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(uitbreïding rechten voor leden van sommige
vertegenwoordigende organen)

MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 15 juni 1990

De leden van de P.v.d.A.-fractie herinneren eraan dat zij reeds bij de
debatten in de Eerste Kamer over de wetsvoorstellen inzake de stelsel–
herziening erop gewezen hebben dat die voorstellen een ernstige
verslechtering in uitkeringspositie betekenden voor sommige categorieën
werklozen. Dat betreft vooral oudere werklozen met een aanmerkelijk
arbeidsverleden, die een politieke functie (bijvoorbeeld raadslid of een
kortdurend wethouderschap) zouden aanvaarden. Aan de hand van de
casuspositie van wethouder Wybe Joustra en raadslid Marga van den
Brink hebben deze leden dit toen geïllustreerd (Handelingen I, 28 oktober
1986, blz. 90). Met voldoening heb ik kennisgenomen van de erkente–
lijkheid van deze leden dat ex-wethouder Wybe Joustra met het
wetsvoorstel als gevolg van de nota van wijziging «gered» wordt.
Ex-raadslid Marga van den Brink wordt echter - aldus deze leden - als
dank voor de uitoefening van het raadslidmaatschap nog steeds naar de
ABW verwezen, terwijl zij zonder dat raadslidmaatschap recht op een
lOAW-uitkering zou hebben gehad. Daarom tonen de leden van de
P.v.d.A.-fractie zich half content met dit wetsvoorstel. De zienswijze van
deze leden inzake de consequenties van het wetsvoorstel voor de casus
Marga van den Brink is echter niet juist. De geschetste casus van Marga
van den Brink was aldus: haar leeftijd is 54 jaar; zij was 28 uur per week
werkzaam; in 1987 werd zij ontsiagen en had zij recht op WW-uitkering;
in 1988 wordt zij bij een tussentijdse vacature gekozen tot raadslid in
Utrecht; de bedrijfsvereniging hanteert de verlofregeling voor het
overheidspersoneel om het aantal arbeidsuren als raadslid vast te stellen
in casu is dat 24 uur; als gevolg van de aanvaarding van het raadslid
maatschap resteert voor haar een arbeidsurenverlies van 4, zodat zij niet
langer werkloos is en het recht op WW-uitkering geheel eindigt; na
ommekomst van het raadslidmaatschap heeft zij op grond van de huidige
tekst van de WW en de IOAW geen recht op uitkering ingevolge deze
wetten.

Het wetsvoorstel houdt terdege ook voor Marga van den Brink een
aanmerkelijke verbetering in van haar uitkeringsrechten ingevolge de
WW en de IOAW.

Bij haar ontslag in 1987 had Marga van den Brink een recht op
WW-uitkering gedurende 5 jaar (4 jaar loongerelateerde uitkering en 1
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jaar vervolguitkering) met aansluitend een recht op lOAW-uitkering. De
ommekomst van het raadslidmaatschap (1 mei 1990) vindt plaats binnen
het tijdvak van de bij de aanvaarding van het raadslidmaatschap voor
haar nog resterende WW– uitkeringsduur. Na afloop van het raadslid–
maatschap herkrijgt zij als gevolg van het wetsvoorstel de hoedanigheid
van werknemer in de zin van de WW; haar recht op WW-uitkering
herleeft (artikel 21 van de WW); de WW-uitkeringsduur wordt ingevolge
artikel 43 van de WW verlengd met de periode tussen de eindiging en de
herleving van het recht op uitkering (het WW-recht is opgeschort);
Marga van den Brink kan de WW-uitkeringsduur «vol» maken en kan
derhalve na afloop van die duur ook in aanmerking komen voor
lOAW-uitkering.

De leden van de P.v.d.A.-fractie alsmede de leden van de fractie van
D66 vragen zich af wat voor zin het heeft om thans de IOAW te wijzigen
als tegelijkertijd plannen voorbereid worden om de IOAW op te heffen.
Zij verwijzen daarbij naar het aangekondigde voornemen om de IOAW en
de IOAZ op te heffen (brief van 2 april 1990; 20 610 nr. 19).

Hieromtrent wordt het volgende opgemerkt. In artikel III van het
wetsvoorstel is voorzien in een terugwerkende kracht van de voorge–
stelde wijzigingen van de WW en de IOAW tot en met de datum waarop
die wetten zijn ingevoerd, namelijk 1 januari 1987. Ook bij een toekom–
stige opheffing van de IOAW en de IOAZ is het derhalve voor de
personen, die onder de werkingssfeer van dit wetsvoorstel vallen,
uitermate gewenst de in artikel II van het wetsvoorstel neergelegde
wijziging in de IOAW aan te brengen. Voorts zij erop gewezen, dat over
het in de brief van 2 april 1990 bedoelde voornemen tot opheffing per 1
juli 1991 van de IOAW en de IOAZ binnenkort advies zal worden
gevraagd aan een aantal adviesorganen. De adviezen hieromtrent worden
met belangstelling tegemoet gezien. Het kabinet heeft goede nota
genomen van hetgeen deze leden hebben opgemerkt over het
voornemen van het kabinet om de IOAW en de IOAZ op te heffen. Daarin
ziet het kabinet echter geen reden om zijn standpunt in deze te herzien.

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn teleurgesteld over het feit dat de
positie van degenen die vanuit een part-time baan in de WW terecht–
komen (vooral vrouwen) en een raadslidmaatschap aanvaarden nog
steeds niet bevredigend geregeld wordt. In antwoord op de vraag die
deze leden in dit verband stellen zij medegedeeld, dat het uitbrengen van
de nota met de definitieve standpuntbepaling van het kabinet met
betrekking tot deeltijdarbeid helaas enige vertraging heeft opgelopen. Er
wordt naar gestreefd de nota nog vóór de zomer uit te brengen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn niet zo gelukkig met de gekozen
oplossing inzake de toegang tot de IOAW via een uitbreiding van artikel
8 van de IOAW. Zij voeren daarbij aan dat dit geen oplossing biedt voor
Marga van den Brink en doen op grond daarvan de suggestie om de
toetredingsvoorwaarde tot de IOAW te wijzigen. Zoals ik hiervoor reeds
heb aangegeven worden problemen als die van Marga van den Brink
door dit voorstel wel degelijk opgelost. Overigens gaat het in artikel 9
van de IOAW uitsluitend over de hoogte van de uitkering en niet over de
toegang tot het recht. Naar mijn oordeel zijn er vooralsnog onvoldoende
redenen om een ingrijpende wijziging inzake de toegang tot de IOAW,
zoals door deze leden bepleit, te overwegen.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. verwijzen naar kranteberichten
volgens welke raadsleden van grote(re) steden binnenkort recht zouden
krijgen op uitkeringen wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid of
werkloosheid. Zij trekken hieruit de conclusie dat het gestelde in de
memorie van antwoord (Tweede Kamer, 1989-1990, 21 190, nr. 5, blz.
3) over het karakter van de vergoeding van de gemeenteraadsleden
hiermee verlaten zou zijn. In antwoord hierop wordt opgemerkt, dat de
krantberichten, waarop de leden van de fractie van de P.v.d.A. doelen.
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zijn verschenen naar aanleiding van de behandeling in de Tweede Kamer
van het wetsvoorstel tot Goedkeuring van het op 15 oktober 1985 te
Straatsburg tot stand gekomen Europees handvest inzake lokale
autonomie (Handelingen II, 1989-1990, nr. 57, 3277). Bij deze behan–
deling is aandacht besteed aan de rechtspositie van gekozen
bestuurders. Ten aanzien van dit onderwerp is door de Staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken medegedeeld, dat het kabinet met een
aanvulling zal komen op de notitie «Materiële rechtspositie staten– en
raadsleden, gedeputeerden en wethouders» die op 21 februari 1989 aan
de Tweede Kamer is gezonden (Tweede Kamer, 1988-1989, 20 921, nr.
2). De staatssecretaris heeft daarbij tevens de verwachting uitgesproken,
dat de aanvullende notitie op het punt van het voorstel tot verbetering
van de secundaire component van de mateiële rechtspositie van
raadsleden in grotere steden weinig verandering zal brengen. De krante–
berichten, waarop de leden van de fractie van de P.v.d.A. zich baseren,
geven ten onrechte de indruk dat op het terrein van de rechtspositie van
raadsleden andere maatregelen worden overwogen. Er van uitgaande,
dat met betrekking tot raadsleden in de notitie het voorstel wordt
gehandhaafd om aan grotere steden (vanaf circa 80.000 inwoners) via
het Gemeentefonds gelden ter beschikking te stellen waarmee de
grootste knelpunten kunnen worden weggenomen, behoeven de vragen
die de leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben gesteld over de
vormgeving van het sociale zekerheidsrecht voor raadsleden geen nader
antwoord.

Naar aanleiding van de betreffende opmerking van de leden van de
P.v.d.A.-fractie zij erkend, dat het op zich mogelijk zou zijn om met een
fictie raadsleden onder de werknemersverzekeringen te brengen. Het
kabinet vindt echter dat er, gelet op het karakter van dat raadslidmaat–
schap, onvoldoende redenen zijn om daartoe over te gaan.

De leden van de fractie van de P.v.d.A. herïnneren aan de kwestie dat
bij de overgang van een ambtelijke naar een particuliere dienstbe–
trekking, de eerdere ambtelijke dienstbetrekking meetelt voor de
referte-eis en arbeidsverledeneis van de WW, maar dat het omgekeerde
(dat de periode in particuliere dienstbetrekking medebepalend is voor de
opbouw van aanspraken ingevolge de ontslaguitkeringsregelingen van
het overheidspersoneel) niet geregeld is. Bij de stelselherziening is
destijds meegedeeld dat deze kwestie nog in studie was. Deze leden
vragen naar de stand van zaken.

Met betrekking tot de onderhavige kwestie kan het volgende worden
opgemerkt. Het overheidspersoneel is per 1 januari 1987 in beginsel
opgenomen in de kring van verzekerden van de WW (artikel 3). Tegelij–
kertijd is het overheidspersoneel echter ingevolge artikel 7 van de WW
uitgesloten van die kring van verzkerden tot een bij algemene maatregel
van bestuur te bepalen tijdstip. Het vorige kabinet had aanvankelijk het
voornemen die algemene maatregel van bestuur tot stand te brengen en
in werking te laten treden per 1 januari 1988. In dat kader zou tevens
een oplossing worden aangedragen voor het probleem van het niet
meetellen van tijd in een particuliere dienstbetrekking doorgebracht, voor
de opbouw van aanspraken ingevolge de voor het overheidspersoneel
geldende ontslaguitkeringsregelingen.

De feitelijke realisatie van het onder de werkingsfeer van de WW
brengen van het overheidspersoneel is echter, mede gelet op de niet
onaanzienlijke financiële consequenties van die operatie, vooralsnog
uitgesteld. De nadere besluitvorming hieromtrent is door het vorige
kabinet overgelaten aan zijn opvolger. In het kader van de besluitvorming
omtrent dit uitstel is ook beslist dat de Tijdelijke regeling WWV-vervan–
gende uitkering, welke regeling de negatieve consequenties van het
vervallen van de WWV opvangt voor het overheidspersoneel, per 1
januari 1991 niet meer zou worden verlengd. In de plaats daarvan zal
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worden voorzien in «een regeling, waarmee ontslagen overheidsper–
soneel verzekerd is van ten minste dezelfde uitkeringsrechten als
wanneer zij inmiddels onder de WW zou zijn gebracht» (paragraaf 5.2.3
van de memorie van toelichting bij de begroting voor 1989 van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken). Deze regeling zal worden getroffen
omdat in sommige gevallen de aanspraken van het overheidspersoneel
op een uitkering bij ontslag, aanzienlijk minder zijn - met name wat
betreft de duur van de uitkering - dan die ingevolge de WW. De laatstbe
doelde regeling wordt thans voorbereid. Deze wordt op zodanige wijze
vorm gegeven dat in de bestaande ontslaguitkeringsregelingen een
minimumvoorziening als vorenhedoeld wordt aangebracht. In dat kader
wordt tegelijkertijd het probleem opgelost van het niet meetellen van tijd
doorgebracht in particuliere dienst. Het ligt in het voornemen voor het
vaststellen van de duur van de uitkering volgens deze minimumvoor–
ziening de tijd in particuliere dienst onverkort mee te tellen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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