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20855 Aanpassing van een aantal sociale 
zekerheidswetten en van enige andere wetten, 
alsmede tot het stellen van regels voor de 
toepassing van die wetten naar aanleiding van 
de voorstellen van de commissie tot 
vereenvoudiging van de loonbelasting en de 
inkomstenbelasting (Wet aanpassing 
uitkeringsregelingen overheveling 
opslagpremies) 

A D V I E S R A A D V A N S T A T E 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 21 juni 1988 

Bij Kabinetsmissive van 4 mei 
1988, no. 169, heeft Uwe Majesteit, 
op voordracht van de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, mede namens de Staatssecre-
taris van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur, bij de Raad van State ter 
overweging aanhangig gemaakt een 
voorstel van wet met memorie van 
toelichting tot aanpassing van 
uitkeringen krachtens een aantal 
sociale zekerheidswetten en van 
enige andere wetten naar aanleiding 
van de voorstellen van de commissie 
tot vereenvoudiging van de loonbelas-
ting en de inkomstenbelasting (Wet 
aanpassing uitkeringsregelingen 
overheveling opslagpremies). 

1. Op 18 mei 1988 bracht de 
Raad V3n State onder nrs. 
W06.87.0719, W12.88.0024 en 
W12.88.0136 adviezen uit over drie 
voorstellen van wet verband houden-
de met de uitvoering van de aanbe-
velingen van de commissie tot 
vereenvoudiging van de loonbelasting 
en de inkomstenbelasting (Commis-
sie-Oort). In die adviezen is uitvoerig 
ingegaan op de samenhang tussen 
de verschillende voorstellen, die ook 
in de memorie van toelichting bij het 
voorliggende voorstel in de inleidende 
paragraaf wordt besproken. Het 

N A D E R R A P P O R T 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 2 6 september 1988 

Blijkens mededeling van de 
Directeur van uw kabinet van 4 mei 
1988, nr. 169, machtigde Uwe 
Majesteit de Raad van State zijn 
advies betreffende het bovengenoem-
de voorstel van wet rechtstreeks aan 
mij te doen toekomen. 

Dit advies, gedateerd 21 juni 
1988, nr. W12.88 0215, moge ik U 
hierbij mede namens de Staatssecre-
taris van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur aanbieden. 

De Raad van State heeft de 
volgende opmerkingen. 

1. De Raad verwijst in zijn advies 
naar de adviezen over drie wetsvoor-
stellen die verband houden met de 
uitvoering van de aanbevelingen van 
de commissie tot vereenvoudiging 
van de loon- en inkomstenbelasting 
(commissie-Oort). 

De Raad wijst met name op de 
beschouwingen die betrekking 
hebben op de inkomenseffecten en 
op het voornemen tot invoering van 
de overhevelingstoeslag. 

Inmiddels is het wetsvoorstel 
overhevelingstoeslag opslagpremies 
na ontvangst van het advies van de 
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college wil allereerst naar die 
adviezen verwijzen, met name ook 
naar de beschouwingen die betrekking 
hebben op de inkomenseffecten van 
de voorstellen en op het voornemen 
tot invoering van een overhevelings-
toeslag. Wijzigingen naar aanleiding 
van de genoemde adviezen kunnen 
gelet op de genoemde samenhang 
gevolgen hebben voor het voorstel 
tot aanpassing van de uitkeringen. 

2. De veelomvattendheid van de 
voorstellen toont aan hoezeer de 
noodzaak bestaat om bij het aanvaar-
den van de hoofdlijnen van het 
plan-Oort met name ten aanzien van 
het vaststellen van uitkeringen in een 
groot aanal wetten op tal van punten 
nadere regelen te stellen. Hiermede 
wordt nog eens onderstreept in 
welke mate de voorstellen leiden tot 
verdichting en complicering van de 
regelgeving en uitvoeringsorganisa-
ties op het terrein van de sociale 
zekerheid genoopt worden in een 
korte periode omvangrijke administra-
tieve aanpassingen door te voeren. 
Niet alleen vormt dit feit een onder-
deel van de prijs die - blijkbaar -
moet worden betaald voor fiscale 
hervormingen, maar het gegeven 
bevestigt eens te meer dat het tempo 
van invoering zeer zorgvuldig moet 
worden gekozen. Die noodzaak wordt 
nog versterkt door het samenvallen 

Raad en een nieuw unaniem advies 
van de Stichting van de Arbeid op 
belangrijke punten aangepast. In 
punt 3 van het nader rapport inzake 
de Wet overhevelingstoeslag 
opslagpremies is één en ander 
toegelicht. Het onderhavige wetsvoor-
stel is daarmee in overeenstemming 
gebracht. Dit komt allereerst tot 
uitdrukking in een belangrijke 
wijziging van de reikwijdte van dit 
wetsvoorstel. In de thans gevolgde 
opzet zullen de sociale zekerheidsuit-
keringen, behalve de uitkeringen die 
netto aan het minimumloon gekop-
peld zijn, op basis van het wetsvoor-
stel overhevelingstoeslag opslagpre-
mies in plaats van op basis van het 
onderhavige wetsvoorstel worden 
verhoogd met een overhevelingstoe-
slag. Tevens is vanwege het vervallen 
van de bepaling in het wetsvoorstel 
overhevelingstoeslag opslagpremies 
inzake brutering van de lonen per 1 
januari 1992, een groot aantal 
overgangsbepalingen komen te 
vervallen. 

De inkomenseffecten voor uitke-
ringsgerechtigden met een uitkering 
terzake waarvan in het onderhavige 
wetsvoorstel bepalingen zijn opgeno-
men, zullen in hoofdstuk 12 van het 
algemeen deel van de memorie van 
toelichting worden opgenomen. 
Aangezien het de gevolgen betreft 
van het in het wetsvoorstel inwerking-
treding voorstellen commissie-Oort 
voorgestelde tarief wordt dat 
hoofdstuk tegelijk met het wetsvoor-
stel inwerkingtreding voorstellen 
commissie-Oort op een later ti jdstip 
naar de Tweede Kamer gezonden. 

2. De Raad adviseert in het licht 
van de verdichting en complicering 
van de regelgeving de invoeringsda-
tum van 1 januari 1990 te herover-
wegen en zo nodig tot duidelijke 
prioriteitsstelling te komen in 
verband met het samenvallen van de 
aanpassingen in dit wetsvoorstel met 
andere administratief-technische 
operaties. 

Alvorens is besloten het advies van 
de Stichting van de Arbeid van 5 juli 
1988 inzake de berekening van de 
overhevelingstoeslag te volgen heeft 
overleg plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van de secretari-
aten van de Sociale Verzekeringsraad 
(SVr) en de Federatie van Bedrijfsver-
enigingen onder leiding van de 
voorzitter van de SVr. Dit overleg 
betrof met name de consequenties 
van het advies voor de uitkeringsad-
ministratie. De SVr heeft naar 
aanleiding van dat overleg bij brief 
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van deze aanpassingen met andere 
administratief "technische operaties, 
- een complicatie waarop de Sociale 
Verzekeringsraad (S.V.R.) met 
nadruk wijst - zoals bijvoorbeeld de 
introductie van een volledig herziene 
Algemene Werkloosheidswet. Ook in 
dit licht adviseert de Raad de datum 
van 1 januari 1990 te heroverwegen 
en zo nodig tot duidelijke prioriteits-
stelling te besluiten. 

3. Bij de voorbereiding van het 
voorstel hebben de bewindslieden 
wel over het advies van de Zieken-
fondsraad, maar nog niet over het 
advies van de S.V.R. kunnen beschiK-
ken. Inmiddels is het laatstgenoemd 
advies vastgesteld en ter kennis van 
de Raad gebracht zij het op een 
zodanig t i jdstip dat de Raad daarmede 
maar in beperkte mate rekening heeft 
kunnen houden. Gelet op de overwe-
gingen en de conclusies van het 
advies gaat het college ervan uit dat 
de bewindslieden het ter overweging 
aangeboden voorstel nader zullen 
bezien. Voor zover de advisering niet 
leidt tot bijstelling en aanpassing van 
de voornemens, ware in ieder geval 
in de toelichting op de verschillende 
opmerkingen uitvoerig in te gaan. 
Zoals eerder betoogd in de onder 
punt 1 genoemde advisering moeten 
vooral in de sfeer van de loonvorming 
en de sociale zekerheid de voorwaar-
den worden geschapen om de 
belastingoperatie mogelijk te maken. 
Het is derhalve dringend gewenst dat 
de overheid zich maximaal inspant 
om met alle betrokkenen in de 
sociale zekerheid tot een begrijpelijke 
en uitvoerbare regeling te komen. 

van 7 juli 1988 als eerste reactie 
laten weten dat het alternatief van de 
Stichting van de Arbeid een aanzien-
lijke vereenvoudiging ten opzichte 
van het aanvankelijke kabinetsvoorstel 
is. De SVr heeft tevens laten weten 
dat een voorbereidingstijd van één 
jaar noodzakelijk is. Volgens de SVr 
is invoering per 1 januari 1990 
mogelijk indien uiterlijk 31 december 
1988 de wetsvoorstellen door de 
Tweede Kamer zijn aanvaard en de 
uitvoeringsmaatregelen van het 
ministerie en van de SVr gereed zijn. 
Daarnaast dient volgens de SVr 
afweging in prioriteiten te worden 
gemaakt tussen de invoering van het 
project Oort, de verzekerdenadmini-
stratie en de samenloopregeling als 
gevolg van de Wet premieheffing 
over uitkeringen. 

Aan beide punten zal door het 
kabinet zoveel mogelijk tegemoet 
worden gekomen. Van de zijde van 
het kabinet wordt zoveel mogelijk 
spoed betracht bij de regelgeving. 
Wat de prioriteitstelling betreft is 
inmiddels aan de SVr een brief 
verzonden waarin is medegedeeld 
dat de samenloopregeling vooralsnog 
wordt uitgesteld. 

Dit alles overwegende meent het 
kabinet vast te kunnen houden aan 
de invoeringsdatum van de voorstel-
len per 1 januari 1990. 

3. De Raad beveelt aan om naar 
aanleiding van het advies van de SVr 
het wetsvoorstel nader te bezien. Het 
SVr-advies heeft inderdaad tot een 
aantal aanpassingen van het wets-
voorstel geleid en voor het geval dit 
niet is gebeurd is hier in het desbe-
treffende onderdeel van de memorie 
van toelichting op ingegaan. In 
hoofdstuk 3 van het algemeen deel 
van de memorie van toelichting is, 
zoals de raad adviseert, vermeld dat 
de SVr bij de advisering niet beschikte 
over concept-wetteksten. De Raad 
adviseert verder in de memorie van 
toelichting het voornemen uit te 
spreken bij de verdere voorbereiding 
de SVr en de uitvoeringsorganisaties 
nauw te betrekken. Uit het in punt 2 
vermelde overleg moge blijken dat 
het kabinet hieraan gevolg geeft. In 
hoofdstuk 3 van het algemeen deel 
van de memorie van toelichting is 
hierover eveneens een opmerking 
opgenomen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1 9 8 8 - 1 9 8 9 , 20 855 , A 3 



Daarbij gaat het naast de voorgeno-
men wetswijzigingen in gelijke mate 
om de te treffen uitvoeringsmaatrege-
len. Blijkens het uitgebrachte advies 
heeft de S.V.R. niet kunnen beschik-
ken over concept-teksten van de 
artikelen. In de toelichting (paragraaf 
2) ware dit te vermelden; daarbij 
ware het voornemen uit te spreken 
bij de verdere voorbereiding de 
S.V.R. en de uitvoeringsorganisaties 
nauw te betrekken. 

4. Het op verzoek van het kabinet 
uitgebrachte accountantsrapport met 
betrekking tot de bij aanvaarding van 
de voorstellen optredende administra-
tieve lastenverzwaring voor werkge-
vers is blijkbaar recentelijk aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
aangeboden. De Raad gaat ervan uit 
dat ook dit rapport - waarvan hij 
geen kennis heeft kunnen nemen en 
waarop hem ook geen reactie van het 
kabinet heeft bereikt - en de op 
grond daarvan te voeren besprekingen 
met de Stichting van de Arbeid tot 
nadere overweging van de voorne-
mens zullen kunnen leiden en dat 
ingrijpende bijstellingen ter nadere 
advisering aan de Raad zullen 
worden voorgelegd. 

5. Op basis van de gekozen 
uitgangspunten beogen de voorstel-
len van wet gezamenlijk er zorg voor 
te dragen dat de collectieve druk 
ongewijzigd blijft en de koopkrachts-
verliezen zoveel mogelijk worden 
voorkomen. De mededeling in de 
toelichting over het te verwachten 
negatieve koopkrachteffect voor 
uitkeringsgerechtigden met een 
uitkering op het minimumniveau 
onderstreept de noodzaak van het 
ti jdig ter beschikking komen van 
uitvoerige informatie over de 
inkomenseffecten. 

Uit een schrijven van de Staatsse-
cretaris van Financiën van 2 juni 
1988 aan de Tweede Kamer is de 
Raad gebleken dat het kabinet 
inmiddels heeft besloten de tarief-
voorstellen uit het indertijd ter 
overweging aangeboden voorstel van 
wet tot herziening van de belasting-
heffing (Oort-ll) te halen en over te 
brengen naar een afzonderlijk 
voorstel van wet (nader te noemen 
Oort-l l). Ook al kwalificeert de 
staatssecretaris dit voorstel als een 
invoeringswet, de Raad heeft zich 
afgevraagd of juist ook met het oog 
op inkomenseffecten de parlementai-

4. De Raad gaat ervan uit dat 
ingrijpende bijstellingen van de 
voornemens naar aanleiding van het 
op verzoek van het kabinet uitgebrach-
te accountantsrapport en het overleg 
daarover met de Stichting van de 
Arbeid ter nadere advisering aan 
hem zullen worden voorgelegd. 

Zoals in het nader rapport bij de 
Wet overhevelingstoeslag opslagpre-
mies is aangegeven, hebben de 
besprekingen met de Stichting van 
de Arbeid geleid tot wijziging van dat 
wetsvoorstel, met name op het punt 
van de premieheffing werknemersver-
zekeringen over de overhevelings-
toeslag. De wijzigingen van het 
onderhavige wetsvoorstel vloeien 
hieruit voort en deze acht ik mede in 
dat licht bezien niet zo ingrijpend dat 
nadere advisering door de Raad 
aangewezen is. 

5. De Raad adviseert in de 
memorie van toelichting aandacht te 
schenken aan de inkomenseffecten 
voor uitkeringsgerechtigden in 
samenhang met de tariefvoorstellen 
in het wetsvoorstel Oort- l l . Hieraan 
wordt tegemoet gekomen door in 
een apart hoofdstuk in te gaan op de 
inkomenseffecten van de tariefvoor-
stellen voor uitkeringsgerechtigden 
en eventuele effecten voor de 
fondsen. 
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re behandeling van de twee genoemde 
voorstellen afzonderlijk kan plaats-
hebben. Het college adviseert aan de 
geschetste problematiek aandacht te 
schenken in de toelichting. 

6. De Raad wijst erop dat blijkens 
het advies van de SVR onvoldoende 
duidelijkheid bestaat over de te 
hanteren rekenregels. In de toelichting 
ware de noodzakelijke regels alsnog 
weer te geven en uiteen te zetten. 

7. In de toelichting (punt 4, vijfde 
alinea) is vermeld dat het referentie-
minimumloon als basis geldt voor de 
uitkeringen op grond van de sociale-
verzekeringswetten. In het voorstel 
wordt echter een uitwerking gemist 
inzake de overlijdensuitkeringen, 
vermeld in artikel 18 van de Algemene 
Ouderdomswet, in artikel 29 van de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet 
en in artikel 44 van de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet. Die 
uitwerking ware alsnog te geven. 
Indien van deze uitkeringen bewust is 
afgezien, ware dit te beargumenteren. 
Overigens ware in de toelichting in te 
gaan op de omstandigheid dat het 
referentieminimumloon niet alleen 
de uitkeringshoogte beïnvloedt, doch 
tevens deel uitmaakt van de eisen 
van toegang tot de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet en op 
het belang van genoemde entree-eis 
voor het onderhavige voorstel. 

6. De Raad beveelt aan de 
rekenregels voor de berekening van 
de overhevelingstoeslag in de 
memorie van toelichting weer te 
geven. In hoofstuk 3.2 van het 
algemeen deel van de memorie van 
toelichting bij het wetsvoorstel 
overhevelingstoeslag opslagpremies 
is aangegeven hoe de overhevelings-
toeslag ook over uitkeringen moet 
worden berekend. De overhevelings-
toeslag over het merendeel van de 
uitkeringen wordt in afwijking van het 
eerdere voorstel ook op basis van dat 
wetsvoorstel berekend. Voor de 
rekenregels zij dan ook verwezen 
naar dat wetsvoorstel. 

7. De Raad merkt op dat in de 
toelichting inzake het referentiemini-
mumloon geen nadere uitwerking is 
gegeven van de implicaties van deze 
keuze voor de overlijdensuitkeringen 
op grond van de Algemene Ouder-
domswet (AOW), de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet (AWW) en 
de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet (AAW). In het gewijzigde 
voorstel heeft het referentieminimum-
loon invloed op de hoogte van de 
AOW- en AWW-pensioenen via de 
vaststelling van die pensioenen en 
uitkeringen ex artikel 9 van de AOW 
en artikel 19 van de AWW. Met 
andere woorden, op het moment dat 
het AOW-pensioen of het AWW-pen-
sioen overgaat in een overlijdensuit-
kering, vindt geen aparte afleiding 
van het referentieminimumloon 
plaats. Eén en ander is nader 
toegelicht in hoofdstuk 7.3 van het 
algemeen deel van de memorie van 
toelichting. 

Op de opmerking inzake de 
werking van het referentieminimum-
loon voor de entree-eis voor het 
recht op AAW-uitkering zal niet 
verder worden ingegaan, nu dit 
referentieminimumloon in het 
gewijzigde voorstel geen invloed 
heeft op de AAW-uitker ing. 

Van de gelegenheid is gebruik 
gemaakt om in artikel 6, vierde lid, 
van het wetsvoorstel een uitzondering 
te maken op de gelijkstelling van 
toeslag met ouderdomspensioen 
voor het geval de nabetaling betrek-
king heeft op een overlijdensuitkering. 
Op grond van artikel 18, derde l id, 
van de AOW is de toeslag namelijk 
niet in de overlijdensuitkering 
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begrepen. De toelichting op artikel 6 
is dienovereenkomstig aangepast. 

8. Blijkens de toelichting (punt 9) 
zien de bewindslieden de in hoofdstuk 
XII (artikel 90) voorgestelde paraplu-
bepaling met betrekking tot de 
aanvullende pensioenen als een vorm 
van dienstverlening aan sociale 
partners, met het in het leven roepen 
waarvan de wetgever in wezen geen 
eigen doelstellingen nastreeft. De 
Raad betwijfelt of op deze wijze een 
volledig juiste typering van deze 
paraplu-bepaling wordt gegeven. 
Immers, de toelichting rept in dit 
zelfde punt van de vérstrekkende 
gevolgen voor de aanvullende 
pensioenregelingen welke het gevolg 
kunnen zijn van invoering van de 
voorstellen van de Commissie-Oort. 

Die verstrekkende gevolgen 
worden, naar de Raad meent, door 
de bij de aanvullende pensioenrege-
lingen betrokken sociale partners als 
zodanig niet beoogd, maar de 
aanvaarding en verwerking van die 
gevolgen vormen een voorwaarde 
voor het realiseren van de voorstellen 
van de Commissie-Oort. Dit laatste is 
zonder twijfel een eigen doelstelling 
van de wetgever, maar het gaat naar 
het oordeel van de Raad te ver om de 
daaruit voortvloeiende gevolgen op 
pensioengebied daarvan los te 
koppelen. Ook de omstandigheid dat 
artikel 90, eerste lid, uitsluit dat 
sociale partners gedurende de 
periode tot 1 januari 1992 afwijkende 
regelingen kunnen overeenkomen, 
wijst op andere aspecten dan 
simpele dienstverlening. 

Gelet op een en ander adviseert de 
Raad de desbetreffende passage in 
de toelichting te nuanceren. 

De noodzaak tot een paraplu-bepa-
ling als wordt voorgesteld onder-
streept naar het oordeel van het 
college nog eens nadrukkelijk de ook 
in zijn advies van 18 mei 1988, no. 
W06.87.0719, reeds gesignaleerde 
belangrijke gevolgen van de voorstel-
len-Oort op niet-fiscale terreinen van 
het maatschappelijk leven. 

8. De Raad betwijfelt of de 
kwalificatie in de memorie van 
toelichting dat de paraplu als een 
«vorm van dienstverlening aan 
sociale partners» is te beschouwen, 
juist is. De invoering van de voorstel-
len van de commissie leidt, aldus de 
Raad, immers tot verstrekkende 
gevolgen die door sociale partners 
niet waren beoogd. 

Naar aanleiding hiervan merk ik het 
volgende op. In § 4.2.2. van het 
advies van de Stichting van de 
Arbeid van 16 oktober 1987 is 
aangegeven op welke wijze de 
wetgever zou moeten voorkomen dat 
de invoering van de voorstellen van 
de commissie-Oort tot verhoging van 
de pensioenaanspraken zal leiden. 
Daarbij zijn twee elementen te 
onderscheiden. In de eerste plaats 
gaat de Stichting er van uit dat 
wettelijk geregeld wordt dat het 
contractueel overeengekomen loon 
gelijk blijft. In de tweede plaats zou 
er een paraplubepaling moeten 
komen om zeker te stellen dat de 
stijging van de bruto-AOW-uitkering 
geen effecten heeft op de aanvullende 
pensioenen. Bij de vormgeving van 
de paraplubepaling is met deze 
wensen van de Stichting volledig 
rekening gehouden. 

In het eerste lid van artikel 90 
(thans artikel 74) is bepaald dat de 
inwerkingtreding van de Oort-wets-
voorstellen niet tot andere aanspraken 
kan leiden. Daarmee wordt bereikt 
dat de Oort-operatie noch als gevolg 
van de verhoging van de bruto 
AOW-uitkering, noch als gevolg van 
de verplichting tot het betalen van 
een overhevelingstoeslag gevolgen 
voor de aanvullende pensioenen kan 
hebben. Gezien het vorenstaande 
kan naar mijn mening staande 
worden gehouden, dat de paraplube-
paling als een vorm van dienstverle-
ning is te beschouwen. 

Overigens moet de paraplubepaling 
in mijn visie, anders dan de Raad 
verwoordt, niet als een blijvende 
loskoppeling van de gevolgen voor 
de aanvullende pensioenen van de 
gehele Oort-operatie worden gezien. 

De memorie van toelichting is 
aangepast naar aanleiding van het 
vervallen van het voorstel voor 
brutering per 1 januari 1992. Bij de 
nieuwe redactie is voor zover van 
toepassing rekening gehouden met 
de opmerkingen van de Raad. 
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9. Het is niet duidelijk waarom in 
punt 10 van de toelichting alleen de 
financiële gevolgen voor de werkne-
mersverzekeringen zijn vermeld. De 
overige financiële gevolgen van het 
voorstel waren tevens in genoemd 
hoofdstuk van de toelichting aan de 
orde te stellen. 

10. Gelet op de uitgebreide 
internationale problematiek (door de 
S.V.R. in hoofdstuk 9 van het 
hiervoor genoemde advies bespro-
ken), waren de internationale 
aspecten van het voorstel in de 
toelichting in een afzonderlijk 
hoofdstuk aan de orde te stellen. 

A r t i k e l s g e w i j z e o p m e r k i n g e n 

11 . In de vijfde alinea van de 
artikelsgewijze toelichting op artikel 
32 is gesteld dat inzake artikel 6 van 
de Coördinatiewet Sociale Verzeke-
ring alieen wijzigingen plaatsvinden 
aangaande vergoeding van studiekos-
ten. Aangezien genoemd artikel 6 
echter een weerspiegeling is van het 
in het kader van de Oort-voorstellen 
opnieuw geformuleerde artikel 11 
van de Wet op de loonbelasting 
1964, zijn er meer wijzigingen, met 
name inzake vergoeding van ziekte-
kosten. In de toelichting waren alle 
materiële wijzigingen weer te geven. 

12. In de artikelen 34, onderdeel 
A, 43, 55 en 71 van het voorstel zijn 
bepalingen opgenomen in verband 
met financiële compensatie door 
bedrijfsverenigingen aan gemeenten 
voor overhevelingstoeslagen. Een 
dergelijke bepaling wordt echter in 
het voorstel gemist inzake artikel 49 
van de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet. Daarin ware alsnog te 
voorzien. 

13. In de artikelsgewijze toelichting 
op artikel 34, onderdeel B, is 
ingegaan op de moeilijkheden van 
percentagewijzigingen die uit artikel 
60 van de Ziektewet voortvloeien. In 
onderdeel 5.2.2.3 van het hiervoor 
genoemde advies van de SVR is in 
het bijzonder ingegaan op wijzigings-
mogelijkheden van artikel 60, derde 
lid, van de Ziektewet. Aan dit 
onderdeel van het advies ware in de 
toelichting aandacht te besteden. 

9. De Raad vindt het onduidelijk 
waarom in punt 10 van de toelichting 
alleen de financiële gevolgen voor de 
werknemersverzekeringen zijn 
vermeld en adviseert de overige 
financiële gevolgen van het voorstel 
tevens in dat hoofstuk aan de orde te 
stellen. Alle financiële gevolgen van 
het onderhavige wetsvoorstel zullen 
in hoofdstuk 12 van het algemeen 
deel van de memorie van toelichting 
worden opgenomen. 

10. De Raad beveelt aan de 
internationale aspekten van het 
voorstel in een afzonderlijke hoofdstuk 
aan de orde te stellen. In het gewij-
zigde voorstel is in hoofdstuk 6.1 en 
in hoofdstuk 7.3 van het algemeen 
deel van de memorie van toelichting 
voor respectievelijk de werknemers-
verzekeringen en de volksverzekerin-
gen op deze problematiek ingegaan. 

11 . De Raad merkt op dat er in 
artikel 6 van de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering (CwSV) meer 
wijzigingen zullen plaatsvinden, dan 
alleen aangaande de vergoeding van 
studiekosten en verzoekt deze toe te 
lichten. 

De Raad wijst daarbij op de 
vergoeding inzake ziektekosten. Ter 
zake van deze vergoeding is er echter 
geen sprake van een materiële 
wijziging. 

12. De Raad wijst op het ontbreken 
van een bepaling inzake artikel 49 
van de AAW in verband met verreke-
ning van de uitkering met een 
uitkering verstrekt door een gemeen-
te. Deze opmerking van de Raad 
berust naar mijn mening op een 
misverstand. Een dergelijke bepaling 
was reeds opgenomen in artikel 19, 
onderdeel S, (thans artikel 15, 
onderdeel T) van het wetsvoorstel. 

13. De Raad attendeert op de 
opmerking van de SVr inzake de 
wijziging van het premiepercentage 
op grond van artikel 60 van de 
Ziektewet. Door het vervallen van 
premieheffing werknemersverzekerin-
gen over de overhevelingstoeslag, 
vervalt echter de wijziging in bedoeld 
premiepercentage, zodat verdere 
bespreking achterwege kan blijven. 
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14. Inde artikelsgewijze toelichting 
op het eeste lid van artikel 37 is 
gesteld dat vrijwillig verzekerden 
inzake de Ziektewet desgewenst het 
verzekerde bedrag kunnen verhogen. 
Deze stelling is mede van belang 
voor artikel 59 dat op de Werkloos-
heidswet betrekking heeft. De SVR 
betwijfelt echter in onderdeel 6.6.2.1 
van het hiervoor genoemde advies of 
dit met het oog op de bepalingen 
voor het maximumdagloon technisch 
mogelijk is. Op dit punt ware in de 
toelichting, mede voor wat betreft de 
Wet op de Arbeidsongeschiktheids-
verzekering, in te gaan. 

In genoemde artikelsgewijze 
toelichting is tevens gesteld dat in 
het jaar vóór de invoering van de 
onderhavige regeling alle vrijwillig 
verzekerden informatie dienen te 
ontvangen over de nieuwe mogelijk-
heden. In het licht van de wachtperi-
ode van 52 weken moet echter 
worden betwijfeld of de nodige 
informatie deze verzekerden tijdig zal 
bereiken. 

15. In de artikelsgewijze toelichting 
op artikel 73, derde lid, worden 
inkomsten uit of in verband met 
arbeid in één adem genoemd. In 
verband met de overhevelingstoeslag 
dienen beide begrippen echter van 
elkaar te worden onderscheiden. 
Bedoeld onderscheid ware in 
wettekst en toelichting aan te 
brengen. 

16. Het is de Raad opgevallen, dat 
aan de mogelijkheid van verlenging 
van de termijn van het eerste lid van 
artikel 90 geen eindtermijn wordt 
gesteld. Mede gelet op de omstandig-
heid, vermeld in de toelichting op het 
vierde lid van artikel 90, te weten dat 
de paraplu-bepaling in de praktijk 
niet hanteerbaar is als men niet op 
de hoogte is van het bedrag van de 
AWW- en de AOW-uitkeringen die 
op grond van de vóór-Oortse situatie 
zouden gelden, vereist het ontbreken 
van een eindtermijn voor de mogelijk-
heid tot verlenging een nadere 
motivering. Immers, het gedurende 
meerdere jaren blijven vaststellen 
van vorenbedoelde bedragen uit de 
vóór-Oortse periode zal, naar de 
Raad aanneemt, voor de betrokken 
sociale partners een aanzienlijke 
administratieve last betekenen. 

17. Het is de Raad uit de toelichting 
niet duidelijk geworden waarom 
wordt voorgesteld de machtiging, 
vervat in het vierde lid, tot het treffen 

14. De Raad wijst op de eventuele 
problemen bij de voorgestelde 
verhoging van het verzekerd dagloon 
door vrijwillig verzekerden. In de 
gewijzigde voorstellen zullen vrijwillig 
verzekerden op grond van het 
wetsvoorstel overhevelingstoeslag 
opslagpremies een overhevelings-
toeslag ontvangen. In hoofdstuk 6.2 
van het algemeen deel van de 
memorie van toelichting is één en 
ander nader uiteengezet. 

15. De opmerking van de Raad 
inzake de wettekst en toelichting op 
artikel 73 (oud), behoeft geen 
behandeling meer, nu dit artikel door 
de gewijzigde voorstellen overbodig 
is geworden. 

16. De Raad merkt op dat aan de 
verlenging van de termijn van artikel 
90 (thans artikel 74), eerste lid, geen 
eindtermijn wordt gesteld. De Raad 
meent dat daaraan uitvoeringstechni-
sche bezwaren verbonden zijn. 

In de thans voorziene opzet is geen 
bepaling voor de verlenging van de 
werkingsduur van artikel 74 meer 
nodig. De paraplubepaling zal thans, 
evenals de Wet overhevelingstoeslag 
opslagpremies, gedurende de 
periode van 1990 tot en met 1994 
van kracht zijn. Zoals in hoofdstuk 
3.3 van het algemeen deel van de 
memorie van toelichting bij het 
wetsvoorstel overhevelingstoeslag 
opslagpremies is aangegeven zal te 
zijner tijd een evaluatie van het 
regime van de overhevelingstoeslag 
plaatsvinden. Bij die evaluatie zal ook 
de paraplubepaling worden betrok-
ken. 

17. De Raad vraagt zich af, 
waarom in het thans tot derde lid 
vernummerde vierde lid van artikel 
90 (thans artikel 74) de mogelijkheid 
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bij ministeriële regeling van noodza-
kelijke regelen voor een goede 
toepassing zich ook uitstrekt tot het 
derde lid van artikel 90. Immers, het 
derde lid omvat alleen de machtiging 
tot verlenging van een bepaalde 
termijn en niet tot het treffen van 
aanvullende voorzieningen in die 
verlengde termijn. 

18. Voor enkele redactionele 
kanttekeningen moge het college 
verwijzen naar de bij het advies 
behorende bijlage. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het voorstel van wet te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn 
gehouden. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 

Lijst van redact ionele kant tekenin-
gen, behorende bij het advies 
no. W 1 2 . 8 8 . 0 2 1 5 van de Raad 
van State van 21 juni 1988. 

- In de artikelsgewijze toelichting 
ware achter ieder afdelingsopschrift 
de desbetreffende wet te vermelden. 

- In afdeling 6 van hoofdstuk II 
van het voorstel zijn wijzigingen in de 
Wet op het Praeventiefonds (Stb. K 
259) opgenomen. Deze gelegenheid 
ware te benutten om de naam van 
deze wet te wijzigen in: Wet op het 
preventiefonds. 

- In de laatste zin van hoofdstuk 4 
van de toelichting ware tussen de 
woorden «grotere» en «koopkrachtef-
fect» in te voegen: negatieve. 

- Bij tabel 1 van paragraaf 5.1 van 
de toelichting ware volledig aan te 
geven door welke minima en maxima 
de berekeningsresultaten mede zijn 
beïnvloed, met name inzake de 
ZFW-premies. 

was voorgesteld om regelen te 
stellen voor de toepassing van het 
(inmiddels vervallen) derde lid. Deze 
nadere regeling was nodig om in de 
situatie na brutering die in het 
wetsvoorstel in 1992 was voorzien, 
rekenregels vast te stellen om het 
vóór-Oortse loon te kunnen bepalen. 
Immers dat loon zou in het regime 
van de paraplubepaling bepalend zijn 
voor de pensioenaanspraken. 

18. De redactionele opmerkingen 
van de Raad zijn voor zover op het 
gewijzigde voorstel nog van toepas-
sing, verwerkt. Alleen de naam van 
de Wet op het praeventiefonds (Stb. 
K 259) is ongewijzigd gelaten 
vanwege de vele wetten waarin deze 
naam dan gewijzigd zou moeten 
worden. 

De Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 
J . de Koning 
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