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Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende opmerkingen en vragen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met grote belangstelling
kennis genomen van het voorliggend wetsvoorstel.

Zij herinnerden eraan dat zij reeds bij de debatten over de stelselher–
zieningswetsvoorstellen in de Eerste Kamer (28 en 29 oktober en 4
november 1986) erop gewezen hebben dat die voorstellen een ernstige
verslechtering in uitkeringspositie betekenden voor sommige categorieën
werklozen, vooral oudere werklozen met een aanmerkelijk arbeidsver–
leden, die een politieke functie (b.v. raadslid of een kortdurend wethou–
derschap) zouden aanvaarden. Zij hebben dit toen geïllustreerd aan de
hand van de casuspositie van wethouder Wybe Joustra en raadslid
Martha van den Brink (Handelingen I, 28 oktober 1986, pag. 90). Zij
constateerden thans dat in het voorliggend wetsvoorstel ex-wethouder
Wybe Joustra wel «gered» wordt (dankzij de Nota van Wijziging,
waarvoor zij de staatssecretaris erkentelijk is), maar dat ex-raadslid
Martha van den Brink als dank voor de uitoefening van het raadslidmaat–
schap nog steeds naar de ABW verwezen wordt, terwijl zij zonder dat
raadlidmaatschap recht op een lOAW-uitkering zou hebben. De leden
van de P.v.d.A.-fractie toonden zich daarom half content met dit
wetsvoorstel. Inmiddels wordt die halve tevredenheid ernstig bedreigd
door het aangekondigde voornemen om IOAW en IOAZ op te heffen
(brief staatssecretaris van 2 april 1990; 20 610, nr. 19). Zij vroegen zich
af wat voor zin het heeft om thans de IOAW te wijzigen als tegelijkertijd
plannen voorbereid worden om de IOAW op te heffen.

Over genoemde brief van 2 april merkten zij in dit verband het
volgende op: indien en voorzover er al problemen met de AAW bestaan
in relatie tot het beginsel van de gelijke behandeling, waren zij zeker
bereid om mee te denken over mogelijke oplossingen ervan. Zij konden
voorts de redenering begrijpen dat een eventuele openstelling van IOAW
en IOAZ voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten zonder feitelijke
inkomensderving nieuwe vragen oproept, hierbij in het midden latend of
zij de conclusie van deze redenering deelden. De daarna volgende
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gedachtensprong in deze brief «dat het onvermijdellijk is de IOAW/IOAZ
op te heffen» ging hun begripsvermogen te boven. Deze leden herin–
nerden eraan dat de IOAW bij de stelselherziening vooral tot stand
gekomen is als een - overigens zeer magere - compensatie voor het
wegvallen van enkele royalere regelingen in de WWV voor oudere
langdurig werklozen (interim-regeling 50+ en verlengde WWV voor
57'/2-jarigen).

Zij achtten het zeer bezwaarlijk om die schamele compensatie, nauwe–
lijks 3'/2 jaar na invoering ervan, ter discussie te stellen.

De leden van de fracctie van D66 sloten zich bij het vorenstaande aan.

De leden van de P.v.d.A. –fractie waren teleurgesteld over het feit dat
de positie van degenen die vanuit een parttimebaan in de NWW terecht–
komen (vooral vrouwen) en een raadslidmaatschap aanvaarden nog
steeds niet bevredigend geregeld wordt. Deze leden wilden graag
geïnformeerd worden over de vraag wanneer de standpuntbepaling over
de Beleidsnota Deeltijdarbeid afgerond wordt.

Mede met het oog op de positie van ex-deeltijders waren de aan het
woord zijnde leden niet zo gelukkig met de gekozen oplossing inzake de
toegang tot de IOAW via een uitbreiding van artikel 9 IOAW. Deze
oplossing biedt Wybe Joustra wel, maar Martha van den Brink geen
soelaas.

Zij vroegen daarom de aandacht voor een eerdere suggestie van hun
kant (bij de stelselherzieningsdebatten) om de toetredingsvoorwaarde tot
de IOAW in artikel 2 IOAW iets anders te formuleren. De huidige toetre–
dingsvoorwaarde dat men de hele NWW-uitkeringsduur (basisuitkering,
verlengde uitkering, vervolguitkering) tot het bittere einde doorlopen
heeft ware te vervangen door de voorwaarde dat men tijdens de eerdere
dienstbetrekking(en), voorafgaand aan de (laatste) werkloosheid, dit
recht heeft opgebouwd (dus zowel aan referte-eis als arbeidsverledeneis
voldoet). In dat geval blijft het karakter van de IOAW als werknemers–
voorziening in het verlengde van de NWW voor oudere langdurig
werklozen geheel intact, maar wordt betrokkene niet gedwongen om de
hele WW-uitkeringsperiode passief uit te zitten. Tijdelijke aanvaarding
van niet-verzekerde arbeid (het schrijven van een boek, het geven van
bijlessen, het aanvaarden van een raadslidmaatschap, het aanvaarden
van een tijdelijke/kortdurende baan in overheidsdienst) zou in die formu–
lering het uitzicht op IOAW niet aantasten. Ook de waarschijnlijkheids–
graad van de door de staatssecretaris in de Tweede Kamer geschetste
casuspositie van een ouder ex-Tweede Kamerlid (Handelingen II, week
18, blz. 2537) zou dan zeer sterk toenemen. [Onder de vigerende
condities zal thans in bijna al zulke casusposities de periode van de
WW-uitkeringsduur verstreken zijn en daarmee het uitzicht op IOAW.]
De leden van de P.v.d.A.-fractie plaatsten deze suggestie in het kader
van hun visie dat de werkloosheidsregelingen zoveel mogelijk een
stimulans tot het aanvaarden van arbeid zouden moeten bevatten in
plaats van aanvaarding van arbeid af te straffen.

De aan het woord zijnde leden hebben met instemming kennis
genomen van (summiere) kranteberichten van 5 april jl. volgens welke
raadsleden van grote(re) steden binnenkort recht krijgen op uitkeringen
wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Zij beschouwden
dit bericht als een eerste doorbraak van de vreemde en anachronistische
fictie dat het «beloningsstelsel» van de betreffende vertegenwoordi–
gende organen «niet het karakter heeft van een vergoeding voor
verrichte arbeid, maar een vergoeding voor gederfde inkomsten uit de
hoofdfunctie» (Memorie van Antwoord Tweede Kamer, blz. 3). Zij
hoopten dat de introductie van een sociale zekerheidsregeling voor
raadsleden in grote steden gevolgd wordt door verdere erkenning van
deze functie-uitoefening als volwaardige parttime-arbeid.
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De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden graag vernemen hoe het
kabinet dit sociale zekerheidsrecht voor raadsleden in grote steden gaat
vorm geven. Deze leden achtten de argumentatie in de Memorie van
Toelichting en de Nota naar aanleiding van het Eindverslag Tweede
Kamer dat er geen reden is om betrokkenen onder de werkingssfeer van
de werknemersverzekeringen te brengen, [citaat: «Het werkzaam zijn in
dienstbetrekking» een essentiële voorwaarde om als «werknemer» in de
zin van de werknemersverzekering te kunnen worden aangemerkt»]
weinig overtuigend. De werknemersverzekeringen kennen immers sinds
zeer lange tijd een uitbreiding van de kring van verzekerden met een
aantal groepen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn, maar daarmee
gelijk gesteld worden, hetzij bij wet, hetzij bij Koninklijk Besluit.

Indien het kabinet opteert voor een afzonderlijke sociale zekerheidsre–
geling voor raadsleden in grote steden, op welke wijze denkt het kabinet
dan te waarborgen dat er bij wisseling van status niet «sociale zeker–
heidsbreuken» kunnen optreden? Deze leden riepen in herinnering dat bij
de totstandkoming van de NWW wei duidelijk vastgelegd is dat bij de
overgang van ambtelijke naar particuliere dienstbetrekking de eerdere
ambtelijke dienstbetrekking meetelt voor de referte-eis en arbeidsverle–
deneis van de NWW, maar dat het omgekeerde (de periode in particu–
liere dienstbetrekkmg relevant voor opbouw eventuele wachtgeldrege–
lingen overheidspersoneel) niet geregeld was. Reeds bij de stelselher–
ziening hebben zij de aandacht gevestigd op deze onevenwichtigheid. Zij
kregen toen ten antwoord: «Hieromtrent zij meegedeeld dat deze proble–
matiek thans nog in studie is. Eerst na afloop daarvan zal de vraag beant–
woord kunnen worden of, en zo ja op welk tijdstip wet– of regelgeving
terzake tegemoet kan worden gezien.» Mogen deze leden aannemen dat
na 3'/2 jaar deze studie inmiddels afgerond is? Indien nee, waarom niet?
Indien ja, wat zijn dan de resultaten van deze studie?

De voorzitter van de commissie,
Franssen

De griffier van de commissie,
Dijkstra-Liesveld
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