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1 Samenstelling:
Leden: vacature D66, vacature CDA,
Beckers-de Bruijn (PPR), Spieker (PvdA),
Moor (PvdA), Gerritse (CDA), Buurmeijer
(PvdA), ondervoorzitter, vacature VVD,
Groenman (D66), Wolters (CDA), voorzitter,
vacature CDA, Ter Veld (PvdA), Van
Nieuwenhoven (PvdA), Linschoten (VVD),
Alders (PvdA), vacature VVD, Nijhuis (VVD),
Leijnse (PvdA), Van Gelder (PvdA), De
Terpstra (CDA), Van Gelder (PvdA), De
Leeuw (CDA), Biesheuvel (CDA)
Plv. leden: Tommel (D66), vacature CDA,
Van Es (PSP), vacature PvdA, Lonink (PvdA),
Van lersel (CDA), vacature PvdA, Korthals
(VVD), vacature D66, B. de Vries (CDA),
vacature CDA, Van der Vlies (SGP), Melkert
(PvdA), De Grave (VVD), Wöltgens (PvdA),
Franssen (VVD), Schutte (GPV), vacature
PvdA, Paulis (CDA), Soutendijk-van Appel
doorn (CDA), Vliegenthart (PvdA), vacature
CDA, Leerling (RPF).

VOORLOPIG VERSLAG
Vastgesteld 29 september 1989

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast
met het voorbereidend onderzoek, brengt van haar voorlopige bevin–
dingen als volgt verslag uit.

1. Inleïding

De leden van de C.D.A.-fractie waren verheugd dat de regering een
oplossing had gevonden voor het probleem van de onaantrekkelijke
positie van uitkeringsgerechtigden die een politieke functie (willen gaan)
bekleden. Zij konden instemmen met de keuze van de regering ten
aanzien van de doelgroep, te weten leden van gemeenteraden en
deelraden, van Provinciale Staten, van de Eerste Kamer der Staten–
Generaal en van algemene besturen van waterschappen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met enige vreugde kennis
genomen van voorliggend wetsvoorstel. Positief waardeerden zij het dat
na bijna drie jaar, maar toch nog tijdig genoeg voor toekomstige
gemeenteraadsleden om van dit voornemen tot wetswijziging kennis te
kunnen nemen, een aantal verbeteringen worden voorgesteld voor de
positie van leden van vertegenwoordigende organen die in het genot zijn
van een WW-uitkering. Minder gelukkig waren deze leden met de
beperking die de regering zichzelf heeft opgelegd om tot een werkelijke
oplossing van alle bestaande problemen te komen. Uitgangspunt voor de
P.v.d.A.-fractie is dat mensen met een uitkering op gelijke voet met
andere burgers deel moeten kunnen uitmaken van democratisch gekozen
organen, zonder dat zij behoeven te vrezen dat een dergelijke activiteit
hun in een financieel slechtere positie plaatst dan anders het geval zou
zijn. Daarom meenden zij ook dat het noodzakelijk was nog enkele
andere knelpunten bij het onderzoek van het wetsvoorstel te betrekken.

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of de wetswijzigingen als
gevolg van de Oortvoorstellen in de belasting– en sociale zekerheidssfeer
nog effecten hadden voor de verrekening van uitkering en inkomen uit
bedoelde politieke functies. Ook verzochten deze leden geïnformeerd te
worden over de vraag of de uitbetaling van de vergoeding uit de politieke
functie nu synchroom loopt met de termijnen waarover uitkeringen
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plegen te worden betaald. Zij verwezen hierbij naar het verzoek van de
minister van Binnenlandse Zaken aan de Gemeenten van 27 mei 1987.
Tevens vroegen deze leden of voor verrekening met iedere uitkering er
rekening mee wordt gehouden dat inkomen uit bedoelde politieke
functies geen vakantiegeld kennen; zij vroegen dit temeer daar zij de
indruk hadden uit de brief van 6 april 1987 (SVW/87/01082) dat deze
verrekening alleen was geregeld voor de anticumulatie met een AAW– of
WAO-uitkering.

Voor de wijze van verrekening van inkomen en uitkering hadden deze
leden al een aantal keren aandacht gevraagd. Dit temeer omdat in de
verschillende uitkeringssystemen een verschillende anticumulatiebe–
paling was opgenomen. Op 16 februari 1989 deelde de staatssecretaris
van Sociale Zaken mee dat met betrekking tot de anticumulatiebepa–
lingen in het algemeen er vanuit het departement onderzoek gaande was.
Is dit onderzoek inmiddels afgerond? Tot welke gegevens heeft dit
onderzoek geleid? Kunnen hieraan al bepaalde conclusies worden
verbonden? Zo ja, welke? En zij vroegen dit met name toegespitst op de
deelname aan vertegenwoordigende organen.
Zij wezen er hierbij opnieuw op dat juist de vrijlatingsbepalingen in de
ABW, waar de vrijlating afhankelijk is van de sociaal-maatschappelijke
positie van betrokkenen, en de vrijlating in de IOAW, welke naar duur
slechts voor een beperkte periode geldt, in de praktijk tot problemen
aanleiding geeft. Waarom is het niet mogelijk, met name voor inkomen
uit deelname aan vertegenwoordigende organen, in alle gevallen een
vrijlating te bepalen van bijvoorbeeld 15% van het minimumloon? Deze
leden dachten aan dit bedrag omdat voor WAO-gerechtigden dit over het
algemeen het minimum zal zijn wat resteert bij de daar geldende anti–
cumulatiebepaling.

De leden van de fractie van D66 hadden met interesse kennis
genomen van het voorstel van de regering om zo veel mogelijk belemme–
ringen weg te nemen voor uitkeringsgerechtigden om het lidmaatschap
te aanvaarden van sommige vertegenwoordigende politieke organen. Zij
meenden echter dat met dit wetsvoorstel nog niet alle financiële
drempels voor uitkeringsgerechtigden geslecht waren. Zo maken ontoe–
reikende onkostenvergoedingen een raadslidmaatschap voor werklozen
een zware financiële last, mede gezien de in de toekomst verminderde
mogelijkheden tot belastingaftrek. Deze leden vroegen de regering naar
haar voornemens op dit punt.

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden met belangstelling kennis
genomen van het wetsvoorstel betreffende de wijziging van de WW en
de IOAW. Deze leden onderschreven in het algemeen de motivering dat
het ongewenst is dat aan de aanvaarding van een politieke functie een te
zware financiële drempel vastzit. Wel wilden deze leden nog enkele
vragen stellen met betrekking tot de verplichtingen van werklozen die
een politieke functie uitoefenen. Blijven de verplichtingen van een
werkloze, zoals het zoeken, c.q. aanvaarden van passende arbeid voluit
bestaan, of worden die gewijzigd indien de betrokkene een politieke
functie aanvaardt? Met name is dit relevant voor politieke functies die
niet full-time zijn, maar nevenfuncties, zoals vaak het lidmaatschap van
een gemeenteraad. Mag bijvoorbeeld een passende full-time functie
geweigerd, indien daardoor de part-time politieke functie niet meer kan
worden uitgeoefend? Welke gevolgen heeft zo'n weigering voor het
resterende gedeelte van de uitkering? De leden van de fractie van de
S.G.P. wilden op dit punt meer duidelijkheid. Zal, wanneer de verplich–

tingen met daarbij behorende sancties volledig gehandhaafd blijven, de
drempel voor werklozen om politieke functies te bekleden, niet blijven
bestaan? Immers, verwacht mag worden dat iemand die een politieke
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functie bekleedt, over voldoende kwaliteiten beschikt, die hem ook voor
ander werk geschikt maken.

2. Wijziging van de Werkloosheidswet (WW)

De leden van de C.D.A.-fractie constateerden dat de nieuwe regeling
blijft uitgaan van het algemeen geldende verrekeningspercentage van
70% van de verdiensten. Dit gaat zonder nadere motivering voorbij aan
de nogmaals bijvoorbeeld in de wetsontwerpen nieuwe Gemeente– en
Provinciewet geëxpliciteerde basisgedachte dat vergoedingen voor deze
politieke functies niet gezien worden als hoofd– of beroepsinkomen,
maar als tegemoetkoming in verband met de eventuele derving van
inkomsten in het beroep als gevolg van de werkzaamheden in het kader
van de politieke functie. Ook in de notitie met betrekking tot de rechtspo–
sitie van raadsleden en wethouders wordt van deze gedachte uitgegaan.
Tegen deze hernieuwde stellingname ten aanzien van de rechtspositie
van deze politieke functies zou het gerechtvaardigd kunnen zijn het
verrekeningsprincipe voor politieke functies in de WW te heroverwegen.
Dit temeer omdat bij deze politieke functies slechts wordt uitgegaan van
een beperkt tijdsbeslag gedurende normale werktijden. Ter bepaling van
de gedachte verwezen de leden van de C.D.A.-fractie naar de criteria
zoals die bijvoorbeeld in het ARAR zijn neergelegd. Tegen de achter–
grond van dit (erkende) beperkte tijdsbeslag is er ook niet zonder meer
reden om te stellen dat de WW-uitkeringsgerechtigde door het uitoe–
fenen van de politieke functie niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.
Deze elementen (status van de vergoeding, beperkt tijdsbeslag) zouden
in de visie van de C.D.A.-fractie aanleiding kunnen vormen voor een
aangepast apart verrekeningssysteem voor uitkeringsgerechtigden met
een politieke functie. In ieder geval verdient op dit punt de samenloop
met de (recent geuite) opvattingen over de rechtspositionele status van
politieke functies van het departement van Binnenlandse Zaken nadere
aandacht en motivering. Zij vroegen de regering derhalve daarop nog in
te willen gaan.

Met betrekking tot de keuze van de termijn inzake het herkrijgen van
het werknemerschap waren de leden van de C.D.A.-fractie het met de
regering eens dat een termijn die gelijk is aan (het restant van) de duur
van de individueel geldende uitkeringstermijn redelijk voorkomt. Zij
konden echter de redenering niet volgen waar wordt gesteld dat deze
termijnkeuze in meer gevallen effect zal sorteren dan een termijn van 4
jaar. Kan de regering uitleggen waarom de thans gekozen termijn meer
effect zal sorteren dan de termijn van 4 jaar? Deze verwachting moet dan
op zijn minst toch uitgaan van uitkeringsrechten die de termijn van 4 jaar
nog overschrijden. De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af of dat
veel zal voorkomen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van mening dat het majeure
knelpunt waarvoor in dit wetsvoorstel een oplossing wordt gezocht
betreft het herleven dan wel voort kunnen zetten van lopende uitkerings–
rechten voor werklozen. Een eerste vraag die hierbij naar voren komt is,
of het voor alle functies waar de wet over spreekt duidelijk is hoeveel
uren er mee geacht worden gemoeid te zijn. De leden van de
P.v.d.A.-fractie konden niet volledig instemmen met de gekozen
oplossing. Zij stelden het wel op prijs dat door de voorgestelde wijziging
werkloze werknemers die hun werknemersstatus verliezen als gevolg van
het aanvaarden van een politieke functie als bedoeld in het wetsvoorstel
de eventueel nog resterende uitkeringsduur kunnen benutten zoals
geregeld in artikel I van dit wetsvoorstel. Zij begrepen niet waarom hier
een uitzondering is gemaakt voor diegenen die aansluitend aan hun
functie een aanspraak kunnen doen gelden op het APPA. Veelal zal een
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dergelijke situatie zich in de praktijk niet voordoen. Maar zeker een
oudere werkloze werknemer, die een beperkte periode, tussentijds, als
wethouder optreedt zal, na twee jaar APPA, in de bijstand kunnen
geraken, terwijl hij, ware hij geen wethouder geweest, in de vervolguit–
kering had kunnen verkeren op grond van artikel 49 tweede lid. De leden
van de P.v.d.A.-fractie meenden dan ook dat de bepaling ten aanzien van
de werkloosheidswet ook zou moeten gelden voor personen die een
uitkering of pensioen krachtens het APPA verkregen. Aansluitend aan de
periode van de APPA-uitkering kan dan teruggevallen worden op de
eventueel nog resterende uitkeringsduur krachtens de WW.

De leden van de fractie van D66 vroegen zich af, nu de regering toch
voorstellen doet om belemmeringen in de vorm van financiële drempels
te verminderen, waarom de regering bedoelde politieke functies niet als
verzekeringsplichtig wil beschouwen? Op die manier kunnen ex-politieke
ambtsdragers immers rechten op WW-uitkering opbouwen. Zij waren van
mening dat raadslidmaatschappen in met name grote gemeenten toch
niet als «functie erbij» kunnen worden gezien. (Indicatie tijdsbeslag: 24
uur per week bij een aantal inwoners boven 100 000.) Zij stonden in
principe positief ten aanzien van de voorgestelde verruiming van artikel 8
en artikel 9 van de WW respectievelijk de IOAW aangaande de
herkrijging van het werknemerschap. De tot nog toe geldende termijn
van drie maanden werd door hen eveneens als te beperkt beschouwd. De
leden van deze fractie konden instemmen met een terugwerkende kracht
tot en met de datum van invoering van de (nieuwe) WW en IOAW, te
weten 1 januari 1987. De regering ziet af van haar aanvankelijke
voornemen om in de WW een uniforme termijn van 1,5 jaar op te
nemen, waarbinnen steeds het werknemerschap kan worden herkregen.
De regering volgt daarbij de door de SVr in haar spontane advies van 3
maart 1988 gehanteerde argumentatie. De leden van de fractie van D66
konden deze argumentatie onderschrijven. Deze leden konden zich
volledig vinden in de door de regering uitgesproken voorkeur voor alter–
natief c, te weten de koppeling van hergeving van werknemerschap aan
(het restant van) de individueel geldende uitkeringstermijn van de
WW-uitkeringsgerechtigde.

3. Wijziging van de Wet Inkomensvoorziening Oudere en
gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers (IOAW)

Met betrekking tot het bepaalde in de IOAW hadden de leden van de
P.v.d.A.-fractie eveneens enkele vragen. Zij meenden begrepen te
hebben dat een werkloze werknemer die behoort tot de kring van
personen van de IOAW na afloop van de deelname aan een vertegen–
woordigend orgaan recht op IOAW kan doen gelden, ook als er geen
rechten krachtens de WW meer resteren. Simpel gezegd wordt dan
geacht voldaan te zijn aan de toetredingseis tot de IOAW dat het gehele
traject van de WW inclusief vervolguitkering is doorlopen. Als dit juist is
stemden zij daarmee van harte in. Ook konden zij volledig instemmen
met de bepaling dat ook een door het lidmaatschap van een gekozen
orgaan gedeeltelijk geëindigde WW-uitkering niet zal leiden tot een
gedeeltelijke IOAW uitkering. Maar ook hier hadden deze leden weer het
probleem van de uitsluiting van personen die recht konden doen gelden
op een APPA-uitkering. Hun bezwaar had absoluut geen betrekking op de
stellingname van de regering dat de WW-uitkering en een
APPA-uitkering ongelijkwaardig zouden zijn. Hun bezwaar betrof met
name het probleem dat een oudere werkloze werknemer die, bijvoor–
beeld tussentijds als wethouder is opgetreden, na ommekomst van de
APPA-periode in de bijstand zou geraken, terwijl hij, zonder deze verant–
woordelijkheid op zich te hebben genomen, in de IOAW zou zijn
gekomen.
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Een oplossing als door de regering gesuggereerd dat het APPA
daarvoor een oplossing zou moeten vinden in de vorm van de toepassing
van de hardheidsclausule leek deze leden onjuist. Dat zou een verlenging
moeten inhouden van de APPA-uitkering die in geen verhouding staat tot
een kort durende politieke activiteit. De leden van de P.v.d.A.-fractie
meenden dan ook dat hier twee mogelijkheden open stonden. Of de
bepaling ten aanzien van personen die recht kunnen doen gelden op het
APPA vervalt in artikel II van onderhavig wetsvoorstel of in wetgeving
wordt geregeld dat personen die na hun vijftigste levensjaar een functie
verliezen terzake waarvan uitzicht bestaat op een APPA-uitkering na
ommekomst van die uitkeringsduur eveneens tot de kring van
lOAW-gerechtigde personen worden toegelaten. Zij vernamen hierop
graag een reactie van de regering.

4. Positie van vrouwen

Gehele eindiging van WW-uitkering vindt veelal plaats bij werklozen
die voorheen in deeltijd werkten. Zij worden eerder geconfronteerd met
artikel 20, tweede lid WW waarin wordt bepaald dat het recht op
uitkering geheel eindigt wanneer als gevolg van werkhervatting een
verlies van arbeidsuren van minder dan 5 en minder dan de helft van de
voorheen gewerkte arbeidsuren overblijft. Een voorbeeld: degene die
voor 20 uur werkloos is en een beroep doet op de Werkloosheidswet, zal
bij een raadslidmaatschap van 16 uur zijn gehele WW-uitkering
verliezen. De leden van de fractie van D66 constateerden dat vooral voor
vrouwen hierdoor de financiële drempel voor het aanvaarden van
politieke functies nog steeds hoog blijft. Hoe kijkt de regering hier tegen
aan? Dit uit een oogpunt van zowel werkgelegenheid als rechtsgelijkheid.

De fngd. voorzitter van de commissie,
Wolters

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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