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1. Algemeen 

De leden van een aantal fracties stellen na kennisneming van de 
memorie van antwoord nog een aantal vragen over de voorgestelde Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ). De leden van de P.P.R. fractie hebben in dit 
stadi um geen behoefte aan het stellen van nadere vragen. 

Ik zeg de fracties dank voor hun inbreng in het Eindverslag. 
Bij de beantwoording volg ik dezelfde indeling als die van het Eindverslag. 

In afwijking van het Eindverslag wordt in deze nota een afzonderlijke 
paragraaf gewijd aan de inkomensgrens (§ 5). 

De leden van de C.D.A.-fractie onderstreepten hun positieve beoordeling 
van het wetsvoorstel. De leden van de fractie van D66 geven in beginsel 
de voorkeur aan een met de IOAW geïntegreerde regeling, maar stemmen 
nu om praktische redenen in met een aparte regeling. Deze leden achten 
het voorts weinig zinvol opnieuw een discussie te voeren over die 
elementen, waartegen zij tijdens de behandeling van de stelselherziening 
ernstig bezwaar hebben gemaakt. Ik waardeer deze opstelling, waarmee 
een herhaling van reeds gevoerde en afgeronde discussies kan worden 
voorkomen. 

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

De leden van de C.D.A.-fractie stellen een aantal vragen met betrekking 
tot het herlevingsrecht van de IOAZ. Dit met name naar aanleiding van de 
situatie, waarin een lOAZ-gerechtigde na werkaanvaarding werkloos 
wordt en na het doorlopen van het WW-traject in beginsel in aanmerking 
komt voor een lOAW-uitkering. Deze leden menen dat de IOAW voor 
betrokkenen gunstiger is dan de IOAZ vanwege het ontbreken van een 
beperkte inkomenstoets op vermogen in de IOAW. 

Ik moge er daartegenover op wijzen, dat de lOAZ-gerechtigde die in 
deeltijd gaat werken en daarna werkloos raakt bij het toekennen van 
voorrang aan de IOAW in de regel een lagere uitkering zou ontvangen. De 
lOAW-uitkering is immers gerelateerd aan het aantal gewerkte arbeidsuren, 
terwijl via de IOAZ reeds het volledige sociaal minimum blijft gewaarborgd. 
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De door deze leden geschetste situatie zal zich naar verwachting niet 
vaak voordoen, aangezien de casus veronderstelt dat men weer werkloos 
wordt na een volledige dienstbetrekking gedurende langere tijd. Derhalve 
blijf ik aan een voorrangspositie voor (herleving van) de IOAZ boven de 
IOAW de voorkeur geven. 

Op de vraag van de leden van de P.v.d.A. fractie met betrekking tot 
beëindiging van de uitkering op grond van de Regeling bedrijfsbeëindi-
gingshulp voor het midden- en kleinbedrijf (BBH) van één der partners en 
het recht op IOAZ wordt in § 3 ingegaan. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie achten de beantwoording in de 
memorie van antwoord niet geheel bevredigend met betrekking tot 
categorieën die noch voor IOAW, noch voor IOAZ in aanmerking komen. 
Zij zien graag alsnog een meer uitgebreide beantwoording tegemoet. 
Deze leden zien met name problemen bij personen die andere inkomsten 
uit arbeid verwerven. 

Naar ik aanneem hebben zij het oog op personen die arbeid hebben 
verricht, anders dan in een feitelijke of fictieve dienstbetrekking in de zin 
van de werknemersverzekeringen of als ondernemer in de zin van de 
fiscale wetgeving. 

Voor een aantal bijzondere categorieën van personen, zoals voor 
politieke ambtsdragers, bestaat een op hun specifieke positie gerichte 
pensioenvoorziening. Zij vallen niet onder de IOAW of IOAZ. 

Zoals in de memorie van antwoord reeds is uiteengezet sluit de kring 
van rechthebbenden van de IOAW aan bij het werknemersbegrip van de 
WW. Hiervoor is het vereiste van een dienstbetrekking of een daarmee op 
één lijn gestelde arbeidsverhouding essentieel. De kring van rechtheb-
benden van de IOAZ bestaat uit personen die voor eigen rekening en 
risico een bedrijf of beroep hebben uitgeoefend. Naar mijn opvatting 
biedt deze in de memorie van toelichting gekozen omschrijving van het 
begrip gewezen zelfstandige voldoende ruimte om personen die niet als 
werknemer worden aangemerkt vanwege het ontbreken van een gezags-
verhouding (bij voorbeeld freelancers) aan te merken als gewezen 
zelfstandige. Uiteraard dient de omvang van de als bedrijfs- of beroeps-
matige aan te merken activiteiten van laatstgenoemde categorie beteke-
nisvol te zijn geweest. Derhalve zal ook deze categorie moeten voldoen 
aan het urencriterium dat wordt gehanteerd voor toepassing van de 
zelfstandigenaftrek. Of een zelfstandigenaftrek wordt toegepast is echter 
niet bepalend voor doelgroep in de IOAZ. Wel zal men wat betreft het 
aantal gewerkte uren in het laatste jaar altijd tenminste moeten voldoen 
aan genoemd urencriterium. 

De vragen die de leden van de P.v.d.A.-fractie stellen met betrekking 
tot de reikwijdte en toepassing van de Algemene Pensioenregeling 
Politieke Ambtsdragers (APPA) hoort naar mijn oordeel in een ander 
kader thuis, aangezien politieke ambtsdragers noch als werknemer noch 
als zefstandigen die voor eigen rekening en risico werkzaam zijn kunnen 
worden beschouwd. Overigens is een mondeling overleg op 9 april 
geagendeerd, waarin de positie van politieke ambtsdragers mede aan de 
orde is. Ik moge naar dit overleg verwijzen. 

3. Invoering en overgangsregeling 

De leden van de P.v.d.A-fractie menen dat het risico van een afgewezen 
lOAZ-aanvraag nadat het bedrijf of beroep reeds feitelijk beëindigd is 
dient te worden voorkomen. De leden van de CD.A-fractie zijn van 
mening dat dit risico zoveel mogelijk moet worden beperkt. Deze leden 
achten het wenselijk dat aangegeven wordt welke gegevens beslist 
noodzakelijk zijn om een afwijzende beslissing te voorkomen. 

Met de voorwaarde dat de aanvraag moet worden ingediend vóór 
beëindiging van het bedrijf of beroep wordt beoogd een actuele en 
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zorgvuldige beoordeling van het al of niet noodzakelijke karakter van de 
beëindiging mogelijk te maken. Onderdeel van deze beoordeling is de 
vraag of het inkomen in de toekomst naar verwachting duurzaam beneden 
het sociaal minimum zal liggen. Daartoe kan het noodzakelijk zijn zich een 
beeld te vormen van de bedrijfsvoering, hetgeen veronderstelt dat het 
bedrijf of beroep nog wordt uitgeoefend. De zelfstandige loopt derhalve 
het risico dat door vroegtijdige beëindiging een beoordeling van eventuele 
levensvatbaarheid feitelijk onmogelijk wordt. 

Ik erken dat in een aantal gevallen beëindiging op zeer korte termijn zal 
moeten plaatsvinden en deel de mening van de leden van de CDA-fractie 
dat gemeenten hierbij een belangrijke taak hebben. In deze gevallen kan 
burgemeester en wethouders om een voorrangsbehandeling worden 
verzocht, zodat een spoedige afhandeling wordt bevorderd. Ik moge er 
verder op wijzen dat de huidige BBH de stringentere voorwaarde stelt dat 
het bedrijf of beroep feitelijk nog wordt uitgeoefend ten tijde van het 
instellen van het onderzoek. 

Na de feitelijke beëindiging is overigens geen beroep meer mogelijk op 
de overbruggingsregeling in het kader van het Bijstandsbesluit zelfstandi-
gen. Dit in antwoord op een vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie bepleiten een overgangsregeling naar 
de IOAZ. Zij wijzen erop dat in de periode tussen 1 januari 1987 en de 
inwerkingtreding van de IOAZ de BBH-uitkering kan zijn beëindigd, terwijl 
op grond van het wetsvoorstel dan geen aanspraak op een lOAZ-uitkering 
kan ontstaan. Ik erken dat deze situatie zich in een overigens beperkt 
aantal gevallen kan voordoen. Uit de opzet van het wetsvoorstel vloeit 
immers voort dat de IOAZ niet van toepassing is op diegenen die vóór de 
inwerkingtreding hun BBH-recht beëindigd zagen. Terecht veronderstellen 
de leden van de P.v.d.A.-fractie dat in de geschetste situatie evenmin een 
beroep kan worden gedaan op het Bijstandsbesluit zelfstandigen. Dit 
besluit is immers alleen van toepassing op zelfstandigen die hun bedrijf 
of beroep nog uitoefenen, en derhalve niet op zelfstandigen die hun 
bedrijf of beroep hebben beëindigd. 

In deze situatie zal men, evenals thans het geval is, een beroep doen 
(of reeds hebben gedaan) op de Algemene Bijstandswet. 

Juist om dergelijke gevallen zoveel mogelijk te beperken acht ik een 
spoedige inwerkingtreding van de IOAZ (per 1 juli 1987) gewenst. 
Overigens zijn door mij tijdens de behandeling van de stelselherziening 
geen verwachtingen gewekt met betrekking tot de invoeringsdatum van 
de IOAZ. Wel heb ik de Kamer toegezegd zo snel mogelijk met een 
wetsvoorstel te komen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn voorts niet overtuigd van de 
noodzaak van de voorgestelde beslissingstermijn van zes maanden. 

Ter vermijding van misverstanden zijn hier herhaald dat burgemeester 
en wethouders in beginsel gehouden zijn binnen een termijn van zes 
maanden op de aanvraag te beslissen. De termijn fungeert derhalve als 
een uiterste beslissingstermijn. Deze termijn is ruimer bemeten dan 
de termijn van drie maanden in de IOAW, gezien het noodzakelijk 
onderzoek in verband met de toelatingsvoorwaarden en de noodzaak van 
een zorgvuldige uitvoering, met inschakeling van de adviescommissie. Ik 
merk daarbij op dat de BBH voorschrijft dat uiterlijk binnen zes maanden 
na de aanvraag een beslissing moet worden genomen. 

Het voorgaande sluit dus niet uit dat in veel gevallen de behandelingsduur 
van de aanvraag aanmerkelijk korter zal kunnen zijn. Dit hangt mede af 
van de beschikbaarheid van de voor de beoordeling relevante gegevens 
respectievelijk de tijdsduur die nodig is voordat deze gegevens beschikbaar 
komen. Hiertoe kan betrokkene zelf in belangrijke mate bijdragen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen in § 2 van het Eindverslag de 
vraag hoe gehandeld wordt bij inwerkingtreding van de IOAZ, wanneer de 
BBH-uitkering van één jaar der partners reeds is beëindigd en die van de 
ander nog doorloopt. 
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In dit overigens uitzonderlijke geval bestaat op grond van artikel 50 van 
het wetsvoorstel geen recht op een lOAZ-uitkering. 

Vereist is immers dat de uitkeringsduur van de BBH-uitkering na de 
invoeringsdatum van de IOAZ is verstreken. Personen waarvan de 
BBH-uitkering eerder is beëindigd komen derhalve niet voor een IOAZ-
uitkering in aanmerking maar kunnen zonodig een beroep doen op de 
Algemene Bijstandswet. 

In het door de leden van de P.v.d.A-fractie genoemde voorbeeld kan 
overigens wel aanspraak op een lOAZ-uitkering ontstaan, wanneer na 
invoering van de IOAZ de resterende BBH-uitkering wordt beëindigd. 
Daarbij wijs ik er wellicht ten overvloede op dat de in fiscale zin meewer-
kende echtgenoot op grond van dit wetsvoorstel wordt gelijkgesteld met 
de gewezen zelfstandige. 

De leden van de P.v.d.A-fractie vragen zich voorts af of er sprake is 
van een drukfout in die zin dat een BBH-uitkering gegeven wordt bij een 
brutowinst onder f 3 2 000. Onder verwijzing naar artikel 8, eerste lid, 
onderdeel b, van de Regeling bedrijfsbeëindigingshulp 1987 (Stcrt. 
1986, 250) merk ik op dat van een drukfout geen sprake is. Op een 
aanvraag om BBH wordt afwijzend beslist indien de brutowinst (omzet 
minus inkoopwaarde van de omzet) in de laatste twaalf maanden lager 
lag dan f32 000. Dit vanwege de stuctuurversterkende doelstelling van 
de BBH. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie informeren tenslotte of de regering 
geen aanleiding ziet om een regeling te handhaven met een structuurver-
sterkend element. 

De totstandkoming van de IOAZ sluit het bestaan van specifieke op 
structuurversterking gerichte regelingen niet uit. Deze regelingen behoren 
tot het terrein van de vakdepartementen. Zo blijft de bedrijfsbeëindigings-
regeling voor de landbouw, die overigens een beperkte betekenis heeft, 
vooralsnog bestaan. 

4. Bijzondere voorwaarden voor het recht op uitkering 

De leden van de CD.A-fractie vragen opnieuw aandacht voor de 
positie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten, die reeds vóór de aanvraag 
hun bedrijfsactiviteiten hebben beëindigd. Zij kunnen zich niet vinden in 
mijn oordeel in de memorie van antwoord dat het hier om een nogal 
theoretische kwestie zou gaan. Zij onderstrepen hun visie aan de hand 
van een voorbeeld, waarin een zelfstandige als gevolg van een auto-ongeluk 
zijn bedrijfsactiviteiten plotseling moet staken. 

Zij leiden hieruit af dat deze zelfstandige niet in aanmerking komt voor 
een lOAZ-uitkering. 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen of aanpassing van de wettekst 
niet wenselijk is; indien dit niet noodzakelijk zou zijn, stellen zij een 
zodanige verduidelijking op prijs, dat in deze casuspositie IOAZ mogelijk 
is. 

Naar mijn mening is aanpassing van de wettekst niet noodzakelijk. Uit 
het door de leden van de C.D.A.-fractie gegeven voorbeeld komt naar 
voren dat deze leden veronderstellen dat geen aanvraag om een IOAZ-
uitkering kan worden ingediend nadat de bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt. 
Deze veronderstelling berust echter op een misverstand, waartoe de 
memorie van antwoord wellicht aanleiding heeft gegeven. 

Onder beëindiging van het bedrijf of beroep wordt voor de toepassing 
van de IOAZ in het algemeen verstaan het liquideren of overdragen van 
het bedrijf of beroep danwei het uittreden uit het samenwerkingsverband 
of uit de NV/BV. Vóór deze beëindiging kan derhalve een aanvraag om 
een lOAZ-uitkering worden ingediend, zelfs nadat de bedrijfsactiviteiten 
zijn gestaakt. 

De leden van de D66-fractie vragen hoe kan worden voorkomen dat de 
mogelijkheid, dat een voorheen beherende vennoot zich terugtrekt en als 
stille vennoot kapitaal in het bedrijf laat, oneigenlijk wordt gebruikt. 
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In ieder geval zal deze voorheen beherende vennoot moeten voldoen 
aan de toelatingsvoorwaarden, waarbij ten aanzien van het inkomen zal 
dienen vast te staan dat sprake was van een redelijke winst- en winstver-
deling, rekening houdend met de arbeidsinbreng. Voorts wordt het 
kapitaal dat door de stille vennoot in het bedrijf wordt gelaten tot het 
vermogen van deze ex-zelfstandige gerekend, hetgeen van belang is voor 
een eventuele inkomenstoets op vermogen. 

5. Inkomensgrens 

De leden van de fractie van D66 vragen welk vrij besteedbaar inkomen 
hoort bij het bruto-inkomen van f 26 100 als daarbij rekening wordt 
gehouden met de ziektekosten op basis van de standaardpolis en hoe dit 
bedrag zich verhoudt tot de bestandsnorm(en). 

Zoals ik ook reeds in de memorie van antwoord heb aangegeven heeft 
een bruto-inkomen van f 26 100 per jaar voor een zelfstandige netto 
dezelfde bestedingsmogelijkheden als het wettelijke minimumloon voor 
werknemers en komt daarmee overeen met de bijstandsnorm inclusief 
vakantietoeslag voor een echtpaar op jaarbasis. 

Op het bedrag van f 26 100 wordt de premie van een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering in mindering gebracht. Vervolgens wordt, 
rekening houdend met de zelfstandigenaftrek en de vrijstellings- en 
reductieregeling, de premies voor de volksverzekering AOW en AWW 
alsmede de opslagpremies AWBZ, AAW en AKW in mindering gebracht. 

Tenslotte wordt rekening gehouden met de te betalen inkomstenbelas-
ting. Op deze manier wordt een inkomensniveau bereikt, dat gelijk is aan 
het netto minimumloon, vermeerderd met de premie voor een standaard-
polis voor de ziektekostenverzekering van een echtpaar. 

Overigens wil ik er op wijzen dat als gevolg van de wijzigingen in de 
premieheffing volksverzekeringen en de belastingen bij nota van wijziging 
het bedrag van f26 100 per 1 januari 1987 is gebracht op f25 800. Voor 
de berekening van dit bedrag verwijs ik naar bijlage III. 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen wat de relatie is tussen 
het in de IOAZ opgenomen sociaal minimumbedrag en de specifieke 
betekenis en doelstelling van de zelfstandigenaftrek. 

Betekenis en doelstelling van de zelfstandigenaftrek is het bieden van 
een tegemoetkoming in de inkomensfeer omdat het inkomen van de 
zelfstandige niet alleen een functie heeft voor het levensonderhoud maar 
ook voor het reserveren en investeren ten behoeve van de voortzetting 
van het bedrijf of beroep. De zelfstandigen, die gedwongen zijn hun 
bedrijf of beroep te beëindigen en een uitkering op grond van de IOAZ 
aanvragen, behoeven niet meer te reserveren en investeren om het 
bedrijf op peil te houden. Om deze reden is bij de vaststelling van het 
sociaal minimumbedrag (de inkomensgrens) rekening gehouden met de 
doorwerking van de zelfstandigenaftrek. 

6. Inkomen uit vermogen 

6.1. De vermogensgrens 

De leden van de fractie van het C D A . verzoeken na te gaan of alsnog 
gegevens omtrent de verdeling tussen privé- en ondernemingsvermogen 
bij zelfstandigen verkregen kunnen worden. Zij achten deze gegevens 
noodzakelijk om een goed en zorgvuldig oordeel te kunnen geven omtrent 
de haalbaarheid van hun voorstel in de IOAZ slechts rekening te houden 
met het ondernemingsvermogen. 

Inmiddels is mij gebleken dat in de publikatie van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) «Personele vermogensverdeling 1982» gegevens 
zijn opgenomen omtrent de vastgestelde vermogens in het kader van de 
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Wet op de vermogensbelasting van verschillende bevolkingsgroepen. Bij 
zelfstandigen is ook een verdeling gemaakt tussen privé-vermogen en 
bedrijfsvermogen. Uit deze publikatie valt af te leiden dat bij zelfstandigen 
met vermogens van meer dan f 150 000 slechts 59% van dat vermogen 
behoort tot het ondernemingsvermogen en 4 1 % tot het privé-vermogen. 

In de memorie van antwoord zijn - samengevat - de volgende bezwaren 
aangedragen om in het kader van de sociale zekerheid geen rekening te 
houden met de verdeling tussen privé-vermogen en ondernemingsvermo-
gen: 

a. De toedeling is blijkens de belangrijke rol, die het keuzevermogen 
kan hebben, nogal arbitrair. 

b. De toedelingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de sector, waarin 
het bedrijf of beroep wordt uitgoefend. 

c. De zelfstandige, die ten aanzien van het keuzevermogen steeds 
zoveel mogelijk heeft gekozen voor het privé-vermogen wordt bevoordeeld. 

De reden om geen onderscheid te maken tussen privé-vermogen en 
ondernemingsvermogen is dan ook niet primair van budgettaire aard, 
maar vanwege de arbitraire en daardoor rechtsongelijke uitwerking. 
Vanwege de (gemiddelde) hoge vrijlating van privé-vermogen, gezien de 
verhouding van circa 40% ten opzichte van 60% ondernemingsvermogen, 
zou naar mijn mening bij het uitsluitend rekening houden met het onder-
nemingsvermogen de vrijlatingsgrens wel aanzienlijk lager moeten liggen 
dan bij f 1 75 000. Dat zou dan ten koste gaan van de zelfstandigen, die 
een minder vrije keuze hebben om vermogensbestanddelen als privé-ver-
mogen aan te merken. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vragen een inhoudelijke motivering 
om een vermogensgrens van f 175 000 te hanteren zowel voor de IOAZ 
als in het geval van artikel 26, tweede lid, van het Bijstandsbesluit 
zelfstandigen. 

Zoals ik ook reeds in de memorie van antwoord naar voren heb gebracht 
kan een zelfstandige van 55 jaar of ouder met een ontoereikend inkomen 
een keuze maken. Bij voortzetting van het bedrijf kan het inkomen op 
grond van het Bijstandsbesluit zelfstandigen worden aangevuld tot het 
minimumniveau, waarbij in het geval het vermogen meer dan f 175 000 
bedraagt deze aanvulling verleend wordt in de vorm van een lening. 

Bij beëindiging van het bedrijf kan een uitkering op grond van de IOAZ 
worden verkregen. Als inkomen uit vermogen wordt beschouwd 5% van 
het vermogen dat meer bedraagt dan f 175 000 dit wordt in mindering 
gebracht op de uitkering. 

Het bedrag van f 175 000 is ontleend aan de vermogensgrens die tot 1 
januari 1987 voorkwam in de Rijksgroepsregeling oudere zelfstandigen. 
Bij de totstandkoming van deze Rijksgroepsregeling in 1977 is deze grens 
na advisering door de ondernemersorganisaties en de betrokken vakde-
partementen vastgesteld op f 130 000 en door de toegepaste indexering 
inmiddels opgelopen tot f 174000 in 1986 waarna het op 1 januari 1987 
is afgerond op f 175 000. 

Ten slotte wijs ik er op dat de verwijzing naar artikel 26, tweede lid, in 
de memorie van antwoord niet juist is, bedoeld is artikel 25, tweede lid, 
van het Bijstandsbesluit zelfstandigen. 

De leden van de fractie van D66 vragen naar de dwingende reden een 
vermogensgrens op te nemen in de IOAZ, terwijl een voorstel om ook in 
de IOAW een maximumvrijlating op te nemen was verworpen. 

Gezien de afwijkende vermogenspositie van zelfstandigen ten opzichte 
van werknemers ben ik van mening dat het verantwoord is een beperkte 
toets op inkomsten uit vermogen op te nemen. Uit de publikatie «Personele 
vermogensverdeling 1982» van het CBS blijkt dat 32,1 % van de zelfstan-
digen een vermogen hebben van meer dan f 150000, terwijl dit percentage 
bij werknemers en werklozen slechts 1,7 bedraagt. 
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De bestaanszekerheid van een zelfstandige wordt onder meer bepaald 
door zijn vermogenspositie. Met het voor bedrijf of beroep bestemd 
vermogen kan de zelfstandige aan de bedrijfsuitoefening verbonden 
financiële risico's opvangen. Na beëindiging van het zelfstandig onderne-
merschap verliest het vermogen deze functie en mag bij een aanzienlijk 
vermogen in het kader van de sociale zekerheid naar mijn mening 
daarmee wel in beperkte mate rekening worden gehouden. 

6.2. De waardering van het vermogen 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen of artikel 7 van de Wet 
op de vermogensbelasting een rol speelt bij de vermogenswaardering in 
het kader van de IOAZ. Meer specifiek vragen deze leden duidelijkheid 
omtrent de ondernemingsvrijstelling in het tweede lid van artikel 7 en 
voorts of deze vrijstelling ook wordt betrokken bij de vermogenswaardering 
van een commanditaire vennoot. 

Er wordt ook bij artikel 7 waar mogelijk aangesloten bij de Wet op de 
vermogensbelasting. In het geval dat een landbouwbedrijf, dat nog volop 
in exploitatie is (bij voorbeeld bij uittreden uit een samenwerkingsverband 
of bij overdracht aan kinderen), zou moeten worden gewaardeerd in het 
kader van de IOAZ, acht ik het echter niet juist dat de veldinventaris als 
bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel d, niet in de waardering wordt 
betrokken. 

In het kader van de IOAZ wordt met het bedrag van f 175 000 een 
groter bedrag vrijgelaten dan het niveau van het ondernemingsvermogen, 
waarvoor een algehele vrijstelling geldt op grond van artikel 7, tweede lid, 
van de Wet op de vermogensbelasting. Ik acht het niet juist voor hogere 
vermogens een nog hogere (gedifferentieerde) vrijstelling mogelijk te 
maken. Het gaat immers bij de IOAZ om een inkomenstoets op een 
surplusvermogen na bedrijfsbeëindiging en niet om een zekere belasting 
van het ondernemingsvermogen in fiscale zin, waarbij de ondernemings-
vrijstelling kan variëren. Daarbij wil ik er op wijzen dat het vermogen 
wordt gewaardeerd op het moment dat het bedrijf is beëindigd. Er is dan 
geen sprake meer van ondernemingsvermogen. Ook voor het vermogen 
van een commanditaire vennoot geldt de algemene vrijlating van f 175 000. 

De leden van de C.D.A. fractie vragen op welke wijze de fiscale 
oudedagsreserve betrokken wordt bij de waardering van het vermogen. 
Deze leden vragen of het wenselijk is dat de oudedagsreserve wel bij de 
vermogenswaardering wordt betrokken en opgebouwde pensioenrechten 
niet. In dat kader vragen zij of een ten koste van de fiscale oudedagsreserve 
verworven stamrecht, of lijfrente, gelijk gesteld zullen worden met 
rechten op een nog niet ingegaan pensioen. 

In het kader van de vermogenswaardering voor de IOAZ gaat het met 
name om de vermogenswaardering nadat de activa zijn verkocht en de 
fiscale consequenties van de opgebouwde oudedagsreserve vaststaan. 
Dan alsnog uitgaan van de tijdens de bedrijfsuitoefening gevormde 
oudedagsreserve lijkt mij niet juist. Door zelfstandigen eventueel in 
vroegere loondienst verhoudingen opgebouwde pensioenrechten hebben 
een ander karakter en kunnen op dezelfde wijze als voor werknemers ook 
in aansluiting bij de Wet op de vermogensbelasting buiten beschouwing 
blijven. Anders ligt dit ten aanzien van een al dan niet ten laste van de 
fiscale oudedagsreserve, verworven stamrecht of lijfrente. Aankoop van 
een lijfrente bij de bedrijfsbeëindiging zou het ontwijken van de inkomens-
toets mogelijk maken als lijfrenten vrij worden gelaten. Boven de 
algemene vrijlating van f 175 000 zie ik derhalve geen aanleiding tot extra 
vrijlatingen van voor bepaalde doeleinden bestemd vermogen. Ten aanzien 
van lijfrente wordt dan ook afgeweken van de Wet op de vermogensbe-
lasting. 

De leden van de C.D.A. fractie vernemen graag op welke wijze niet 
ingegane lijfrenten, polissen van levensverzekeringen met een lijfrente-
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clausule en blote eigendommen in het kader van de IOAZ worden 
gewaardeerd. Uitgangspunt van de waardering in het kader van de Wet 
op de vermogensbelasting en derhalve ook in het kader van de IOAZ is de 
waarde in het economisch verkeer. In afwijking daarvan zullen de niet 
ingegane lijfrenten wel worden gewaardeerd en zal het blote eigendom 
worden gewaardeerd als ware de betrokkene volledig eigenaar. 

Het concept-besluit vermogenswaardering is als bijlage I aan deze nota 
toegevoegd. Voor de volledigheid is het concept-Inkomensbesluit IOAZ 
eveneens als bijlage toegevoegd (bijlage II). 

De leden van de fractie van D66 zijn het van harte eens met het in 
aanmerking nemen van de bewoonde waarde van de zelfbewoonde eigen 
woning bij de vermogenswaardering in de IOAZ. Daarbij stellen deze 
leden echter de vraag of nu ook voor krediethypotheken op grond van de 
Algemene Bijstandswet uitgegaan kan worden van de waarde in bewoonde 
staat. 

Niet uit het oog moet worden verloren dat er een groot verschil bestaat 
tussen het karakter van de bijstandsverlening in aanvulling op de eigen 
middelen op grond van de Algemene Bijstandswet en het toepassen van 
een beperkte inkomenstoets uit vermogen in het kader van de IOAZ. 
Vermogensbezit betekent in het kader van de bijstandsverlening dat men 
beschikt over eigen middelen. Om te voorkomen dat door het rekening 
houden met deze middelen geen bijstand zou kunnen worden verleend is 
de mogelijkheid gecreëerd bijstand te verlenen in de vorm van een 
geldlening onder verband van hypotheek. Hierbij wordt ~ zoals in het 
algemeen gebruikelijk is bij hypothecaire leningen - uitgegaan van de 
waarde in het economisch verkeer bij vrije oplevering. Dit mede omdat 
het totale bedrag van de geldlening veelal eerst in zijn geheel opeisbaar 
zal zijn na beëindiging van de bewoning door de bijstandsontvanger en de 
gezinsleden. In het kader van de IOAZ wordt rekening gehouden met de 
waarde tijdens de bewoning. Indien de woning met de andere activa is 
verkocht bij de bedrijfsbeëindiging geldt uiteraard bij de vaststelling van 
het vermogen de verkoopopbrengst. 

7. Artikelen 

Artikel 15 

De leden van de P.v.d. A-fractie herhalen hun eerder bij de behandeling 
van de IOAW gemaakte bezwaren tegen de imperatieve formulering met 
betrekking tot de tijdelijke gedeeltelijke weigering van de uitkering. Zij 
voelen zich gesterkt in hun overtuiging door het recente advies van het 
College ABW over sanctieregels voor de Rww. 

Mij is van een dergelijk bezwaar bij de behandeling van de IOAW niet 
gebleken. Ik wijs onder meer op amendementen op artikel 15 van de 
IOAW, waarmee aan de imperatieve formulering geen afbreuk werd 
gedaan (Tweede Kamer, 1985-1986, 19 260, nrs. 14 en 43). Overigens is 
waarschijnlijk sprake van een misverstand. 

Artikel 15 van het wetsvoorstel en artikel 15 van de IOAW zijn van 
geheel dezelfde opzet als artikel 14 van de Rww, met inbegrip van de 
imperatieve formulering van besluiten tot tijdelijke gedeeltelijke weigering, 
c.q. verlaging van de uitkering. Het bezwaar van het college richt zich op 
de naar zijn mening te ruime wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de 
ministeriële bevoegdheid tot het stellen van regels voor de toepassing 
van sancties en niet tegen de in de Rww opgenomen sanctiebepalingen 
als zodanig. Het onderhavige wetsvoorstel kent evenmin als de IOAW of 
de Rww een imperatieve bepaling ten aanzien van een gehele weigering, 
c.q. uitsluiting van de uitkering. Ik wijs in dit verband op de formulering 
van het tweede lid van artikel 15 van het wetsvoorstel. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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BIJLAGE I CONCEPT 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Gelet op artikel 7, zesde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, ) 

Besluit: 

Artikel 1 

1. De waarde van het vermogen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van 
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen wordt vastgesteld op het moment dat het bedrijf 
of beroep is beëindigd. 

2. Bij de vaststelling van het vermogen ingevolge het eerste lid zijn de 
volgende bepalingen van de Wet op de vermogensbelasting 1964 (Stb. 
1964, 520) van overeenkomstige toepassing: 

artikel 3, tweede lid; 
artikel 4; 
artikel 7, eerste lid, onderdelen a t/m c; 
artikel 8, behoudens het gestelde in het tweede lid, onderdelen c t /m e; 
artikel 9, behoudens het gestelde in het eerste lid, tweede en derde 

volzin; 
artikel 10. 
3. Artikel 8, tweede lid, onderdeel e, van de Wet op de vermogensbe-

lasting 1964 is van overeenkomstige toepassing, behoudens indien de 
aldaar bedoelde polissen dienen als basis voor de financiering van de zelf 
bewoonde eigen woning. 

Artikel 2 

Dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse 
Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 
juli 1987. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
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NOTA VAN TOELICHTING 

1. Algemeen 

Dit besluit geeft nadere regels voor de vaststelling van de grootte van 
het eigen vermogen van de gewezen zelfstandige en de echtgenoot na 
beëindiging van het bedrijf of beroep. Vaststelling van dit vermogen is 
nodig in verband met het bepaalde in artikel 7, tweede lid, van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstan-
digen (IOAZ) (Stb. 1987, ). 

Artikel 7, tweede lid, geeft aan dat bij een vermogen van meer dan 
f 175 000 tot het inkomen van de gewezen zelfstandige 5% van het 
meerdere vermogen wordt gerekend. In de toelichting op de Wet is 
aangegeven waarom is gekozen voor een beperkte inkomenstoets uit 
vermogen. 

Uitgangspunt voor de vermogenswaardering is de waarde van het 
vermogen op het moment dat betrokkene het zelfstandig ondernemerschap 
beëindigt. Onder beëindiging wordt in de regel verstaan het liquideren of 
verkopen van het bedrijf of beroep maar het kan ook inhouden het 
uittreden uit een samenwerkingsverband of rechtspersoon. 

Ter bepaling van de hoogte van het vermogen wordt zoveel mogelijk 
aangesloten bij de wijze van waardering zoals staat aangegeven in 
hoofdstuk II van de Wet op de vermogensbelasting (Stb. 1964, 520). 

In deze wet geldt als uitgangspunt dat de bezittingen en schulden in 
aanmerking worden genomen naar de waarde welke daaraan in het 
economische verkeer kan worden toegekend. In het algemeen betekent 
dit een waarde van de bezittingen bij verkoop tegen een zo gunstig 
mogelijke prijs. 

In de wet zijn echter een aantal uitzonderingen opgenomen. Deze 
uitzonderingen kunnen in het kader van dit besluit niet volledig worden 
overgenomen vanwege het verschillend karakter van de vermogensbelas-
ting en de inkomenstoets in verband met vermogen in de IOAZ. Ook om 
te vermijden dat het vermogen zodanig wordt belegd, dat daarmee de 
inkomenstoets wordt ontgaan, is niet geheel aangesloten bij de waarde-
ringsgrondslagen in de wet op de vermogensbelasting. De afwijkingen 
zijn echter tot enkele beperkt (vruchtgebruik, veldinventaris, lijfrenten). In 
de artikelsgewijze toelichting wordt hierop verder ingegaan. 

In het geval het bedrijf is geliquideerd of verkocht zal het veelal 
eenvoudig zijn de hoogte van het vermogen vast te stellen. Het voorheen 
aanwezige ondernemingsvermogen is dan immers aanwezig in de vorm 
van liquide middelen, waarmee de waarde is gegeven. Dit zelfde geldt 
voor het bedrag van resterende schulden. Het is echter ook mogelijk dat 
(een deel van) het vermogen belegd blijft in een zelf bewoonde woning of 
reeds was belegd in bij voorbeeld aandelen of lijfrentepolissen. Voor de 
waardering hiervan gelden de regels van dit besluit. 

In die gevallen waarin bij beëindiging de hoogte van het vermogen niet 
eenvoudig is vast te stellen omdat er nog activa moeten worden verkocht 
of omdat de fiscale eindafrekening nog moet plaatsvinden, zal het nodig 
kunnen zijn voorlopig te taxeren. Dit zelfde kan zich voordoen indien de 
beëindiging verband houdt met het uittreden uit een samenwerkingsver-
band of rechtspersoon. In die gevallen is het nodig dat het aandeel van 
aanvrager in het bedrijfsvermogen wordt vastgesteld. Voorlopige taxatie 
zal met name een rol spelen indien naar verwachting het vermogen boven 
de in artikel 7 genoemde grens uitkomt. Zodra de waardering op grond 
van de feitelijke opbrengst van het beëindigde bedrijf bekend is, wordt 
met inachtneming van de regels van dit besluit, het vermogen nader 
vastgesteld voor de toepassing van de inkomenstoets. Een afwijkende 
waardering op grond van de vermogensbelasting kan aanleiding zijn de 
vermogenswaarde te corrigeren. 
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In het geval het bedrijf of beroep «geruisloos» wordt overgedragen aan 
(bij voorbeeld) kinderen, vindt voor de fiscale aangifte geen aparte taxatie 
plaats. In die gevallen zijn de gegevens over het vermogen in het voor 
beoordeling van de aanvraag opgemaakte rapport maatgevend. Dit 
betekent dat ook in deze situatie uitgegaan wordt van de waarde welke 
aan bezittingen in het economische verkeer wordt toegekend en niet van 
de veelal afwijkende boekhoudkundige waardering. Bij de waardering van 
de grond mag dan worden uitgegaan van de waarde in verpachte staat, 
hetgeen ook bij de vermogensbelasting gebruikelijk is. Hetzelfde kan zich 
voordoen bij uittreding uit een samenwerkingsverband of rechtspersoon. 

Omdat dan niet aangesloten kan worden bij de door de fiscus vastge-
stelde vermogenswaardering is het gewenst voor de waardevaststelling, 
in verband met de inkomenstoets uit vermogen, zonodig een expert in te 
schakelen. Met name kan zich dat bij onroerend goed voordoen. 

2. Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 1 

Het tweede lid geeft aan welke artikelen van de Wet op de vermogens-
belasting van overeenkomstige toepassing zijn. 

Op het beginsel in deze wet, dat het vermogen de waarde heeft van de 
bezittingen die in het economische verkeer daaraan kan worden toegekend 
onder aftrek van de schulden, zijn een aantal uitzonderingen. 

De belangrijkste uitzonderingen, die ook in dit besluit overgenomen 
zijn, zijn: 

a. het niet toekennen van waarde aan rechten die berusten op een 
pensioenregeling; 

b. De waarde van een zelf bewoonde eigen woning wordt gesteld op 
60 percent van de verkoopprijs welke zou kunnen worden verkregen, 
indien deze woning niet zou worden gebruikt. 

De afwijkingen van de Wet op de vermogensbelasting zijn: 
c. de bezittingen, belast met vruchtgebruik of recht van gebruik als 

bedoeld in artikel 6 en artikel 9, eerste lid, van die wet, worden niet 
aangemerkt als bezittingen van de (vrucht)gebruiker, maar worden 
volledig aangemerkt als bezittingen van de aanvrager. Evenzo worden 
schulden behorende tot met vruchtgebruik belast vermogen aangemerkt 
als schulden van de aanvrager; 

d. de veldinventaris behoort wel tot de bezittingen als bedoeld in 
artikel 7, eerste lid, onderdeel d, en gelden niet de vrijstellingsbedragen 
voor in ondernemingen belegd vermogen als bedoeld in artikel 7, tweede 
en derde lid; 

e. tot de bezittingen behoren wel de in artikel 8, tweede lid, onderdelen 
c en d, bedoelde rechten op (niet) ingegane lijfrenten. 

Het derde lid van artikel 1 geeft aan dat de polissen van levensverzekering 
als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel e, niet tot de bezittingen 
behoren, tenzij deze zijn afgesloten als basis voor de financiering van de 
zelf bewoonde eigen woning. 
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BIJLAGE il Besluit van , houdende regels met 
betrekking tot het inkomen als bedoeld in artikel 
7, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen (Inkomensbesluit IOAZ) 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voodracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid van 12 maart 1987, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. 
SZ/BZ/ABB/BZ/87/U-2316/GvdW/RM; 

Gelet op artikel 7, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, 

) ; 

De Raad van State gehoord (advies van 1987); 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van , Directoraat-Generaal Sociale 
Zekerheid, nr. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1 

In dit besluit wordt verstaan onder de wet: 
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen (Stb. 1987, ). 

Artikel 2 

1. Voor de toepassing van artikel 4, tweede lid, 2° en 3°, en derde lid, 
2°, van de wet wordt onder inkomen uit of in verband met arbeid in het 
bedrijfs- of beroepsleven verstaan: 

a. winst uit bedrijf en zelfstandig uitgeoefend beroep; 
b. opbrengst van arbeid, als bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 van het 

Inkomensbesluit IOAW (Stb. 1986, 658), met dien verstande dat artikel 
5, eerste lid, tweede volzin, buiten beschouwing blijft; 

c. behoudens het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, inkomen in 
verband met arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven, als bedoeld in artikel 
7 van het Inkomensbesluit IOAW. 

2. Onder inkomen in verband met arbeid, als bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel c, wordt mede verstaan een uitkering op grond van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (Stb. 1986. 565). 

3. Behoudens het bepaalde in artikel 3, derde lid, wordt onder inkomen 
uit of in verband met arbeid, als bedoeld in het eerste en tweede lid van 
dit artikel, niet verstaan het inkomen van de echtgenoot. 

Artikel 3 

1. Onder winst, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, wordt 
verstaan: 

a. hetgeen ingevolge het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk II, 
afdeling 2, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (Stb. 1964, 519) 
als winst wordt beschouwd, indien de gewezen zelfstandige het bedrijf of 
beroep heeft uitgeoefend in de vorm van een eenmanszaak, maatschap, 
vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap; 

b. hetgeen ingevolge het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk II van de 
wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Stb. 1969, 469) als winst wordt 
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beschouwd, indien de gewezen zelfstandige de onderneming heeft 
uitgeoefend in de vorm van een naamloze vennootschap of een besloten 
vennootschap. 

2. Onder winst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden niet 
verstaan de bestanddelen van de winst, bedoeld in artikel 57, eerste lid, 
onderdelen a, b en c, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. 

3. Onder winst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden mede 
verstaan de arbeidsbeloning van de meewerkende echtgenoot, genoemd 
in artikel 5, zevende lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en 
de winst van de echtgenoot van de gewezen zelfstandige, indien het 
bedrijf of beroep mede voor rekening van de echtgenoot werd uitgeoefend. 

4. De winst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gecorrigeerd 
met alle geldelijke voor- en nadelen voor de gewezen zelfstandige, die uit 
diens verhouding tot de besloten of naamloze vennootschap voortvloeien, 
tenzij het inkomen uit of in verband met arbeid betreft, als bedoeld in 
artikel 2, eerste lid, onderdelen b en c. 

Artikel 4 

1. Voor de toepassing van artikel 7, eerste lid, van de wet wordt 
verstaan onder: 

a. inkomen uit arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven: de opbrengst 
van arbeid, als bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 van het Inkomensbesluit 
IOAW; 

b. inkomen in verband met arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven: het 
inkomen, als bedoeld in artikel 7 van het Inkomensbesluit IOAW, met 
dien verstande dat hieronder mede wordt verstaan een uitkering op grond 
van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschik-
te werkloze werknemers. 

2. Het inkomen uit of in verband met arbeid, bedoeld in het eerste lid, 
wordt in de maand waarover aanspraak op uitkering wordt gemaakt 
vastgsteld op het bedrag dat de gewezen zelfstandige en de echtgenoot 
over die maand verwerven of redelijkerwijs geacht kunnen worden te 
verwerven. 

3. Indien aannemelijk is, dat een inkomensbestanddeel geen juiste 
maatstaf biedt voor de bepaling van het in het tweede lid bedoelde 
inkomen, wordt dat bestanddeel per maand vastgesteld op Va onderschei-
denlijk 1/12 van het bedrag, dat over drie maanden onderscheidenlijk een 
jaar is verworven. 

4. Indien de toepassing van de leden 2 en 3, gelet op het tijdstip van 
verwerving van een inkomensbestanddeel, tot een kennelijk onredelijk 
resultaat leidt, bepalen burgemeester en wethouders op welke periode 
dat inkomensbestanddeel geacht moet worden over deze periode te zijn 
verdeeld. 

Artikel 5 

Indien het bij koninklijke boodschap van 11 november 1986 ingediende 
voorstel van Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidson-
geschikte gewezen zelfstandigen tot wet wordt verheven en in werking 
treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking. 

Artikel 6 

Dit besluit kan worden aangehaald als Inkomensbesluit IOAZ. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene 
Rekenkamer. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
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NOTA VAN TOELICHTING 

1. Algemeen 

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschik-
te gewezen zelfstandigen (IOAZ, Stb. 1987, ) voorziet in een 
inkomen tot het relevante sociale minimum voor de gewezen zelfstandigen, 
jonger dan 65 jaar, die: 

a. na het bereiken van de leeftijd van 55 jaar het bedrijf of beroep 
hebben beëindigd; 

b. het bedrijf of beroep hebben beëindigd in verband met arbeids-
ongeschiktheid en recht hebben op een uitkering op grond van de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1980, 28), berekend naar 
een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%. 

Voor de toepassing van dit besluit dient onderscheid te worden 
gemaakt tussen de toets op het inkomen bij voortzetting van het bedrijf of 
beroep en de toets op het inkomen na beëindiging. 

Gelet op het uitgangspunt dat de beëindiging noodgedwongen moet 
zijn moet worden voldaan aan de toelatingsvoorwaarde dat het inkomen 
van de zelfstandige duurzaam minder bedraagt dan het sociaal minimum 
voor zelfststandigen (artikel 4, tweede lid, 2° en 3°, en derde lid, 2", van 
de wet). 

Als inkomen wordt beschouwd het in een jaar behaalde inkomen uit of 
in verband met arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven van de zelfstandige. 
Hierbij is met name de winst uit bedrijf of zelfstandig uitgeoefend beroep 
van belang. Tot de winst worden mede gerekend de eventuele arbeidsbe-
loning voor de meewerkende echtgenoot en het eventuele winstaandeel 
van de echtgenoot die het bedrijf of beroep gezamenlijk met de zelfstandige 
uitoefende of die als commanditaire vennoot meedeelde in de winst uit 
het bedrijf of beroep. Overige inkomensbestanddelen van de echtgenoot 
blijven in dit verband buiten beschouwing. 

Voor het recht op uitkering is vereist dat na beëindiging van het bedrijf 
of beroep het inkomen van de gewezen zelfstandige en de echtgenoot 
per maand lager is dan het bedrag van het toepasselijke sociale minimum 
(artikel 4, eerste lid, van de wet). Dit is een zelfde inkomensvoorwaarde 
als geldt voor rechthebbenden op grond van de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Stb. 
1986, 565). 

Onder inkomen wordt in dit verband verstaan: 
alle vormen van inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- of 

beroepsleven van de gewezen zelfstandige en de echtgenoot te zamen 
(artikel 7, eerste lid, van de wet). Dit inkomen wordt op maandbasis 
vastgesteld. 

In artikel 8 van de wet is met betrekking tot het inkomen uit arbeid na 
beëindiging bepaald dat bij een aanspraak op uitkering gedurende ten 
hoogste twee jaar 30% van het inkomen uit arbeid wordt vrijgelaten, met 
een bepaald maximum. In verband hiermee worden in dit besluit de 
inkomensbestanddelen uit arbeid op dezelfde wijze als in de IOAW 
onderscheiden van de inkomensbestanddelen in verband met arbeid. 

Laatstgenoemde inkomensbestanddelen worden ten volle op de 
lOAZ-uitkering in mindering gebracht. Overigens geldt dit ook voor het 
inkomen uit vermogen, voor zover dit vermogen na beëindiging meer 
bedraagt dan f 175 000. Voor het inkomen uit het meerdere vermogen 
geldt een forfaitaire benadering. Dit is geregeld in artikel 7, tweede lid, 
van de wet. 

Op grond van artikel 7, derde lid, van de wet bepaalt dit besluit welke 
inkomensbestanddelen meetellen voor de bepaling van het inkomen uit of 
in verband met arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven, zowel vóór als na 
beëindiging van het bedrijf of zelfstandig uitgeoefend beroep. Het besluit 
is gebaseerd op het Inkomensbesluit IOAW (Stb. 1986, 658) en bevat in 
hoofdzaak verwijzingen naar dat besluit. 
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Overwogen is de mogelijkheid dit besluit te incorporeren in het 
Inkomensbesluit IOAW. Hiervan is afgezien omdat, ondanks een grote 
mate van overeenstemming tussen beide besluiten, met name de 
verschillende personenkring van beide wetten een verschillende benadering 
vergt. Dit verschil komt met name tot uitdrukking in het onderscheid 
tussen het inkomen vóór en na beëindiging. In dit besluit zijn voor de 
toetsing van de inkomenssituatie vóór beëindiging specifieke bepalingen 
opgenomen. Voor de bepaling van het inkomen van de zelfstandige wordt 
vóór beëindiging uitgegaan van het inkomen op jaarbasis; daarbij blijft 
het inkomen van de echtgenoot in beginsel buiten beschouwing. Onder 
het inkomensbegrip vóór beëindiging kan, anders dan in het lnkomensbe-
sluit IOAW, de winst van een besloten of naamloze vennootschap vallen. 

Het inkomen na beëindiging kan alleen bestaan uit inkomen uit of in 
verband met arbeid van de gewezen zelfstandige en de echtgenoot 
tezamen. Dit inkomen wordt herleid naar een maandperiode. Gelet op de 
stringente voorwaarden voor het recht op uitkering met betrekking tot 
beëindiging en het niet-hervatten na beëindiging, kan er geen sprake 
meer zijn van winst. Men kan dan immers geen recht op een lOAZ-uitkering 
(meer) doen gelden. 

Uit de toetsing aan de Aanwijzingen inzake de toetsing van ontwerpen 
van wet en van algemene maatregelen van bestuur is gebleken, dat dit 
besluit uit dereguleringsoogpunt bezien geen bezwaar oproept. 

2. Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 2 

Dit artikel geeft aan welke inkomensbestanddelen meetellen voor de 
bepaling van het inkomen uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- of 
beroepsleven van de zelfstandige vóór de daadwerkelijke beëindiging van 
het bedrijf of zelfstandig uitgeoefend beroep. Het inkomen van de 
echtgenoot blijft buiten beschouwing, tenzij het betreft de arbeidsbeloning 
voor de meewerkende echtgenoot of het winstaandeel van de echtgenoot 
die het bedrijf of beroep gezamenlijk met de zelfstandige uitoefende, of 
als commanditaire vennoot meedeelde in de winst uit het bedrijf of 
beroep. 

Het begrip winst wordt nader omschreven in artikel 3 van dit besluit, 
terwijl voor wat betreft het overig inkomen uit of in verband met arbeid in 
hoofdzaak wordt aangesloten bij de limitatieve opsomming in de artikelen 
3, 4, 5 en 7 van het Inkomensbesluit IOAW. Bij de toetsing van het 
inkomen van de gewezen zelfstandige in verband met arbeid vóór de 
bedrijfsbeëindiging wordt een (gedeeltelijke) lOAW-uitkering in aanmer-
king genomen. 

Uitkeringen op grond van het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Stb. 1986, 
544) en op grond van particuliere verzekeringen, gesloten door zelfstan-
digen, worden niet als inkomen uit of in verband met arbeid aangemerkt 
en blijven derhalve buiten beschouwing. 

Artikel 3 

In dit artikel wordt het winstbegrip omschreven. 
In het eerste lid, onderdeel a, is bepaald wat onder winst uit een door 

natuurlijke personen gedreven bedrijf en zelfstandig beroep dient te 
worden verstaan. Dit winstbegrip is overgenomen uit de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964, komt overeen met het in die wet gehanteerde 
begrip winst uit onderneming en dient dan ook overeenkomstig te worden 
uitgelegd. 

De fiscale jaarwinst, die ook uitgangspunt vormt voor het winstbegrip 
in het Inkomensbesluit IOAW, wordt bepaald volgens «goed koopmans-
gebruik»; met inachtneming van een bestendige gedragslijn die onafhan-
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keiijk is van de vermoedelijke uitkomst en die slechts gewijzigd kan 
worden als goed koopmansgebruik dit rechtvaardigt. De winst wordt 
bepaald aan de hand van het boekhoudverslag over het desbetreffende 
jaar dan wel aan de hand van de aangifte voor de fiscus. 

De winst behaald met of bij het staken van een onderneming dan wel 
met of bij overdracht of liquidatie van een gedeelte van de onderneming, 
winst genoten ter vervanging van door een onteigening gederfde of te 
derven voordelen uit onderneming en voorts voordelen uit onderneming 
welke niet reeds op de voet van de artikelen 9 tot en met 1 5 van de Wet 
op de inkomstenbelasting in aanmerking zijn genomen als bedoeld in 
artikel 16 van die wet vallen ingevolge het tweede lid niet onder het 
winstbegrip en blijven buiten beschouwing. 

Voor de toepassing van de wet wordt, in afwijking van de fiscale regels, 
wel tot het winstbegrip gerekend de arbeidsbeloning voor de meewerkende 
echtgenoot. Hierdoor wordt een gelijke behandeling bereikt ten opzichte 
van situaties, waarin voor een meewerkaftrek wordt geopteerd. Ook het 
winstaandeel van de echtgenoot die het bedrijf of beroep in firma- of 
maatschapsverband mede uitoefent wordt tot de winst van de gewezen 
zelfstandige gerekend. Hetzelfde geldt ten aanzien van de echtgenoot die 
als commanditaire vennoot meedeelt in de lopende winst uit het bedrijf of 
beroep dat door de andere echtgenoot wordt uitgeoefend. 

Ten aanzien van de grootaandeelhouder-directeur BV/NV wordt niet 
alleen het salaris tot het inkomen uit of in verband met arbeid gerekend, 
maar ook de winst uit de desbetreffende BV of NV. Op grond van de 
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 4 oktober 1985 (RSV 
1986, 21) wordt de directeur-grootaandeelhouder immers niet als 
werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen beschouwd, indien 
de feitelijke gezagsverhouding ontbreekt. Op grond van artikel 2, vierde 
lid, van de wet is genoemde grootaandeelhouder-directeur als zelfstandige 
aan te merken. Hieruit vloeit voort dat ook de winst uit de BV of NV in 
beschouwing dient te worden genomen. 

Deze winst wordt bepaald op de voet van de Wet op de vennootschaps-
belasting 1969 (Stb. 1969, 469). Voor de toepassing van dit besluit dient 
deze winst eventueel te worden gecorrigeerd met alle voor- en nadelen 
die, buiten de arbeidsverhouding zelf, uit de verhouding tussen grootaan-
deelhouder-directeur en BV/NV voortvloeien. In dit verband kan worden 
gedacht aan inkomensbestanddelen die voortvloeien uit het onderling 
verstrekken van leningen of kredieten of van woon- of bedrijfsruimte. 

Artikel 4 

Dit artikel heeft betrekking op inkomensbestanddelen van de gewezen 
zelfstandige en de echtgenoot, verworven na de beëindiging van het 
bedrijf of beroep. In het eerste lid wordt onderscheid gemaakt tussen 
inkomen uit arbeid en inkomen in verband met arbeid in het bedrijfs- of 
beroepsleven. 

Inkomen uit arbeid kan op grond van artikel 8 van de wet in de vrijlating 
worden betrokken. 

Wat deze inkomensbestanddelen betreft wordt aangesloten bij de 
artikelen 3, 4 en 5 van het Inkomensbesluit IOAW. 

Aangezien voor de beëindiging van het bedrijf of beroep in de wet 
stringente eisen zijn gesteld, speelt het inkomen uit winst uit bedrijf of 
zelfstandig uitgeoefend beroep geen rol. Zodra van nieuwe activiteiten als 
zelfstandige door één van de rechthebbenden sprake is wordt de IOAZ-
uitkering gestaakt. Derhalve is de winst niet onder het hiervoor bedoelde 
inkomen uit arbeid begrepen. 

Het inkomen in verband met arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven 
wordt volledig in aanmerking genomen en op de uitkering in mindering 
gebracht. Ter zake wordt volledig bij het Inkomensbesluit IOAW aangesloten. 
Derhalve wordt bij voorbeeld ook de AAW-uitkering volledig op de IOAZ-
uitkering in mindering gebracht. * 
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In het tweede lid wordt bepaald dat als inkomen uit of in verband met 
arbeid wordt beschouwd het inkomen dat wordt genoten gedurende 
dezelfde periode als die waarop de uitkering betrekking heeft. 

Aangezien bij wisselende inkomsten een beoordeling op basis van het 
betalingstijdvak niet goed mogelijk is, biedt het derde lid in die gevallen 
een aanknopingspunt naar het verleden. Aangezien het om looninkomens 
of bijverdiensten gaat zijn deze inkomensbestanddelen zonder veel 
moeite te traceren. 

Het vierde lid bevat de mogelijkheid voor burgemeester en wethouders 
tot een andere inkomensvaststelling te komen, indien toepassing van het 
tweede en derde lid tot een kennelijk onredelijk resultaat leidt. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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BIJLAGE III Berekening van het brutominimum-inkomen voor zelfstandigen 
in 1987 

Netto bijstandsuitkering voor een echtpaar inclusief vakantie-uitkering 
per 1-1 '87 op jaarbasis f 18925 
Standaardpolis ziektekosten echtpaar f 3 327 
Netto minimuminkomen f 22252 

Wil een zelfstandige netto over bovenstaand inkomen kunnen beschik-
ken, dan betekent dit een bruto-inkomen uit bedrijf of beroep van 
f25 777 (afgerond f25 800). 

Genoemd bruto-inkomen wordt verminderd met: 
a. de premie arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), zijnde f 1628; 

Deze is gesteld op 6,35% (gemiddelde premie ziektewet) van het bruto-
minimumloon voor werknemers; 

b. de zelfstandigenaftrek, zijnde f5870; 
c. de opslagpremie AKW/AAW/AWBZ, zijnde f 865. 

Het bedrag komt dan uit op f 17 414. 

De premiereductieregeling geeft aan dat bij een premie-inkomen van 
f 17414 van de verschuldigde premie AOW/AWW 37,1% betaald moet 
worden. Het opslagpercentage premie AKW/AAW/AWBZ bedraagt 
103,1% van de te betalen AOW/A WW-premie. 

De belastingvrije som, inclusief arbeidstoeslag bedraagt voor een 
alleenverdiener f 15 363. 

De berekening loopt dan als volgt: 
Bruto bedrijfsinkomen 
Premie AOV 
Premie AOW/AWW 
Opslag AKW/AAW/AWBZ 
Inkomstenbelasting 
Netto inkomen 

25 777 
1 628 

839 
865 
193 

22 252 
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