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1. Algemeen 

Ondergetekenden hebben met waardering kennis genomen van het 
eindverslag met daarin bijdragen van de leden van de fracties van het 
C D A . , de P.v.d.A. en de V.V.D. 

De leden van de fractie van het C.D.A. en de V.V.D. kunnen zich 
verenigen respectievelijk betuigen nogmaals hun instemming met de 
hoofdlijnen van het onderhavige wetsvoorstel. 

Zij zijn erkentelijk respectievelijk danken voor de nadere informatie in 
de memorie van antwoord. 

De leden van de P.v.d.A-fractie hebben de indruk dat de schriftelijke 
behandeling gemakkelijker zou zijn verlopen indien het wetsvoorstel de 
Kamer bereikt zou hebben nadat de SVr in staat was gesteld advies uit te 
brengen. Deze leden menen dat de bepalingen in de nota van wijziging 
voor het grootste deel vermeden hadden kunnen worden. 

Wij delen de opvatting van deze leden dat zoveel mogelijk voorkomen 
dient te worden dat er bij nota van wijziging veranderingen in het 
wetsvoorstel worden aangebracht. In dit geval waren er echter meer, 
deels reeds aangekondigde redenen, voor aanpassing van het 
wetsvoorstel. In paragraaf 1 van de memorie van antwoord zijn deze 
opgesomd. Daaruit blijkt dat een deel van de aanpassingen voortvloeit uit 
het advies van de SVr van 17 november 1988. Het betreft hier echter 
niet het grootste deel van de nota van wijziging. Zoals bekend is niet op 
het advies van de SVr gewacht, om de behandeling van de Oort-
wetsvoorstellen niet te vertragen. 

De leden van de CD.A-fract ie stellen het op prijs van ons een reactie 
te krijgen op die onderdelen van het SVr-advies van 17 november 1988 
die op het onderhavige wetsvoorstel betrekking hebben en welke daarin 
niet zijn verwerkt. Het gaat dan om de hoofdstukken 1.4, 3, 4 en 5 
bijlage 2 van genoemd SVr advies. 
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In het navolgende worden deze hoofdstukken punt voor punt 
behandeld voor zover de SVr een ander standpunt inneemt dan in het 
wetsvoorstel is opgenomen en waar in het kader van het onderhavige 
wetsvoorstel nog niet eerder op in is gegaan. Indien het advies van de 
SVr is gevolgd in de eerste nota van wijziging zal het punt worden 
genoemd waarin dit is gebeurd. 

Hoofdstuk 1.4 betreft de opmerkingen vooraf over hoofdstuk 12 van 
het algemeen deel van de memorie van toelichting. 

De Raad merkt op dat hij pas laat in het bezit is gekomen van dit 
hoofdstuk, waardoor het nauwelijks mogelijk is geweest een nauwge-
zette financiële analyse uit te voeren. De Raad maakt nog wel een aantal 
opmerkingen over de effecten van uitkeringsgerechtigden en fondsen, 
welke opmerkingen alle reeds in de schriftelijke behandeling van het 
onderhavige wetsvoorstel aan de orde zijn gekomen. 

In hoofdstuk 3.2 van het advies wordt ingegaan op het niet kunnen 
verifiëren van het premieplichtig inkomen dat van belang is voor de 
vaststelling van de fictieve premiepercentages voor de berekening van de 
overheidstoeslag. Voor een reactie hierop zij verwezen naar het antwoord 
op vragen van de leden van de fracties van de P.v.d.A. en D66 in 
paragraaf 1 van de nota naar aanleiding van het eindverslag bij het 
wetsvoorstel 20 657 (overhevelingstoeslag opslagpremies). 

Met betrekking tot hoofdstuk 3.4 van het advies inzake de volksverze-
keringen kan het volgende worden opgemerkt. De opmerkingen over de 
AOW in hoofdstuk 3.4.2.2 inzake de werkingsduur van artikel 7 en het 
ontbreken van een beroepsmogelijkheid voor de bijzondere bepalingen 
zijn verwerkt in respectievelijk punt VI en VII van de eerste nota van 
wijziging. 

De SVr merkt in genoemd hoofdstuk op dat er verschil is in de wijze 
waarop voor de AOW, de AAW en de TW wordt bepaald of onder 
inkomen wel of niet een overhevelingstoeslag moet worden verstaan. 
Voor de AAW is dit in de wet geregeld terwijl voor de AOW en de TW 
het inkomensbesluit terzake zal worden aangepast. De SVr noemt dit niet 
consequent, hetgeen onzerzijds wordt erkend. Gezien het feit dat het 
begrip inkomen voor genoemde wetten met name in de desbetreffende 
inkomensbesluiten is vastgelegd, zal ook voor de AAW deze regeling in 
het inkomensbesluit worden vastgelegd. Artikel 17 van het onderhavige 
wetsvoorstel komt daarmee in bijgaande nota van wijziging te vervallen. 

Met betrekking tot de opmerkingen in hoofdstuk 3.4.3.2 inzake de 
bijzondere bepalingen AWW wordt de opmerking over het weglaten van 
de vermelding van 1 januari 1990 in de artikelen 9 en 11 niet gevolgd. 
De reden hiervoor is gelegd in het feit dat in de AWW zelf per die datum 
voor het eerst een bepaling is opgenomen waarin de netto-netto 
koppeling is geregeld en om dit aan te geven is genoemde datum 
opgenomen. 

Het ontbreken van een beroepsmogelijkheid inzake de bijzondere 
bepalingen voor de AAW is gecorrigeerd in punt X van de eerste nota 
van wijziging. 

Hoofdstuk 3.4.4 van het advies van de SVr betreft de AAW. Het 
ontbreken van een zinsnede over de toeslag op grond van de Toesla-
genwet in het voorgestelde artikel 41a van de AAW is gecorrigeerd in 
punt XII onder C van de eerste nota van wijziging. 

De opmerking dat artikel 22 niet voor het hele artikel 36 AAW zou 
moeten gelden, maar alleen voor het eerste tot en met het derde lid, is 
gevolgd door een wijziging van dat artikel in punt XV van de eerste nota 
van wijziging. Tevens heeft deze wijziging tot een nieuw artikel 18a (punt 
XIV van de eerste nota van wijziging) geleid, welke aldaar is toegelicht. 
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Hoofdstuk 3.5 van het advies van SVr betreft de Coördinatiewet 
Sociale Verzekering (CwSV) 

De SVr constateert in hoofdstuk 3.5.1.1.1.3, dat in artikel 6, eerste lid, 
onderdeel m, van het wetsvoorstel het begrip sterfgeval nog ontbreekt. 
De Raad merkt voorts nog op, dat hoewel hij tot heden geen gebruik 
heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om uitkeringen ter zake van sterf-
geval uit te zonderen van het loonbegrip, nu dit begrip niet in onderdeel 
m is opgenomen, een eventuele toekomstige uitzondering op dit punt via 
wetswijziging zal dienen te geschieden. 

Naar aanleiding daarvan merken wij op, dat voor de tekst van de wet 
op dit punt is aangesloten bij het voorgestelde artikel 11, eerste lid, 
onderdeel m, van de Wet op de loonbelasting 1964, waar het begrip 
sterfgeval eveneens ontbreekt. Overigens is op grond van artikel 6, 
eerste lid, onderdeel n een, reeds nu bestaande, regeling getroffen 
inzake vrij te laten overlijdensuitkeringen. Er is op dat punt derhalve al 
wel een regeling getroffen. 

In onderdeel n van artikel 6, eerste lid, van de CwSV worden de uitke-
ringen en verstrekkingen ter zake van het overlijden van eigen, stief- of 
pleegkinderen uitgezonderd van het loonbegrip. De SVr constateert in 
hoofdstuk 3.5.1.1.1.5, dat thans sprake is van de term stiefkinderen in 
plaats van aangehuwde kinderen. Teneinde mogelijke misverstanden te 
voorkomen acht de Raad het raadzaam dat toegelicht wordt dat daarmee 
geen inhoudelijke wijziging wordt beoogd. 

Naar aanleiding hiervan willen wij erop wijzen, dat de vervanging van 
de term aangehuwde kinderen door stiefkinderen is ingegeven door een 
uitspraak van de Hoge Raad van 31 januari 1968, nr. 41 (Rspr. SV 
1968/79) in het kader van artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet, 
waarbij is gevestigd, dat onder aangehuwde kinderen niet zogeheten 
schoonkinderen (schoonzoon, schoondochter) dienen te worden 
verstaan, maar stiefkinderen Deze laatste term wordt overigens ook 
gebezigd in het voorgestelde overeenkomstige artikel 11, eerste lid, 
onderdeel n, van de Wet op de loonbelasting 1964. 

In hoofdstuk 3.5.1.1.2.2 constateert de SVr, dat onderdeel o van 
artikel 6, eerste lid, van de CwSV op een tweetal punten afwijkt van het 
in de adviesaanvrage voorgestelde onderdeel n van artikel 6, eerste lid, 
van die wet. Zo bevat dit onderdeel, aldus de Raad, geen verwijzing naar 
overlijden. Deze ommissie is in de nota van wijziging (onder punt XVIII) 
hersteld. 

De Raad vraagt zich vervolgens af, welke expliciete overwegingen een 
rol hebben gespeeld bij de verwijzing naar adoptie in onderdeel o. 

Naar aanleiding hiervan mogen wij verwijzen naar de memorie van 
antwoord bij het onderhavige wetsvoorstel (paragraaf 10, onder artikel 
26) Dat uitkeringen ter zake van opleiding of studie voor een beroep niet 
bij de in onderdeel o opgenomen uitzonderingen zijn vermeld, zoals de 
Raad constateert, is geen ommissie, doch houdt verband met het 
volgende. 

De vermelding van de uitzonderingen in onderdeel o heeft tot doel te 
voorkomen, dat verstrekkingen, die via een fonds lopen, premievrij 
zouden zijn, terwijl daarover bij rechtstreekse verstrekking door de 
werkgever wel premie verschuldigd is. Aangezien in het huidige voorstel 
verstrekkingen ter zake van opleiding of studie voor een beroep, welke 
rechtstreeks door de werkgever plaatsvinden, geen premieloon zijn, is 
een vermelding van verstrekkingen ter zake van studie of opleiding voor 
een beroep bij de uitzonderingen in onderdeel o niet nodig. 

Met betrekking tot het voorgestelde artikel 6, tiende lid, van de CwSV 
op grond waarvan de delegatiemogelijkheid in die zin is verruimd, dat bij 
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ministeriële regeling ook kan worden bepaald, dat bepaalde vergoe-
dingen niet geacht worden te strekken tot bestrijding van kosten tot 
verwerving van het loon, plaatst de Raad in hoofdstuk 3.5.1.2 enkele 
opmerkingen. Met name hebben deze betrekking op de in dat lid 
gebezigde formulering «of en in hoeverre». Met een verwijzing naar 
onderdeel A 12 van de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek, waarin 
staat dat de formulering «indien en voor zover» moet worden vermeden 
en dient te worden vervangen door «voor zover», stelt de Raad van 
oordeel te zijn, dat op gelijke gronden «of en in hoeverre» niet te 
gebruiken is en vervangen dient te worden door «in hoeverre». De reden 
voor het weglaten van de term «indien en» is erin gelegen, dat deze 
zinsnede niets aan de inhoud toevoegt. 

Hierbij willen wij opmerken, dat het hier een eigen interpretatie van de 
Raad van de genoemde Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek 
betreft. Uit deze opmerking van de Raad valt af te leiden, dat hij van 
mening is, dat de woorden «of en» in de zinsnede «of en in hoeverre» 
gevoeglijk kunnen worden weggelaten, omdat daarmee niets aan de 
inhoud wordt toegevoegd. 

Met deze opvatting van de Raad dat met de woorden «of en in 
hoeverre» eigenlijk hetzelfde gezegd wordt als met de woorden «in 
hoeverre», lijkt het andere bezwaar van de Raad tegen de formulering 
«of en in hoeverre» in zekere zin in strijd. Immers de Raad stelt dat via de 
toevoeging van het woordje «of» de minister kan bepalen of de 
vergoeding geacht kan worden een vergoeding te zijn tot bestrijding van 
kosten tot verwerving van het loon. De Raad twijfelt aan de rechtma-
tigheid van een dergelijke bepaling. 

Niet valt in te zien, waarom de minister op grond van een in de wet 
opgenomen delegatiebepaling niet zou kunnen bepalen, dat bepaalde 
vergoedingen, zoals bijvoorbeeld vergoedingen van reiskosten ter zake 
van het woon-werkverkeer over de eerste tien kilometer, niet geacht 
worden te strekken tot bestrijding van kosten tot verwerving van het 
loon. Daarmee wordt niet ontkend, dat in het geval van bedoelde reiskos-
tenvergoeding, die vergoedingen strekken tot bestrijding van kosten tot 
verwerking van het loon. Bepaald wordt slechts dat vergoedingen voor 
die kosten niet worden beschouwd als te strekken tot bestrijding van 
kosten tot verwerving van het loon. 

De Raad is van mening, dat ook zonder het woordje «of» de door de 
minister gewenste beperking op het punt van de vrijgestelde vergoe-
dingen zeer wel gerealiseerd kan worden. En wel door te bepalen, dat de 
hoogte van de vrijgestelde vergoeding in bepaalde gevallen nihil is. 

Wij achten deze door de Raad aangedragen oplossing minder 
gewenst. Door de term «in hoeverre» wordt min of meer de verwachting 
gewekt, dat bepaalde vergoedingen mogelijk toch, althans ten dele, 
premievrij kunnen worden verstrekt, hetgeen niet in alle gevallen zo zal 
zijn. Wij menen dan ook de formulering «of en in hoeverre» te moeten 
handhaven. 

De Raad is blijkens hoofdstuk 3.5.2 van oordeel dat het ongewenst is, 
dat bepalingen de betrekking hebben op het loonbegrip in de zin van de 
CwSV, zoals het voorgestelde artikel 27 van het wetsvoorstel, over een 
aantal wetten worden verspreid. Hij pleit dan ook voor opneming van 
deze bepaling in de CwSV zelf. 

Wij willen naar aanleiding hiervan erop wijzen, dat in het systeem van 
het gehele wetsvoorstel in beginsel ervoor gekozen is, vanwege de tijde-
lijkheid van de bepalingen inzake de overhevelingstoeslag, om die 
bepalingen niet in de wetten zelf op te nemen. Het zou daarom 
verwarrend zijn als op dit punt voor de CwSV een uitzondering zou 
worden gemaakt. 
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De SVr wijst in hoofdstuk 3.5.3 erop, dat verschillende malen coördi-
natie-overwegingen worden aangevoerd als argument voor voorgestelde 
wijzigingen. Hoewel de Raad, evenals het kabinet, hecht aan zoveel 
mogelijk coördinatie tussen het loonbegrip voor de premieheffingen 
werknemersverzekeringen en de heffing van belasting en premieheffing 
volksverzekeringen, is hij van oordeel, dat het geen juiste zaak zou zijn, 
als het streven naar coördinatie geen ruimte zou laten voor discoördi-
natie, waar dit aangewezen is. Om te voorkomen dat de indruk wordt 
gewekt van willekeur, dringt de Raad erop aan duidelijkheid te 
verschaffen, welke criteria worden gehanteerd bij de bepalingen, welk 
belang dient te prevaleren, te weten het belang dat met een regeling 
wordt gediend of dat van coördinatie. Naar aanleiding hiervan merken wij 
op, dat dezerzijds wordt uitgegaan van het beginsel van «coördinatie, 
tenzij». Uiteraard wordt allereerst bezien, of er vanuit sociaal verzeke-
ringsoogpunt of vanuit de loonbelastingsfeer voldoende zwaarwegende 
argumenten aanwezig zijn om niet tot coördinatie over te gaan. 

Bij het bepalen van de ruimte voor discoördinatie wordt er mede op 
gelet, of ondanks de aangevoerde argumentatie voor discoördinatie, de 
administratieve lastenverzwaring die van een beslissing om niet te 
coördineren het gevolg zou zijn, opweegt tegen het belang van discoör-
dinatie. Voorts speelt ook het equivalentiebeginsel tussen het premieloon 
en het loon waarnaar de uitkeringen worden berekend een zekere rol. 
Toepassing van dit beginsel kan er in een aantal gevallen toe leiden, dat 
gekozen wordt voor discoördinatie. 

Deze belangenafweging vindt van geval tot geval plaats. Gezien de 
verscheidenheid aan onderwerpen, waarbij de vraag naar coördinatie of 
discoördinatie een rol speelt, is niet bij voorbaat aan te geven, in welke 
gevallen deze afweging leidt tot een besluit om wel of niet te coördi-
neren. Op dit punt worden in paragraaf 5, van deze nota ook nog enkele 
opmerkingen gemaakt. 

Over de aanpassing van de werknemersverzekeringen wordt in 
hoofdstuk 3.6 van het SVr-advies een aantal opmerkingen gemaakt. 

Allereerst wordt zowel bij de ZW, de WAO als bij de WW opgemerkt 
dat de voorgestelde regeling terzake van de betaling van de WW-
uitkering door tussenkomst van de werkgever ook geldt indien de dienst-
betrekking is verbroken. Deze constatering is juist. 

De opmerking inzake artikel 29 van de ZW heeft geleid tot toevoeging 
van een derde en vierde lid aan artikel 29 van het wetsvoorstel, hetgeen 
in punt XIX van de eerste nota van wijziging is geschied. 

Het commentaar van de SVr op het vrij zinloos zijn van artikel 30 van 
het wetsvoorstel heeft niet geleid tot het schrappen van dat artikel. Niet 
uitgesloten is namelijk dat artikel 3 1 , vierde lid, van de ZW op enig 
moment gelegen vóór 1 januari 1 995 wel betekenis krijgt. Voor die 
situatie is het van belang dat op dat moment geen wetswijziging meer 
nodig is. 

De opmerking van de SVr over het niet van toepassing zijn van de 
bijzondere bepalingen over de vrijwillige verzekering heeft geleid tot het 
toevoegen van een dergelijke bepaling aan de artikelen 36, 46 en 54 
(punt XXII, XXIV en XXVII van de eerste nota van wijziging). 

Alle redactionele opmerkingen inzake de wettekst uit hoofdstuk 4 van 
het advies van de SVr zijn overgenomen. De in hoofdstuk 5 van het 
advies opgesomde besluiten zullen inderdaad worden getroffen, alsmede 
enkele niet door de SVr genoemde besluiten op het gebied van de 
werknemersverzekeringen. Het betreft hier een technische aanpassingen 
in lijn met dit wetsvoorstel. 

Terzake van bijlage 2 bij het SVr-advies van 17 november 1988 kan 
worden opgemerkt dat alle daar genoemde punten reeds in het kader van 
dit wetsvoorstel aan de orde zijn geweest. 
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2. Wetsvoorstel overhevelingstoeslag opslagpremies in 
verhouding tot dit wetsvoorstel 

Gelet op het feit dat door de regering op korte termijn een nota van 
wijziging met betrekking tot het onderhavige wetsvoorstel in verband 
met de herstructurering van het ziektekostenverzekeringsstelsel werd 
toegezegd, stellen de leden van de CDA. f rac t i e het zeer op prijs, als de 
regering in staat zou zijn tegelijkertijd concrete overzichten te geven van 
de inkomenseffecten als gevolg van de samenloop van de operatie Oort 
en Dekker. 

Waar het gaat om de inkomenseffecten van de operaties Oort én 
Dekker kan worden verwezen naar de schriftelijke stukken van de behan-
deling van het wetsvoorstel 20 595 (Oort I), in het bijzonder paragraaf 7 
van de nota naar aanleiding van het eindverslag. 

Voorts laten de leden van de C D A . fractie blijken er wegens het 
gecompliceerde karakter van de toelichting bij de tweede nota van 
wijziging behoefte aan te hebben om nader te vernemen of en zo ja, op 
welke manier inhoudingsplichtigen, werknemers en uitkeringsgerech-
tigden in de praktijk geconfronteerd worden met de vaststelling van de 
AWBZ-premie. 

In het navolgende wordt nog eens uiteengezet wat de kern is van de 
noodzakelijke correctie op de fictieve AWBZ-premie. 

Uitgangspunt is dat de werkgever aan de werknemer een overheve-
lingstoeslag verstrekt ter compensatie voor de overname door de 
werknemer van de premielasten AWBZ en AAW en de verdere ontwik-
keling daarvan. 

De operatie Dekker veroorzaakt een stijging van de premielast AWBZ 
- het zogenaamde «Dekker deel» - die niet in de overhevelingstoeslag 
dient te worden verwerkt, aangezien deze premiestijging binnen de 
premiestructuur van Dekker nadrukkelijk is bedoeld als een door de 
verzekerde zelf op te brengen last. Daarnaast zou een premiestijging 
leiden tot een oneigenlijke lastenverzwaren voor de werkgevers. De 
stijging van de premielast AWBZ is het gevolg van de overheveling van 
een deel van het verstrekkingenpakket uit het ziekenfonds naar de 
AWBZ. 

Voor particulier verzekerden en deelnemers aan een publiekrechtelijke 
ziektekostenregeling voor ambtenaren (KPZ) betekent dit ook dat een 
deel van de verstrekkingen uit de door hen gesloten verzekering wordt 
overgeheveld naar de AWBZ. Het gevolg is een premiedaling van de 
ziekenfondspremie, de KPZ-regelingen en de particuliere ziektekostenver-
zekering, hetgeen voor ziekenfondsverzekerden en KPZ verzekerden leidt 
tot een daling van de werkgeverslasten terwijl een eventuele vergoeding 
van de werkgever aan particulier verzekerde werknemers eveneens kan 
dalen. Eén en ander betekent dat het buiten beschouwing laten van het 
«Dekker-deel» van de AWBZ-premie nog eens neerwaarts moet worden 
bijgesteld voor de daling van de werkgeverslasten als gevolg van Dekker. 

Echter, de daling van de werkgeverslasten loopt niet synchroon voor 
de drie verschillende ziektekostenverzekeringscategorieën, te weten 
ziekenfondsverzekering, KPZ-regelingen en particuliere ziektekostenver-
zekeringen. In hoeverre het werknemersdeel dan wel het werkgeversdeel 
van de ziekenfondspremie het eerst zal gaan dalen na 1990 is nog open, 
dit tevens in antwoord op een desbetreffende vraag van de leden van de 
P v d A . fractie. 

Benadrukt dient te worden dat het in de nota van wijziging gepresen-
teerde schematische overzicht een in macro-opzicht te corrigeren 
overhevelingstoeslag laat zien. Steeds wordt het uitgangspunt gehan-
teerd van macro gelijkblijvende werkgeverslasten. In micro-opzicht kan 
de situatie verschillend uitvallen, afhankelijk bijvoorbeeld van de mate 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 855, nr. 14 6 



waarin werkgevers hun particulier verzekerde werknemers een tegemoet-
koming in de premie van de ziektekostenverzekering geven. 

De in macro-opzicht voor «Dekker» gecorrigeerde fictieve AWBZ-
premie zal de inhoudingsplichtigen jaarlijks als een bepaald percentage 
worden aangeleverd. 

De leden van de P.v.d.A. fractie hebben enkele concrete vragen met 
betrekking tot de schematische weergave van de wijze waarop in macro-
opzicht de overhevelingstoeslag voor het «Dekker-deel» dient te worden 
gecorrigeerd. Zo vragen zij naar het waarom van het onderscheid tussen 
de berekening voor het jaar t en die voor het jaar t + 1 en de betekenis 
van de factoren x en y. 

Deze begrippen zijn om louter pragmatische redenen gehanteerd. Met 
het hanteren van de begrippen t — 1, en t + 1 is alleen maar gewerkt om 
de wijze aan te duiden waarop de overhevelingstoeslag over een periode 
van enkele jaren voor het Dekker-deel wordt gecorrigeerd. 

Er is een factor Y benoemd om te voorkomen dat om de paar regels in 
het schema dezelfde vrij lange aanduiding moet worden gepresenteerd: 
factor y is «het gedeelte van de kosten van verstrekkingen toe te rekenen 
aan de vermindering van zowel het werkgeversdeel van de ziekenfonds-
premie en het werkgeversdeel van de premie voor KPZ-regelingen als 
aan de vermindering van tegemoetkomingen van werkgevers met 
betrekking tot premies van particuliere ziektekostenverzekeringen». De 
«factor x» is eveneens om pragmatische redenen gecreëerd: met factor 
x(t) wordt gedoeld op de kosten voor de overgehevelde verstrekkingen in 
jaar t - gecorrigeerd voor factor y - die gedeeld zijn door de totale 
koste n van de AWBZ in jaar t. Een factor x( t+ 1) zou betrekking hebben 
op de kosten van het jaar t + 1. 

Door de leden van de P.v.d.A. fractie is om een berekening van de 
correctie op de overhevelingstoeslag voor het jaar 1990 gevraagd. 
Uitgaande van de thans beschikbare cijfers - waarbij in het bijzonder er 
op wordt gewezen dat aan de factor y nog geen invulling kan worden 
gegeven wegens het op dit moment ontbreken van de noodzakelijke 
gegevens - zou dat voor 1990 het volgende beeld opleveren. 

Hierbij zij opgemerkt dat voor alle duidelijkheid ook een berekening 
voor het jaar 1989 is opgenomen, omdat in dat jaar reeds een deel van 
de verstrekkingen wordt overgeheveld naar de AWBZ en dit doorwerkt 
naar de berekening voor het jaar 1990. 

In oktober van 1988 (jaar t l ) wordt het buiten beschouwing te laten deel van de 
AWBZ-premie voor 1989 (jaar t) vastgesteld, (bedragen in miljoenen guldens). 

kosten overgehevelde verstrekking jaar t gecorrigeerd voor factor y = het gedeelte van de 
kosten toe te rekenen aan 
• het werkgeversdeel van de ziekenfondspremie en van de premie voor de 
KPZ-regeling '2000 
• tegemoetkoming van werkgevers m.b.t. premies van particuliere 
ziektenkostenverzekering 
delen door het voor-Oortse premieplichtig inkomen jaar t 229380 

premiepercentage AWBZ dat buiten beschouwing blijft voor jaar t 0,9% 
premiepercentage AWBZ jaar t 5.2% 

resteert: fictieve AWBZ premie als basis voor overhevelingstoeslag 4.3% 
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In oktober van 1989 (jaar t) wordt het buiten beschouwing te laten deel van de 
AWBZ-premie voor 1990 (jaar t + 1) vastgesteld (bedragen in miljoenen guldens) 

Kosten overgehevelde verstrekkingen jaar t gecorrigeerd voor factor y "2000 
delen door totale kosten AWBZ jaar t 14000 

factor x (t) 14.3% 
totale kosten AWBZ jaar t + 1 (zonder overgehevelde verstrekkingen jaar t + 
1) 14429 
factor x (t) vermenigvuldigd met totale kosten AWBZ jaar t + 1 2060 
+ kosten overgehevelde verstrekkingen jaar t + 1, gecorrigeerd voor 
factor y - + 2240 
kosten overgehevelde verstrekkingen vanat jaar t, gecorrigeerd voor factor y "4300 
delen door het voor-Oortse premieplichtig inkomen jaar t + 1 225700 
premiepercentage AWBZ dat buiten beschouwing blijft jaar t + 1 1.9% 
- premiepercentage AWBZ jaar t + I, berekend overeenkomstig de 
voor-Oortse situatie 6.5% 

resteert: fictieve AWBZ-premie als basis voor overhevelingstoeslag 4.6% 

" factor y is in dit overzicht vooralsnog op 0 gesteld 

De leden van de P.v.d.A.fractie vragen of de hoogte van de overheve-
lingstoeslag jaarlijks door de sociale partners wordt vastgesteld Voorts 
vragen zij naar de criteria voor de theoretische ontwikkeling van de 
overhevelingstoeslag. 

In antwoord op deze vragen dat de leden van de P.v.d.A.-fractie 
merken wij op dat de vaststelling van de hoogte van de overhevelings-
toeslag geschiedt op basis van de premiepercentages AAW/AWBZ en de 
premie-inkomensgrens volksverzekeringen zoals die zouden gelden in de 
voor-Oortse situatie. Ten aanzien van de vaststelling van deze fictieve 
premiepercentages en fictieve premie-inkomensgrens zijn dezelfde 
bevoegdheden van kracht als thans bij de feitelijke premievaststelling 
gelden. Dit betekent dat het fictieve premiepercentage AWW wordt 
vastgesteld door het bestuur van het AAf onder goedkeuring van de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De fictieve AWBZ-
premie wordt vastgesteld door de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid tezamen met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur. De vaststellingsbevoegdheid van de fictieve premie-
inkomensgrens blijft in handen van de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 

Als criteria op basis waarvan de fictieve premiepercentages AAW/ 
AWBZ en de fictieve premie-inkomensgrens worden vastgesteld en 
waardoor het verloop van de overhevelingstoeslag zal worden bepaald, 
gelden de benodigde premiemiddelen voor de AAW/AWBZ gerelateerd 
aan de macro-grondslag inzake de AAW/AWBZ in de vóór-Oortse 
situatie. 

3. Aanpassing van de werknemersverzekeringen 

3.1. Aanpassing van de uitkeringen 

De leden van de CDA. f rac t i e vragen meer informatie over de situatie 
waarin er in geval van een uitkering sprake kan zijn van overcompensatie. 
Zij wezen daarbij op paragraaf 4.1 van de memorie van antwoord bij het 
onderhavige wetsvoorstel. 

Zoals in de memorie van antwoord is aangegeven gaat het om 
samenloop van loon en uitkering waarbij het totale inkomen de huidige 
maximumpremiegrens voor de volksverzekeringen te boven gaat. 

Situaties waarin zich dit in verband met een uitkering kan voordoen, 
betreffen onder andere samenloop van loon en een uitkering krachtens 
een loondervingsverzekering. Een WW-uitkering bijvoorbeeld is afhan-
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keiijk van het arbeidsurenverlies en het in die uren verdiende loon. Het 
bedrag dat in de overige uren wordt verdiend is niet van invloed op de 
uitkering. Op deze wijze kan het gezamenlijke inkomen de huidige 
maximumpremiegrens voor de volksverzekeringen te boven gaan en kan 
er sprake zijn van overcompensatie. Hoewel hierover geen cijfers bekend 
zijn, is dit naar verwachting een niet veel voorkomende situatie. 

Bovengenoemde situatie zal zich in geval van een ZW-uitkering niet 
vaak voordoen, aangezien men niet vaak in de ene dienstbetrekking ziek 
is en in de andere dienstbetrekking niet. 

In geval van meerdere ZW-uitkeringen zal er door de bedrijfsvereniging 
geen overcompensatie plaatsvinden. Het totaal aan ZW-uitkeringen is 
namelijk aan een maximum gebonden, dat lager is dan de huidige 
maximum premiegrens voor de volksverzekering. Mocht het totale loon 
uit de dienstbetrekkingen boven de maximumpremiegrens komen en elk 
van de werkgevers vult de ZW-uitkering aan, dan kan er weer sprake zijn 
van overcompensatie. Overcompensatie in geval van samenloop van 
WAO-uitkering en loon is eveneens mogelijk, maar zal evenmin vaak 
voorkomen. Het arbeidsongeschiktheidspercentage waarop de hoogte 
van de WAO-uitkering mede is gebaseerd, hangt af van de resterende 
verdiencapaciteit. Naarmate de verdiencapaciteit hoger is, wordt de 
WAO-uitkering lager. Desondanks kan het voorkomen dat het 
gezamenlijk inkomen uit een WAO-uitkering en loon leidt tot overconv 
pensatie Gedacht kan worden aan een werknemer met een loon boven 
de maximumpremiegrens voor de volksverzekeringen, wiens WAO-
uitkering door de werkgever tot dat oude loon wordt aangevuld. 

Van belang is te signaleren dat in al die situaties door bedrijfsvereni-
gingen thans de opslagpremies over de uitkering verschuldigd zijn en dat 
daarbij evenmin rekening wordt gehouden met overschrijding van de 
maximumpremiegrens voor de volksverzekeringen. 

De overige uitkeringen terzake waarvan bepalingen in het onderhavige 
wetsvoorstel zijn opgenomen, zijn uitkeringen op het minimumniveau, 
waarbij overcompensatie niet aan de orde is. 

De leden van de CD.A-fractie vragen vervolgens op welke manier 
overcompensatie in de vorm van een hoger bedrag aan overhevelings-
toeslag dan het verschuldigde bedrag aan premies AAW en AWBZ, 
voorkomen kan worden. Deze leden hebben een soortgelijke vraag 
gesteld in het eindverslag bij het wetsvoorstel 20 657 (overhevelings-
toeslag opslagpremies), waarop in de nota naar aanleiding van dat 
eindverslag (onder artikel 1, derde en vierde lid) is ingegaan. 

Aangezien de hierbedoelde situatie niet anders is dan hetgeen daar is 
beschreven zij kortheidshalve naar dat antwoord verwezen. 

De leden van de P.v.d.A-fractie vragen of na het eerste jaar van 
invoering van het onderhavige wetsvoorstel wel een indicatie kan worden 
gegeven van de lastenstijging bij de sociale fondsen die voortvloeit uit 
het niet meerekenen van de loonbelastingbeschikkingen bij de vast-
stelling van de overhevelingstoeslag. Voorts vragen zij of deze lasten-
stijging voor de fondsen wordt gecompenseerd door premiestijging. 

Met betrekking tot deze vragen merken wij op dat het ook na het 
eerste jaar van invoering van het onderhavige wetsvoorstel niet mogelijk 
zal zijn om aan te geven in welke mate voor bedrijfsverenigingen een 
lastenstijging is opgetreden als gevolg van het buiten beschouwing laten 
van de loonbelastingbeschikkingen bij de vaststelling van de overheve-
lingstoeslag. Deze lastenstijging, die zich voor kan doen bij de uitke-
ringen inzake de ZW, WW, AAW/WAO en Toeslagenwet, maakt deel uit 
van de totale lasten van de desbetreffende sociale fondsen en wordt 
derhalve, met uitzondering van de Toeslagenwet, gefinancierd uit 
premiemiddelen c.q. ten lasten gebracht van eventuele vermogensover-
schotten. Overigens zij er op gewezen dat de omvang van deze lasten-
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stijging zodanig beperkt wordt geacht dat het effect op de premieper-
centages te verwaarlozen zal zijn. 

De leden van de P.v.d.A-fractie vragen in een rekenvoorbeeld aan te 
geven wat het effect is van de premieheffing WAO en de berekening van 
de overhevelingstoeslag in de volgende te vergelijken situaties. In beide 
gevallen ontvangt de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer een 
bruto WAO-uitkering van f 27 000 per jaar en een bruto arbeidsinkomen 
van f 27 000 per jaar. In het ene geval echter wordt de uitkering 
verstrekt via de werkgever en in het andere geval heeft bescheiden uitbe-
taling van loon en uitkering plaats. 

De leden van de P.v.d.A fractie vragen voorts of vermoed kan worden 
dat gezien het relatieve voordeel dat ontstaat bij gescheiden uitbetaling, 
meer dan thans de uitkering rechtstreeks door de bedrijfsvereniging in 
plaats van via de werkgever tot uitbetaling zal komen. Ze vragen een 
indicatie van het aantal gevallen waar het in dit verband om zou kunnen 
gaan en wat de consequenties daarvan zouden kunnen zijn voor de 
werkbelasting van de bedrijfsverenigingen. Tevens willen deze leden 
weten welke effecten op kunnen treden voor de onderscheiden fondsen. 

Onderstaand is in een rekenvoorbeeld - de leden van de P.v.d.A.-fractie 
vragen daar naar - aangegeven welke verschillen er optreden in het 
inhoudingstraject en in de berekening van de overhevelingstoeslag in de 
volgende onderscheiden situaties. In beide gevallen betreft het een 
gehuwde alleenverdiener met een bruto WAO-uitkering en een bruto 
arbeidsinkomen van f 27 000 per jaar. In het eerste geval (kolom 1) 
worden de WAO-uitkeringen en het arbeidsinkomen gescheiden uitbe-
taald. In het tweede geval (kolom 2) worden loon en uitkering 
gezamenlijk betaald. 

Inhoudingstraject gehuwde alleenverdiener met een bruto arbeidsin-
komen van f 27 000 en een bruto WAO uitkering van f 27 000 per jaar 
(in guldens per jaar) 

gescheiden gezamenlijke 
uitbetaling uitbetaling 
loon/uitkering loon/uitkering 

Bruto inkomen 54 000 54 000 
Premie WW/ZW 1 728 1 728 
Premie WAO 864 4 023 
(Overhevelingstoeslag) 5 393 5 077 

Heffing loonbelasting 3 263 3815 
premies volksverz. 13 054 11 620 

Netto 40 484 37 891 

Aanslag inkomstenbelasting 2 302 0 
premies volksverz -1 434 0 

Netto in aanslag 39 616 37 892 

Gescheiden uitbetaling van loon en uitkering leidt in de bovenom-
schreven situatie ten opzichte van samenstelling van loon en uitkering tot 
een netto voordeel. In de inhoudingssfeer brengt gescheiden uitbetaling 
in de gevraagde situatie een netto voordeel teweeg vanwege het 
tweemaal toepassen van de WAO-franchise bij de heffing van de 
WAO-premie en vanwege het tweemaal toepassing van een kostenforfait 
(f 1000 + f 200) van bijna f 2600. In de bovenomschreven situatie volgt 
op grond van artikel 64, 2e lid, onderdeel c, 1o van de Wet op de lnkom-
stenbelasting echter een aanslag en verrekening van voorheffingen. Het 
in de inhoudingssfeer opgelopen netto-voordeel bij gescheiden uitbe-
taling wordt vervolgens via de verplichte aanslag deels ongedaan 
gemaakt. Het uiteindelijke netto resultaat van gescheiden uitbetaling is in 
het gevraagde rekenvoorbeeld f 1 725 per jaar hoger dan bij samentelling 
van loon en uitkering. 
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In zijn algemeenheid is het niet zo dat het voordeel van gescheiden 
uitbetaling ten opzichte van samenstelling van loon en uitkering door de 
voorstellen groter wordt. Zoals is aangegeven in paragraaf 4.1 van de 
memorie van antwoord bij het onderhavige wetsvoorstel kan het 
voordeel van gescheiden uitbetaling van loon en uitkering door de 
voorstellen zowel groter als kleiner worden. Om die reden is niet te 
voorspellen of het aantal gevallen waarin gescheiden uitbetaling van loon 
en uitkering plaats heeft zal toe- of afnemen. Evenmin kan daarmee de 
vraag naar de gevolgen voor de werkbelasting van de bedrijfsvereni-
gingen alsmede de gevolgen voor de sociale fondsen eenduidig worden 
beantwoord. 

De aan het woord zijnde leden spreken er hun verwondering over uit 
dat de AKW-operatie van invloed is op de inkomenseffecten die optreden 
bij de invoering van het Oort-tarief. Zij hebben behoefte aan een nadere 
toelichting op dit punt. 

Zoals in paragraaf 7 van de nota naar aanleiding van het eindverslag 
bij het wetsvoorstel 20 595 (Oort-I) is uiteengezet moet een onderscheid 
worden gemaakt tussen de effecten van het vervallen van de AKW 
premie in 1988/1989 en de doorwerking die dat heeft naar de 
uitkomsten van de Oort-operatie. 

Voor werknemers en bejaarden heeft het vervallen van de premie AKW 
binnen de huidige heffingsstructuur geen direct inkomensgevolgen. De 
effecten op de premiepercentages van deze maatregel werken reeds in 
1989 door. Voor zelfstandigen en andere belastingplichtigen die zelf de 
opslagpremies of een deel daarvan betalen treden positieve effecten op. 
Deze moeten worden bezien in samenhang met onder meer het vervallen 
van de WIR. 

Wat betreft de voorwerking van het vervallen van de AKW-premie naar 
de uitkomsten van de Oort operatie kan het volgende worden opgemerkt. 
Voor werknemers zijn de partiële effecten over het geheel genomen 
negatief en voor bejaarden over het geheel genomen positief. Voor 
zelfstandigen is het beeld divers. 

De oorzaken daarvoor zijn aangegeven in de genoemde nota naar 
aanleiding van het eindverslag. In de als bijlage bij deze nota gevoegde 
tabellen 1 t/m 3 zijn de verslechteringen en verbeteringen in de 
uitkomsten weergegeven ten opzichte van de situatie waarin de 
voorstellen Oort zouden worden ingevoerd met handhaving van een 
AKW-premie. 

In de eveneens als bijlage bij deze nota gevoegde tabellen 4 en 5 zijn 
voorts de door deze leden gevraagde rekenvoorbeelden opgenomen in 
de vorm van bruto-netto trajecten voor een werknemer (alleenverdiener) 
met een minimumloon en een bejaarde (alleenstaande) met f 20 000 
aanvullend pensioen. 

Ten behoeve van deze berekeningen is uitgegaan van een tarief van de 
eerste schijf dat in tegenstelling tot het voorgestelde tarief wel AKW-
premie bevat. Gemakshalve is verondersteld dat dit hypothetische tarief 
dezelfde belastingvrije sommen, schijflengten en tarieven voor de 
tweede en derde zou kennen als het voorgestelde tarief. De overheve-
lingstoeslag zou bij handhaving van de AKW-premie ruim 5 mld hoger 
liggen. De belasting en premieheffing daarover zijn circa 2 mld 
bedragen, waardoor het belastingpercentage en de premie AOW, AWW, 
AAW en AWBZ in totaal circa 1%-punt lager zou kunnen worden vastge-
steld. Het in het tarief opnemen van de AKW-premie doet anderzijds het 
tarief van de eerste schijf geïsoleerd bezien met circa 2,5%-punt stijgen. 
Het tarief in de eerste schijf zou bij handhaving van de AKW-premie 
derhalve per saldo circa 1,5%-punt hoger uitvallen. Voor zelfstandigen 
(1988/1989) en voor bejaarden (1990) heeft het vervallen van de 
premieheffing AKW, respectievelijk het niet in het Oort tarief opnemen 
van deze premie, positieve effecten, welke in de Oort-structuur hun 
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tegenhanger vinden in over het geheel genomen negatieve mutaties bij 
andere belastingplichtigen. 

3.2. Kopjes op de uitkeringen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of door invoering van een 
alleenstaandetoeslag op de belasting^ en premievrije som de kopjespro-
blematiek voor de 27 tot 65-jarige alleenstaanden wordt opgelost. 

Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op. Uitbreiding van 
de kopjesregeling met alleenstaanden in de leeftijd van 27 tot 65 jaar 
met een loondervingsuitkering op minimumniveau zou in beginsel kunnen 
worden voorkomen door alleenstaanden een toeslag op de basisaftrek 
toe te kennen. In paragraaf 4.3 van de memorie van antwoord bij het 
onderhavige wetsvoorstel is aangegeven dat in dat geval een dergelijke 
toeslag op de basisaftrek op een niveau van de helft van de basisaftrek 
zou dienen te worden vastgesteld, teneinde uitbreiding van de bestaande 
kopjesregeling te voorkomen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen voorts of de (her)invoering van 
de alleenstaandetoeslag per definitie betrekking heeft op dezelfde groep 
die thans onder de kopjesregeling valt. 

Met betrekking tot deze vraag over de werkingssfeer van de alleen-
staandetoeslag zij er op gewezen dat deze een veel ruimere werkings-
sfeer kent dan de huidige zogenaamde kopjesregeling in de loonder 
vingsverzekeringen. Een eventuele alleenstaandetoeslag op de basis-
aftrek zou in beginsel betrekking hebben op alle alleenstaanden terwijl de 
huidige kopjesregeling slechts van toepassing is op alleenstaanden in de 
leeftijd van 21 tot 27 jaar met een loondervingsuitkering van 70% van het 
bruto minimumloon. 

In het kader van het voorgaande hebben deze leden de indruk dat het 
begrip alleenstaande in de Toeslagenwet een andere betekenis heeft dan 
in de fiscale wetgeving. Uit het overzicht van de begrippen alleen-
staande, alleenstaande ouder, ongehuwde en gehuwde zoals dat is 
weergegeven op pagina 107 van de memorie van antwoord bij 
wetsvoorstel 20 595 (Oort I) moge echter duidelijk zijn dat dit niet het 
geval is. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen verder nog welke brutover-
hoging in procentpunten er nodig zou zijn om er voor zorg te dragen dat 
70% bruto minimumloon overeenkomt met 70% van het referentiemi-
nimum. 

In antwoord op deze vraag wordt het volgende opgemerkt. Op basis 
van de voorgestelde tarieven dient voor alleenstaanden met een loonder-
vingsuitkering op minimumniveau de uitkering van 70% van het bruto 
minimumloon met een zogenaamd kopje van f 62 bruto per maand te 
worden verhoogd om te bereiken dat de netto uitkering 70% van het 
netto minimumloon voor gehuwde alleenverdieners bedraagt. In 
procenten van de bruto loondervingsuitkering van 70% bedraagt dit kopje 
ruim 4% oftewel een verhoging van de bruto verhoging van 70 naar 
72,9%. 

4. Aanpassing van de volksverzekeringswetten 

4 .1 . Leeftijdsgrenzen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn van mening dat geen afbreuk 
wordt gedaan aan de gecombineerde heffing van belasting en premies 
volksverzekeringen, indien die heffing ook over de hogere schijven zou 
plaatsvinden. Zij achten in dit verband de verticale solidariteit minstens 
zo belangrijk als de horizontale. 

Reeds bij eerdere gelegenheden hebben wij geconstateerd dat de hier 
aan het woord zijnde leden de grenzen van de (verticale) solidariteit 
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anders zouden trekken dan het kabinet heeft gedaan. Wij blijven echter 
van mening dat de gecombineerde heffing beperkt moet zijn tot de 
eerste schijf. 

De leden van de P.v.d.A. fractie kunnen voorts premieplicht accepteren 
zonder dat daaraan een uitkeringsrecht is verbonden. Naar hun mening is 
er echter in het geval van de AAW voorzieningen sprake van een ander-
soortige situatie Mensen boven de 65 jaar verkeren regelmatig in 
omstandigheden die het noodzakelijk maken die voorzieningen te treffen 
gelijk aan die voor personen onder de 65 jaar. Het feit dat personen van 
65 jaar en ouder behoefte kunnen hebben aan AAW-voorzieningen 
achten wij een vraagstuk van een andere orde dan de kwestie in hoeverre 
er een premieplicht kan bestaan zonder recht op uitkering. Het recht op 
uitkering ingevolge de volksverzekeringen is aan diverse toekennings-
voorwaarden verbonden, terwijl om uiteenlopende redenen dat recht kan 
worden beëindigd. De inhoud van de desbetreffende bepalingen staat 
ons inziens in dit kader niet ter discussie. 

De leden van de P.v.d.A. fractie hebben de indruk dat de vrijstelling 
van de AOW/AWW- premieplicht voor mensen boven de 65 jaar kan 
leiden tot in de toekomst onbedoelde inkomenseffecten. Zij vragen of 
een generieke reductie over alle volksverzekeringspremies niet beter 
werkt vanuit inkomenspolitiek oogpunt. 

Ten aanzien van deze vraag merken wij op dat het ons niet duidelijk is 
op welke in de toekomst gelegen onbedoelde inkomenseffecten de leden 
van de P.v.d.A. fractie doelen. Of een generieke reductie gespreid over 
alle volksverzekeringspremies vanuit inkomenspolitieke overwegingen 
valt te verkiezen boven de thans voorgestelde tariefreductie voor 
bejaarden kan door ons in het licht van het voorafgaande niet worden 
beoordeeld. Wel zij er op gewezen dat de voorgestelde tariefreductie 
voor personen van 65 jaar en ouder ter grootte van de premie AOW/ 
AWW, juist is gekozen om te voorkomen dat bejaarden op het moment 
van invoering van het onderhavige voorstel een ongewenst geachte 
inkomensachteruitgang zouden ondergaan. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen vervolgens of een hoger belas-
tingdeel in de eerste schijf en een spreiding van de premies over alle 
schijven het probleem van premieplicht voor mensen boven 65-jaar zou 
opheffen. Ervan uitgaande dat ook in die opzet het gecombineerde tarief 
van de eerste schijf op 35% zou blijven, zou ook dan een andere 
voorziening voor bejaarden moeten worden getroffen omdat dat 
percentage aanmerkelijk boven het voorgestelde bejaardentarief ligt. 
Nog afgezien van onze overige bedenkingen tegen dit voorstel levert het 
ook vanuit de door deze leden bedoelde invalshoek derhalve geen 
nieuwe gezichtspunten op. 

De leden van de V.V.D. fractie geven in het eindverslag te kennen dat 
zij het betreuren dat het kabinet het opheffen van de leeftijdsgrens niet 
in heroverweging wenst te nemen. 

Zoals deze leden terecht constateren wenst het kabinet vast te houden 
aan de opheffing van die grenzen. De opheffing maakt een wezenlijk 
onderdeel uit van de te bereiken vereenvoudiging. Verschillen in het 
moment waarop de verzekerings- en premieplicht een aanvang nemen 
respectievelijk eindigen - zowel binnen de volksverzekeringen onderling 
als tussen de volksverzekeringen enerzijds en de belastingheffing ander-
zijds - achten wij onwenselijk. Handhaving van die verschillen betekent 
dat een groot deel van de beoogde vereenvoudiging weer teniet wordt 
gedaan. Wij betreuren het op onze beurt dat wij de leden van de 
V.V.D. fractie in deze niet hebben kunnen overtuigen. 

De leden van de V V D . fractie zijn voorts niet gerustgesteld door onze 
mededeling dat er geen voornemens bestaan boven 65-jarigen te laten 
deelnemen in de AOW/AWW premieheffing. Toekomstige kabinetten 
zullen wel eens een andere mening hierover kunnen zijn toegedaan, aldus 
deze leden. 
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De opmerkingen die wij ter zake hebben gemaakt alsmede het 
kabinetsstandpunt over het rapport Drees ter zake hebben uiteraard 
geen eeuwigheidswaarde. Wij zijn ons daarvan bewust. Op dit moment 
kunnen wij echter niet verder gaan dan onze mening te geven aan de 
hand van de huidige inzichten aangaande de ontwikkeling van de 
bevolking en de economische groei. Die inzichten hebben ons ertoe 
gebracht op te merken dat er op dit moment geen aanleiding is de 
premieheffing uit te breiden over het inkomen van AOW-gerechtigden. 

4.2. Uitkeringen aan niet ingezetenen en overlijdensuitkeringen 

De leden van de C.D.A.-fractie zijn door onze argumentatie overtuigd 
dat ten aanzien van de AOW- en AWW-uitkeringsgerechtigden in het 
buitenland niet gesproken kan worden over een overhevelingstoeslag. 
Deze leden spreken van een eigensoortige verhoging van de bruto AOW-
en AWW-uitkeringen, die correctie niet goed mogelijk maakt. Wij consta-
teren met genoegen dat deze leden de introductie van meerdere bruto-
uitkeringsniveaus ter voorkoming van deze extra verhoging niet wenselijk 
achten. 

Minder overtuigd zijn zij van de stellingname, dat de onbedoelde 
bevoordeling bij de overlijdensuitkering niet te corrigeren zou zijn. 

Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op. Het feit dat geen 
correctie kan plaatsvinden van de onbedoelde bruto-verhoging wordt niet 
alleen veroorzaakt door de diverse samenstelling van de doelgroep. 

Het is uitvoeringstechnisch ondoenlijk nader onderscheid te maken 
binnen de groep van in het buitenland wonende wel en niet verzekerde 
AOW- en AWW-gerechtigden. Daarnaast is de hoogte van de correctie 
op zich niet aan te geven, ook al zou het vorenbedoelde onderscheid wel 
gemaakt kunnen worden. Zoals wij reeds in de memorie van antwoord 
hebben geschreven, is namelijk van het nieuwe bruto-uitkeringsniveau de 
vergoeding voor het in de premieheffing betrekken niet te onder-
scheiden. Dit probleem bestaat zowel met betrekking tot de in het 
buitenland wonenden als met betrekking tot de rechthebbenden op een 
overlijdensuitkering. Daaraan doet niets af, dat van de laatstgenoemde 
rechthebbenden kan worden gezegd dat allen met het onbedoelde effect 
te maken krijgen. Zou overigens ten aanzien van de overlijdensuitke-
ringen die vergoeding wel zijn aan te geven, dan ontstaan er toch nieuwe 
bruto-uitkeringsniveaus, die ook deze leden onwenselijk vinden. 

4.3. Aanpassing van de AAW-uitkeringen 

De leden van de C.D.A.-fractie gaan nog eens in op het voorstel om 
voor zelfstandigen tot een gelijkstelling van het inkomensbegrip met dat 
van andere inkomensontvangers te komen. Hoewel zij de wens tot unifor-
miteit in hantering van het inkomensbegrip onderkennen, zien zij, gelet 
op het fundamentele verschil tussen het inkomensbegrip van zelfstan-
digen en dat van anderen, geen aanleiding om op dat punt de huidige 
situatie te veranderen en vragen deze voorgenomen herziening nader te 
overwegen. Allereerst kan, als reactie op het verzoek van deze leden, 
worden vermeld dat het hier om een beperkte groep zelfstandigen gaat, 
zoals in paragraaf 5.4 van de memorie van antwoord is aangegeven. 

Naar wij reeds eerder hebben uiteengezet, is een verschillende behan-
deling tussen zelfstandigen enerzijds en andere inkomensontvangers 
anderzijds, op het punt van het inkomensbegrip bij toepassing van de 
bepaling inzake de grondslag en de entree eis, niet goed te rechtvaar-
digen. De zelfstandige zou dan immers door continuering van de huidige 
lijn een gunstiger behandeling krijgen, doordat voor de grondslag wordt 
gekeken naar de winst, inclusief premies AAW/AWBZ, waarna over de 
uitkering dan ook nog eens overhevelingstoeslag wordt verleend. Uit dien 
hoofde ligt een gelijkstelling van de diverse inkomensbegrippen voor de 
hand. De stelling van deze leden dat het huidige inkomensbegrip bij 
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zelfstandigen in de AAW vanwege de functie van dat inkomen de huidige 
betekenis heeft gekregen, laten wij voor rekening van deze leden. 

Ofschoon wij met deze leden eens zijn dat aan het inkomensbegrip van 
zelfstandigen andere functies zijn verbonden dan aan dat van andere 
inkomensontvangers, doet dit niet af aan de bestaande, niet te rechtvaar-
digen, ongelijke behandeling tussen de betrokkenen. Temeer daar die 
andere functies in de uitkeringssituatie nauwelijks een rol spelen. 

Vooralsnog zien wij dan ook in de opmerkingen van deze leden geen 
aanleiding een ander standpunt in te nemen. 

5. Aanpassingen in de Coördinatiewet Sociale Verzekering 

De leden van de C D A . fractie wijzen op de beperking van vrijlating 
van vergoedingen voor de premieheffing werknemersverzekeringen 
overeenkomstig de bepalingen voor de loonbelasting. In dat kader 
bepleiten zij bepalingen voor de premieheffing werknemersverzekeringen 
die identiek zijn aan de bepalingen voor de loonbelasting en welke onder 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken bewindspersonen 
zouden kunnen worden gewijzigd. Deze leden refereren daarbij aan het 
model en de verdeling van verantwoordelijkheden bij de tariefstructuur, 
heffingspercentages etc. 

In antwoord op deze vraag zij erop gewezen dat bepalingen inzake het 
loonbegrip waarover premies werknemersverzekeringen en de loonbe-
lasting worden geheven voor het overgrote deel thans reeds met elkaar 
overeenstemmen. Telkens ais er voornemens zijn de bepalingen inzake 
de loonbelasting te wijzigen, vindt overleg plaats over de gevolgen voor 
de premieheffing werknemersverzekeringen. Hetzelfde geschiedt indien 
de bepalingen voor de premieheffing werknemersverzekeringen worden 
gewijzigd. Formeel is deze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 
enkele bepaling in de CwSV vastgelegd. 

In dit kader zij erop gewezen dat het loonbegrip voor de premieheffing 
werknemersverzekeringen niet alleen voor de premieheffing maar ook 
voor het uitkeringsrecht betekenis heeft. Daarnaast heeft de SVr een 
aantal bevoegdheden op het punt van de premieheffing werknemersver-
zekeringen. Het is in die context niet uitgesloten dat overwegingen uit 
hoofde van het eigen karakter en de uitvoerbaarheid van de werknemers-
verzekeringen ertoe kunnen leiden dat wordt besloten tot discoördinatie. 
Hier wordt noch door de SVr noch door ons licht over gedacht en zal dan 
ook niet snel gebeuren. 

Overigens leidt de verplichte toekenning van een overhevelingstoeslag 
ook tot discoördinatie nu - in navolging van het advies van de Stichting 
van de Arbeid - over de overhevelingstoeslag wel loonbelasting maar 
geen premies werknemersverzekeringen zijn verschuldigd. 

Met deze leden zien wij de wenselijkheid van een gezamenlijke verant-
woordelijkheid voor genoemde bepalingen in. Zoals hiervoor uiteengezet 
kan het eigen karakter van de premieheffing werknemersverzekeringen 
echter met zich meebrengen dat gescheiden wegen worden bewandeld. 
Daarbij zij nogmaals gewezen op de bevoegdheden van de SVr waaraan 
genoemde leden - gezien het voorlopig verslag - ook aan hechten. 

De leden van de P v d A . fractie vragen wanneer naar verwachting de 
SVr zijn advies zal hebben uitgebracht over het betrekken in het 
premieloon van bepaalde vergoedingen voor gemengde kosten, waarover 
op 21 oktober 1988 advies is gevraagd. 

Naar aanleiding daarvan delen wij mee, dat de SVr ernaar streeft het 
desbetreffende advies in zijn vergadering van 19 januari 1989 vast te 
stellen. 

De leden van de P.v.d.A-fractie stellen, met een verwijzing naar hun 
inbreng in het voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel-Oort II, niet te 
kunnen begrijpen waarom in een aantal gevallen door de werknemer 
gemaakte kosten niet aftrekbaar zijn, terwijl een vergoeding door de 
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werkgever voor die kosten onbelast is. Op deze asymmetrie tussen 
kosten en vergoedingen is in paragraaf 4.2.2 van de memorie van 
antwoord inzake het wetsvoorstel 20 873 (Oort II) reeds ingegaan. Wij 
menen dan ook met een verwijzing daarnaar te kunnen volstaan. 

Voorts stellen deze leden, naar aanleiding van de door hen in het 
voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Oort II gedane suggestie tot 
wijziging van artikel 35, eerste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 
1964, dat indien deze wijziging in de wet wordt neergelegd, de regels op 
grond van artikel 6, tiende lid, van de CwSV wellicht aanpassing 
behoeven. Bij onze reactie hierop gaan wij ervan uit, dat in artikel 14, 
eerste lid, van de Wet op de loonbelasting eenzelfde wijziging wordt 
aangebracht met betrekking tot de aftrekbare kosten als in de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964. 

Zoals in de memorie van antwoord inzake het onderhavige 
wetsvoorstel in paragraaf 6.3 reeds is gesteld, kent de CwSV het begrip 
aftrekbare kosten niet. Voorzover de wijziging van dit begrip gevolgen 
heeft voor het al dan niet onbelast laten van een aantal vergoedingen 
voor deze kosten, dient deze wijziging in beginsel ook door te werken in 
het al dan niet premievrij laten daarvan in de sociale zekerheidssfeer. 
Alsdan zal dienen te worden bezien of de redactie van de te stellen 
regels anders zal moeten luiden dan wanneer de wet op dit punt 
ongewijzigd blijft. 

Voorzien deze regels overigens, zo vragen deze leden verder, in de 
mogelijkheid premies te heffen over zogenaamde bovenmatige vergoe-
dingen. Deze vraag beantwoorden wij ontkennend. Het heffen van 
premies over dat deel van de vergoeding, dat bovenmatig is, volgt 
namelijk reeds uit de wet zelf. In het voorgestelde artikel 6, eerste lid, 
onderdeel j , is neergelegd, dat vergoedingen slechts uitgezonderd zijn 
van het loonbegrip in de zin van de CwSV, voor zover zij geacht kunnen 
worden te strekken tot bestrijding van kosten tot verwerving van het 
loon. 

In het kader van de bovenmatige vergoedingen vragen deze leden 
verder of belastingdienst of bedrijfsverenigingen de beantwoording van 
de vraag of deze vergoedingen bovenmatig zijn, coördineren. 

Over het algemeen is het antwoord hierop bevestigend. Behalve struc-
tureel overleg in de Commissie Coördinatie, Sociale verzekeringen en 
Loonbelasting (CSV) van de SVr, vindt er op dit punt ook bilateraal 
overleg tussen belastingdienst en bedrijfsverenigingen plaats. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie willen verder weten wat bedoeld wordt 
met andere beleidsoverwegingen, welke niet uitsluiten dat er wijzigingen 
in de vrij te laten vergoeding voor reiskosten moeten worden aange-
bracht. Hoewel deze vraag begrijpelijk is, zijn er thans geen concrete 
beleidsvoornemens te noemen die wijziging in genoemde vergoeding 
zullen aanbrengen. Niettemin sluiten wij niet uit dat deze er kunnen 
komen. 

6. Parapiubepaling inzake aanvullende pensioenregelingen 

De leden van de C.D.A.-fractie vragen om een nadere precisering van 
de mededeling dat de lastenverzwaring voor de aanvullende pensioenen 
niet worden gecompenseerd. Zij vragen aan te geven in welke situaties 
cq. in welke inkomenstrajecten het netto aanvullende pensioen van 
AOW-ers zal dalen. 

Naar aanleiding van deze vragen merken wij het volgende op. Het 
voorstel om bejaarden in de premieheffing AAW/AWBZ te betrekken, 
heeft materieel alleen betekenis voor de inkomensbestanddelen van 
bejaarden voorzover die uitgaan boven de AOW uitkering. Bij een geïso-
leerde benadering van het voorstel bejaarden te betrekken in de premie-
heffing AAW/AWBZ ontstaat als gevolg hiervan een netto inkomensach-
teruitgang voor bejaarden met inkomen uit aanvullend pensioen. De 
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beoordeling van de inkomenseffecten van het voorgestelde heffings-
regime is echter steeds verricht in het licht van de effecten van de totale 
heffing van belastingen en premies tezamen. Het voorgestelde heffings-
regime leidt dan tot het volgende beeld voor het netto aanvullende 
pensioenresultaat. 

Voor alleenstaanden met naast de AOW-uitkering een bruto aanvullend 
pensioen van minder dan f 12 000 per jaar geldt dat het netto aanvul-
lende pensioen afneemt. Evenzo daalt het netto aanvullende pensioen 
van een gehuwde of samenwonende bejaarde met een partner van 65 
jaar of ouder tot aan een bruto aanvullend pensioen van f 12 000 per 
jaar. Het netto resultaat van aanvullende pensioenen groter dan f 12 000 
bruto per jaar neemt zowel voor alleenstaande als voor gehuwde 
bejaarden toe. Overigens wijzen wij er op dat het effect van een 
eventueel lager netto aanvullend pensioen voor gehuwde bejaarden met 
standaard aftrekposten over de hele linie wordt gecompenseerd door de 
hogere netto AOW-uitkering. Voor alleenstaande bejaarden met een 
bruto aanvullend pensioen van f 5000 tot f 8000 per jaar treedt, ondanks 
de hogere netto AOW-uitkering, een lichte inkomensachteruitgang op. 
Voor een meer uitgebreid overzicht van de effecten van het onderhavige 
voorstel op het besteedbaar inkomen van bejaarden, zij verwezen naar 
bijlage 9 van de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel 20 873 
(Oort-ll). 

7. Dereguleringsaspecten 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verzoeken alsnog om een overzicht in 
mensjaren teneinde te kunnen beoordelen of er voor de uitvoeringsor-
ganen van de sociale zekerheid en werkgevers sprake is van taakver-
lichting of van taakverzwaring. Zij wijzen daarbij op het voor de belas-
tingdienst gegeven overzicht in de memorie van toelichting bij het 
wetsvoorstel Oort-I (20 595). 

Het is echter voor ons onmogelijk het voor deze leden gevraagde 
overzicht te geven. 

Dit is op zich niet zo verwonderlijk. Immers de belastingdienst is een 
onder de rijksoverheid ressorterende dienst waarvan de werkwijze en de 
stand van de automatisering bekend is. De uitvoering van de sociale 
zekerheidswetten is in handen van tal van uitvoeringsorganen zoals 
bedrijfsverenigingen en gemeentelijke sociale diensten. 

Het is niet mogelijk om het effect van de operatie Oort voor genoemde 
organen in mensjaren weer te geven. Wat de werkgevers betreft zij er 
nogmaals op gewezen dat door de wijze van berekening van de overhe-
velingstoeslag de verzwaring van de administratieve lasten voor de 
inhoudingsplichtigen tot het minimum wordt beperkt. Daartegenover 
staat de vereenvoudiging, zoals eerder is omschreven in paragraaf 9 van 
het algemeen deel van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 
20 595 (Oortl). 

8. Artikelen 

Artikelen 23 en 36 

De leden van de C D A . fractie hebben nog een aantal vragen omtrent 
het verkrijgen van een voor beroep vastbare beslissing op verzoek. 

Naar aanleiding hiervan kan allereerst worden opgemerkt dat 
geenszins wordt vooruitgelopen op de invoering van de voorprocedure. 

In de wetgeving inzake de sociale zekerheid kunnen ruwweg twee 
procedures worden onderscheiden, te weten die van de spontane afgifte 
van een voor beroep vatbare beslissing (vbvb) en die van de afgifte van 
een vbvb op verzoek. De spontane afgifte van een vbvb is neergelegd in 
de AAW en de AOW en, in tegenstelling tot wat deze leden veronder-
stellen, tevens in enkele andere wetten, zoals de AOW en de AWW. 
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Ter zake van de afgifte van beslissingen die de uitvoeringsorganen op 
basis van deze wet nemen, is een drietal mogelijkheden denkbaar. 

De eerste mogelijkheid is dat deze beslissingen spontaan in voor 
beroep vatbare vorm worden afgegeven. De tweede mogelijkheid bestaat 
in het handhaven van de bestaande situatie die ter zake van de 
beroepsgang in de verschillende wetten is opgenomen welke 
mogelijkheid door de leden van de CD.A-fract ie naar voren is gebracht. 
De derde mogelijkheid is dat ter zake van deze beslissingen om afgifte 
van een vbvb dient te worden gevraagd, welke mogelijkheid in het 
wetsvoorstel is verankerd. Het spontaan afgeven van een vbvb ligt, gelet 
op de voorbereidingen ter invoering van een voorprocedure in de sociale 
zekerheidswetgeving, niet voor de hand. 

Aansluiting bij de bestaande situatie, zoals deze leden opperen, heeft 
een aantal bezwaren. Ofschoon hiermee ter zake van de overhevelings-
toeslag zou worden aangehaakt bij het wettelijk regime van de desbetref-
fende uitkering, ontstaat het nadeel dat de beroepsgang op basis van het 
onderhavige wetsvoorstel geen uniforme is. Bovendien is het beleid er 
reeds geruime tijd op gericht een vbvb slechts op verzoek af te geven. 
Dit beleid is bij voorkomende gelegenheden ook in de desbetreffende 
wetgeving neergelegd. Er bestaat geen goede grond om nu van dat 
beleid af te wijken. 

Naar reeds eerder naar voren is gebracht ligt het afgeven van een vbvb 
op verzoek dan ook het meest voor de hand. Met deze regeling wordt 
een vorm van voorprocedure gehanteerd, zonder dat wordt vooruitge-
lopen op de voorstellen in dit kader in het sociaal zekerheidsrecht. 

Bovendien wordt met de regeling tot afgifte van de vbvb op verzoek 
bereikt dat indien beslissingen in beroep worden aangevochten, deze 
voorbereid en beargumenteerd bij de rechter terecht komen nu, door het 
verzoek om een vbvb, het uitvoeringsorgaan de genomen beslissing nog 
eens volledig op haar merites heeft bezien. 

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

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
D.J. D. Dees 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 855, nr. 14 18 


