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1. Inleiding 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft op 9 april 1987 en 3 november 
1988 mondeling overleg gevoerd met de Minister/Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Binnenlandse 
Zaken over de positie van uitkeringsgerechtigden die een politieke 
functie bekleden (Kamerstukken 19 700-XV, nr. 104; 20 200-XV, nr. 96 
en 20 800-XV, nr 58). In het kader van dat overleg is door het kabinet te 
kennen gegeven dat het ongewenst is, indien aan de aanvaarding van 
een politieke functie door een uitkeringsgerechtigde een te zware finan-
ciële drempel zou vastzitten. Oplossingen in het kader van de sociale 
zekerheidsregelingen voor eventuele knelpunten dienen echter niet 
danwei zo min mogelijk in strijd te zijn met het karakter en de syste-
matiek van de desbetreffende regelingen. Door het kabinet werd een 
wijziging toegezegd van de Werkloosheidswet (WW) en van de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers (IOAW). De in dit wetsvoorstel opgenomen wijzi-
gingen strekken ertoe voor uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk de 
belemmeringen weg te nemen om een politieke functie te aanvaarden. 

Voorts zij nog op het volgende gewezen. Het vorenbedoelde overleg 
heeft zich toegespitst op de leden van de gemeenteraden, van Provin-
ciale Staten en van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Nadere bestu-
dering van de onderhavige problematiek heeft ertoe geleid, dat het naar 
de mening van het kabinet gewenst is, de beoogde uitbreiding van 
rechten ook te doen gelden voor uitkeringsgerechtigden, die lid worden 
van algemene besturen van waterschappen. Waar in deze memorie 
wordt gesproken over het aanvaarden van een politieke functie, geldt 
zulks dan ook eveneens voor het aanvaarden van het lidmaatschap van 
het algemeen bestuur van een waterschap. 

Het advies van de Raad van State wordt niet 
openbaar gemaakt op grond van het 
bepaalde in artikel 25A, derde lid, onder b, 
van de Wet op de Raad van State 
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2. Wijziging WW 

2.1 . Herleving uitkeringsrechten na beëindiging van niet-verzekerings-
plichtige werkzaamheden 

De eerste voorwaarde voor het recht op WW-uitkering is dat men de 
hoedanigheid van werknemer heeft bij het intreden van de werkloosheid 
en deze hoedanigheid tijdens de uitkeringsduur behoudt. In dit verband 
is van belang het bepaalde in artikel 8 van de WW. De hoofdregel is dat 
men na beëindiging van de dienstbetrekking de status van werknemer in 
de zin van de WW blijft behouden, voor zover men geen werkzaamheden 
verricht uit hoofde waarvan men op grond van de WW niet als 
werknemer wordt beschouwd. 

De uitkeringsgerechtigde krachtens de WW, die niet-verzekerings-
plichtige arbeid gaat verrichten - bijvoorbeeld als zelfstandige of politiek 
ambtsdrager - , verliest het werknemerschap en daarmee het recht op 
uitkering naar rato van het aantal uren dat betrokkene die arbeid verricht. 
Dit leidt, al naar gelang de omvang van de werkloosheid en het aantal 
uren dat gemoeid is met die arbeid, tot gehele of gedeeltelijke eindiging 
van het recht op uitkering. 

Bij gehele eindiging van het recht op WW-uitkering is er in geval van 
herleving nog recht op het «tegoed» aan uitkering dat betrokkene had op 
het tijdstip van eindiging. 

Bij gedeeltelijke eindiging van het recht op WW-uitkering wordt de 
uitkering op een lager niveau vastgesteld. De voor betrokkene vastge-
stelde duur van de WW-uitkering ondergaat bij gedeeltelijke eindiging 
geen wijziging. Het gedeeltelijk geëindigde recht kan uitsluitend herleven 
zolang de voor betrokkene vastgestelde uitkeringsduur niet is verstreken. 
De duur van de gedeeltelijk geëindigde uitkering ondergaat bij een 
herleving geen wijziging. 

Zowel bij gehele als gedeeltelijke eindiging van het recht op 
WW-uitkering als gevolg van het aanvaarden van niet-verzekerings-
plichtige arbeid is de mogelijkheid tot herleving (als gevolg van het 
herkrijgen van het werknemerschap) ingevolge artikel 8 van de WW 
thans beperkt tot 3 maanden. Alleen voor degene, die zich als 
zelfstandige heeft gevestigd is de termijn 1,5 jaar. 

Opgemerkt zij nog, dat herleving van WW-uitkeringsrechten niet aan 
de orde komt, indien de niet-verzekeringsplichtige arbeid per week 
minder dan 5 en minder dan de helft van de voorheen gewerkte 
arbeidsuren omvatten. In die situatie blijft het recht op WW-uitkering 
volledig in stand. Op de WW-uitkering wordt alsdan 70% van de 
verdiensten in mindering gebracht. 

2.2. Doelgroep waarvoor verlenging van de termijn om het werknemer-
schap te herkrijgen gewenst is 

Een termijn van 3 maanden waarbinnen het werknemerschap kan 
worden herkregen kan naar de mening van het kabinet mogelijk een 
belemmering zijn voor de aanvaarding van een politieke functie door 
uitkeringsgerechtigden krachtens de WW. Aanvankelijk heeft het kabinet 
overwogen om artikel 8 van de WW in die zin te wijzigen, dat steeds het 
werknemerschap kan worden herkregen, indien korter dan 1,5 jaar 
niet-verzekeringsplichtige arbeid is verricht. 

Bij brief van 13 juli 1987 is de Sociale Verzekeringsraad (SVr) van dit 
voornemen op de hoogte gebracht. De SVr heeft hierin aanleiding 
gevonden op 3 maart 1988 een spontaan advies uit te brengen over de 
toepassing van de WW ten aanzien van ex-politieke ambtsdragers1. De 
SVr adviseert een duidelijke omschrijving te geven van de doelgroep 
waarvoor de verlenging van de eerdergenoemde termijn geldt. 

' Ter inzage gelegd op de bibliotheek. 
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De volgende overwegingen hebben voor het kabinet de doorslag 
gegeven om af te zien van het aanvankelijke voornemen om in de WW 
een uniforme termijn van 1,5 jaar op te nemen, waarbinnen steeds het 
werknemerschap kan worden herkregen. 

Een verlenging in algemene zin van de termijn waarbinnen het werkne-
merschap herkregen kan worden tot 1,5 jaar, zou onder meer mede 
betrekking hebben op personen die - afhankelijk van de situatie of 
EEG-verordeningen danwei verdragen van toepassing zijn - in het 
buitenland werkzaam zijn geweest en terugkeren naar Nederland. Dit 
wordt ongewenst geacht. De in artikel 8, derde lid, van de WW 
genoemde termijn van 3 maanden, waarmee de in de praktijk door de 
bedrijfsverenigingen op grond van de oude WW gehanteerde termijn 
voor het herkrijgen van het werknemerschap is geformaliseerd, geldt 
thans met name voor deze categorie werknemers. Deze termijn wordt in 
overeenstemming geacht met het verzekeringsprincipe waarvoor bij de 
integratie van de oude WW en de Wet Werkloosheidsvoorziening tot één 
nieuwe WW is gekozen. Er is geen aanleiding om voor deze categorie de 
termijn van 3 maanden te verlengen. 

Het kabinet is voorts van mening dat voor politieke ambtsdragers, die 
aan de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) rechten 
kunnen ontlenen, reeds voldoende waarborgen worden geboden in geval 
van werkloosheid na beëindiging van de politieke functie. De 
Appa-rechten terzake van werkloosheid zullen in de regel niet minder zijn 
dan van de WW. De verlenging van de termijn zal daarom niet gelden 
voor deze categorie politieke ambtsdragers. 

Zoals in paragraaf 1 reeds is vermeld heeft het kabinet zich ook 
beraden over de positie van personen, die zitting hebben in het algemeen 
bestuur van een waterschap. Deze is vergelijkbaar met die van leden van 
Provinciale Staten en van gemeenteraden. Het ligt daarom in de rede die 
personen in het kader van dit wetsvoorstel op één lijn te stellen met 
staten- en raadsleden. 

Gezien het vorenstaande wordt voorgesteld de verlening van de 
termijn met betrekking tot het herkrijgen van het werknemerschap, 
genoemd in artikel 8, derde lid, van de WW, uitsluitend te laten gelden 
voor: 

- leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; 
- leden van provinciale staten; 
- leden van (deel-)gemeenteraden; 
- leden van net algemeen bestuur van een waterschap. 
De verlenging zal echter niet gelden, indien men onder de Appa valt. 

2.3. Verlenging van de termijn inzake het herkrijgen van het werknemer-
schap 

Met betrekking tot de termijn inzake het herkrijgen van het werknemer-
schap van de WW voor de in paragraaf 2.2. bedoelde doelgroep zijn de 
volgende alternatieven denkbaar: 

a. een uniforme termijn van 1,5 jaar; 
b. een uniforme termijn van 4 jaar; 
c. een termijn die gelijk is aan (het restant van) de duur van de indivi-

dueel geldende uitkeringstermijn van de WW. 

Met het onder a bedoelde alternatief wordt aangesloten bij de termijn 
die thans geldt voor degene, die zich als zelfstandige heeft gevestigd. 
Een termijn van 1,5 jaar is echter niet in voldoende mate afgestemd op 
de doelgroep. 

Een termijn van 4 jaar als bedoeld in alternatief h sluit aan bij de 
gebruikelijke zittingsperiode van politieke ambtsdragers. Gelet op de 
systematiek van de WW inzake de herleving van uitkeringsrechten (zie 
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paragraaf 2.1) ligt een termijn van 4 jaar echter evenmin in de rede. Bij 
de aanvaarding van een politieke functie als bedoeld in paragraaf 2.2 zal 
naar verwachting immers veelal sprake zijn van een gedeeltelijke beëin-
diging van het WW-recht. Dit gezien de aard van de werkzaamheden, 
welke als nevenactiviteiten gekenschetst kunnen worden, en het tijds-
beslag dat hiermee is gemoeid. De duur van de uitkering ondergaat dan 
geen wijziging en het gedeeltelijk geëindigde WW-recht kan alleen 
herleven zolang de oorspronkelijk voor betrokkene vastgestelde uitke-
ringsduur niet is verstreken. Terecht wordt door de SVr in zijn advies van 
3 maart 1988 dan ook opgemerkt, dat een termijn van 4 jaar in veel 
gevallen geen effect zal sorteren, gezien de geldende uitkeringster-
mijnen. Bovendien wordt dan ten onrechte de suggestie gewekt, dat ns 
afloop van de werkzaamheden als politiek ambtsdrager nog aanspraak 
bestaat op eerder als gevolg van de aanvaarding van een politieke functie 
gedeeltelijk verloren gegane WW-rechten. 

De voorkeur van het kabinet gaat uit naar het onder c bedoelde alter-
natief. Dit alternatief is neergelegd in het wetsvoorstel. Het kabinet 
onderschrijft de mening van de SVr dat het, gelet op de systematiek van 
de WW, het meest in de rede ligt de termijn waarbinnen de hoeda-
nigheid van werknemer hergeven kan worden te koppelen aan (het 
restand van) de individueel geldende uitkeringstermijn van de 
WW-uitkeringsgerechtigde die een politieke functie aanvaardt. Zolang de 
oorspronkelijk voor betrokkene vastgestelde uitkeringsduur niet is 
verstreken kan dan, in geval van beëindiging van een politieke functie, 
een terugval plaatsvinden op het oude WW-recht. 

3. Wijziging 10A W 

Voorwaarde om als werkloze werknemer in de zin van de IOAW te 
worden aangemerkt is dat betrokkene de volledige uitkeringsduur 
ingevolge de WW moet hebben doorlopen. Uitkeringsgerechtigden in de 
IOAW ondervinden geen financiële belemmeringen, indien zij besluiten 
om werkzaamheden als politiek ambtsdrager te aanvaarden. De IOAW 
blijft immers voorzien in geen garantie tot het relevante sociaal minimum 
voor deze categorie. 

Werklozen met een WW-uitkering kunnen echter door aanvaarding van 
een politieke functie het uitzicht op een lOAW-uitkering verliezen. Indien 
de WW-uitkering geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd als gevolg van 
de aanvaarding van een politieke functie, gaat op dat moment ook het 
uitzicht op lOAW-uitkering geheel of gedeeltelijk verloren. Herleeft het 
recht op WW-uitkering na beëindiging van de politieke functie, dan 
ontstaat ook weer uitzicht op lOAW-uitkering. 

De voorgestelde verlenging van de WW-herlevingstermijn na beëin-
diging van de politieke functie tot de duur van de voor betrokkene 
vastgestelde WW-uitkeringsperiode biedt tevens een aanmerkelijke 
verbetering in het behoud van het uitzicht op een lOAW-recht. Aan het 
vereiste dat de volledige WW-uitkeringsduur is doorlopen kan bij 
herleving van WW-rechten weer worden voldaan. 

Teneinde uitkeringsgerechtigden verder tegemoet te komen, met 
behoud van het karakter en de systematiek van de IOAW, wordt voorts 
voorgesteld de IOAW zodanig te wijzigen, dat een gedeeltelijk geëin-
digde WW-uitkering door aanvaarding van een politieke functie niet zal 
leiden tot een beperkt lOAW-recht. De toets op grond van artikel 9, 
vierde of vijfde lid, van de IOAW aan de voorheen genoten WW en 
toeslagrechten, kan immers als uitkomst een lagere uitkering geven. 
Deze mogelijke belemmering voor het aanvaarden van die functie wordt 
in dit wetsvoorstel weggenomen door toevoeging aan dit artikel van een 
zesde lid, dat de toepassing van vorenbedoelde toets in die situatie 
uitsluit. Deze wijziging geldt voor dezelfde doelgroep waarvoor een 
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verlenging wordt voorgesteld van de termijn om het werknemerschap 
van de W W te herkrijgen. Hierdoor wordt de positie van deze categorie 
van personen ook in het kader van de IOAW aanmerkelijk verbeterd. 
Overigens blijft voor de IOAW de eis gehandhaafd dat de maximum 
WW-uitkeringsduur feitelijk moet zijn doorlopen. 

4. Financiële consequenties 

De voorgestelde wijzigingen zullen naar mag worden aangenomen 
slechts marginale financiële consequenties hebben. Enerzijds is er sprake 
van een geringe lastenvermeerdering voor de WW en de IOAW als 
gevolg van uitbreiding van rechten. 

Anderzijds zal er een geringe lastenvermindering optreden bij de WW, 
de IOAW en de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (Rww), omdat 
mag worden verwacht dat als gevolg van het wegnemen van de in de 
WW en de IOAW voorkomende financiële drempels een groter aantal 
uitkeringsgerechtigden een politieke functie zal aanvaarden. Het gevolg 
daarvan kan zijn een gehele of gedeeltelijke eindiging van het recht op 
uitkering. Er wordt van uitgegaan, dat deze twee tegengestelde effecten 
elkaar in belangrijke mate zullen compenseren, met als saldo-effect een 
marginale toeneming van de uitkeringslasten. Ten aanzien van de uitke-
ringslasten van de afzonderlijke regelingen zal door dit wetsvoorstel een 
lichte lastenverschuiving kunnen optreden van de Rww naar vooral de 
IOAW. Aangenomen mag worden dat het een beperkt aantal uitkerings-
gerechtigden betreft en dat financiële effecten voor de WW, de IOAW 
en de Rww zeer marginaal zullen zijn. 

5. Toetsing inzake terughoudendheid met regelgeving 

Wat betreft de aanleiding en de doelstelling van dit wetsvoorstel 
alsmede voor wat betreft de daaruit voortvloeiende kosten zij verwezen 
naar de voorgaande paragrafen. Voor de uitvoering en financiering van 
het voorstel zullen noch nieuwe organen noch nieuwe bestuursinstru-
menten in het leven worden geroepen. De bestuurlijke lasten en de 
werkdruk van het justitieel apparaat zullen door het voorstel niet worden 
beïnvloed. Voor het overige bevat dit wetsvoorstel geen aspecten die in 
dit kader van belang zijn. 

6. Positie van vrouwen 

Het wetsvoorstel bevat geen specifieke negatieve of positieve conse-
quenties ten aanzien van de positie van vrouwen. 

ARTIKELSGEWUZE TOELICHTING 

Artikel I 

Dit artikel bevat de in paragraaf 2 van het algemeen deel van deze 
memorie bedoelde wijziging van artikel 8 van de WW. Voor de redactie 
van het artikel is aangesloten bij artikel 1638nn van het Burgerlijk 
Wetboek. 

Voor wat betreft de in Nederland gekozen vertegenwoordigers in het 
Europees Parlement is het volgende op te merken. Zij vallen niet onder 
de Appa, maar onder de wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen 
leden Europees Parlement (Stb. 1979, 379). Na hun aftreden hebben zij 
aanspraak op uitkering «op de voet van» de bepalingen van de Appa met 
betrekking tot leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De 
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voorgestelde verruiming van de mogelijkheid om het werknemerschap in 
de zin van de WW te herkrijgen zal daarom ingevolge het voorstelde 
nieuwe derde lid van artikel 8 ook niet voor deze categorie politieke 
ambtsdragers gelden. 

Artikel II 

Dit artikel bevat de in paragraaf 3 van het algemeen deel van deze 
memorie bedoelde toevoeging van een zesde lid aan artikel 9 van de 
IOAW. Hierdoor zal een gedeeltelijk geëindigde WW-uitkering door 
aanvaarding van een politieke functie als bedoeld in dat lid niet leiden tot 
een beperking van het lOAW-recht. 

Met de zinsnede «voor zover het recht op uitkering op grond van de 
Werkloosheidswet gedeeltelijk is geëindigd» is tot uitdrukking gebracht, 
dat de beperking van het lOAW-recht uitsluitend wordt opgeheven voor 
dat deel van de WW-uitkering dat door het aanvaarden van de politieke 
functie is geëindigd. 

Artikel III 

In dit artikel wordt voorgesteld aan het wetsvoorstel terugwerkende 
kracht te verlenen tot en met de datum van invoering van de (nieuwe) 
WW en de IOAW, te weten 1 januari 1987. Aangezien hier uitsluitend 
sprake is van verbetering van uitkeringsrechten ontmoet de voorgestelde 
terugwerkende kracht uit een oogpunt van rechtszekerheid geen 
bezwaar. 

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