V.D. verworpen. Het kabinet adviseerde toen negatief over het amende-
ment. Wat is de dwingende reden om nu wel een vermogensgrens op te 
nemen, zo vroegen deze leden? 

Voorts toonden deze leden zich (weliswaar aangenaam) verrast over 
het in aanmerking nemen van de bewoonde waarde van de zelfbe-
woonde eigen woning bij de bepaling van het vermogen. Deze leden 
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waren het daar van harte mee eens, maar waren de mening dat nu ook 
voor krediethypotheken op grond van de Algemene Bijstandswet de 
bewoonde waarde, zijnde 60% van de vrije verkoopwaarde, te hanteren. 
Is de minister dit voornemens nu zij ook in dit wetsvoorstel daarvoor 
kiest, zo vroegen zij. 

6. Artikelen 

Artikel 15 

De leden van de P.v.d.A. fractie herhaalden hun bezwaar dat zij 
reeds bij de behandeling van de I0AW te kennen geven tegen de impera-
tieve formulering met betrekking tot de tijdelijk gedeeltelijke weigering 
van de uitkering. Zij deden dit met te meer overtuiging nu zij hadden 
kennis genomen van het advies van het College Algemene Bijstandswet 
over sancties in de werkloosheidswetten. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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