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Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-

GENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 9 april 1987 

Hierbij bied ik u een notitie en een vierde nota van wijziging aan 
betreffende het voorstel van Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. 

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

Tweede Kamer, vergaderjaar 1986-1987, 19 778, nr. 13 



Notitie 

Tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel 
IOAZ van 8 april j l. heb ik toegezegd nog enkele vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 

Tevens heb ik mij beraden over de wensen vanuit de Kamer betreffende 
de groepen gewezen zelfstandigen die hun bedrijf tussen 1 januari 1987 
hebben beëindigd. Dit heeft geleid tot een nota van wijziging, waarmee 
de overgangsregeling wordt verruimd. Onder punt 3 wordt hierop een 
toelichting gegeven, waarbij de financiële aspecten zijn weergegeven. 

1. Europese VUT-regeling oudere boeren 

Door mevrouw Dales is de vraag gesteld wat de verhouding is tussen 
de IOAZ en het sociaal structuur beleid, zoals dat naar voren komt in de 
voorgenomen EEG-maatregelen van een in februari door minister Braks 
gehouden toespraak, waarbij de uitgangspunten van een beoogde 
VUT-regeling aan de orde kwamen. 

Inmiddels is bekend dat er voorlopig geen VUT-regeling voor deze 
groep boeren komt. De Europese Commissie wil haar voorstellen nog 
nader bezien tegen de achtergrond van het te voeren beleid. Dit is de 
uitkomst van het overleg dat de Europese Raad van ministers van 
Landbouw begin maart heeft gehouden. 

2. Termijn vrijlating van inkomsten uit arbeid 

Mevrouw Dales refereerde aan een kort artikel in het tijdschrift PS van 
13 januari 1987. In dat artikel werd gesteld, dat van het ministerie van 
SZW was vernomen, dat een ruimer standpunt was ingenomen ten" 
aanzien van de «twee-jarentermijn» voor de vrijlating van inkomsten uit 
arbeid. 

Ik wil allereerst opmerken, dat PS een particulier tijdschrift is, waarvan 
de inhoud volledig voor verantwoordelijkheid is van de auteur en de 
redactie, het blad bevat geen mededelingen, waaraan tegenover het 
departement of de uitvoerders van sociale wetten rechten kunnen worden 
ontleend. Er is ook niet bekend uit welke (ministeriële) bron de medede-
lingen afkomstig zouden zijn. 

Met de «twee-jarentermijn» in de IOAW is aangesloten bij de overeen-
komstige bepalingen in het Bijstandsbesluit landelijke normering. Dit is 
ook aangegeven in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel IOW. 
Uiteraard loopt ten aanzien van de toepassing van deze beperking in duur 
van vrijlatingen, de opvatting van het departement voor wat betreft de 
IOAW en de ABW niet uiteen. 

In zoverre geeft het artikel in PS dit standpunt juist weer. Wel onjuist is 
de suggestie, dat ten aanzien van de IOAW het standpunt van het 
ministerie zou zijn verruimd. Ik hoop dat ik mogelijke misverstanden die 
het artikel heeft gewekt, hiermee heb kunnen wegnemen. 

3. Meerkosten IOAZ bij een ruimere overgangsbepaling 

Door met name mevrouw Dales en de heer Linschoten is een ruimere 
overgangsbepaling bepleit met het oog op zelfstandigen die tussen 1 
januari en 1 juli 1987 hun bedrijf hebben beëindigd. 

Ik ben bereid een aparte overgangsbepaling te treffen voor gewezen 
zelfstandigen die tussen 1 januari en 1 juli 1987 het recht op BBH zagen 
beëindigd. Hierin voorziet de bijgevoegde vierde nota van wijziging. 

Het karakter van bedrijfsbeëindiging is voor deze categorie vooraf van 
overheidswege getoetst. 
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Een ruimer werkende regeling voor alle zelfstandigen die tussen 1 
januari en 1 juli 1987 het bedrijf hebben beëindigd acht ik ongewenst, 
aangezien het karakter van de bedrijfsbeëindiging achteraf niet goed kan 
worden beoordeeld en vanwege de financiële gevolgen. 

Ten aanzien van de meerkosten van de door mij voorgestelde wijziging 
deel ik het volgende mede. In de periode van 1 januari 1987 tot 1 juli 
1987 wordt bij ca. 130 personen de uitkering op grond van de bedrijfs-
beëindigingsregeling beëindigd. Zouden deze personen vanaf 1 juli 1987 
in aanmerking kunnen komen voor een lOAZ-uitkering dan zullen, 
rekening houdend met de besparing op de Rww-uitgaven, de meerkosten 
in 1987 ongeveer f 0,4 miljoen bedragen. Op jaarbasis bedragen de 
meerkosten dan ongeveer f 0,8 miljoen. Rekening houdend met een 
gemiddelde uitkeringsduur van 5 jaar zijn de totale kosten ca. 4 miljoen. 

Op grond van de raming van de totale kosten voor de I0AZ kan worden 
aangenomen dat ca. 30% van de instroom in de IOAZ anders in aanmerking 
zou komen voor de BBH. Gelet op het aantal van ca. 130 vanuit de BBH 
zou de totale instroom zonder beperking van de overgangsregeling met 
ruim 400 toenemen. Dit zou de totale kosten over 5 jaar met ca. 13 
miljoen doen stijgen. 

Afgezien hiervan is het ongewenst dat de toets op het noodgedwongen 
karakter van beëindiging (c.q. op mogelijke levensvatbaarheid) achterwege 
zou blijven, waardoor een aantal gewezen zelfstandigen onterecht 
lOAZ-aanspraken zouden krijgen. 

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