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1. Inleiding

Met voldoening heb ik er kennis van genomen dat de leden van de
C.D.A.-fractie verheugd zijn dat de regering een oplossing heeft
gevonden voor het probleem van de onaantrekkelijke positie van de
uitkeringsgerechtigden die een politieke functie (willen gaan) bekleden.
Ook ben ik deze leden erkentelijk voor de betoonde instemming met de
keuze inzake de doelgroep waarvoor het wetsvoorstel geldt.

Het stemt mij eveneens tot voldoening dat de leden van de
P.v.d.A.-fractie met enige vreugde kennis genomen hebben van het
wetsvoorstel, alsmede van hun positieve waardering van een aantal
voorgestelde verbeteringen voor de positie van leden van vertegenwoor–
digende organen, die in het genot zijn van een WW-uitkering.

Ik heb er voorts kennis van genomen dat deze leden minder gelukkig
zijn met de beperking die de regering zichzelf heeft opgelegd om - aldus
deze leden - tot een werkelijke oplossing van alle bestaande problemen
te komen. Zij geven in dit kader als uitgangspunt aan, 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.

Het standpunt van de regering is verwoord in paragraaf 1 van de
memorie van toelichting. Dat standpunt houdt in, dat het ongewenst is,
indien aan de aanvaarding van een politieke functie door een uitkerings–
gerechtigde een te zware financiële drempel zou vastzitten. Oplossingen
in het kader van de sociale zekerheidsregelingen voor eventuele
knelpunten dienen echter niet danwel zo min mogelijk in strijd te zijn met
het karakter en de systematiek van de desbetreffende regelingen. Naar
de mening van de regering verdient deze genuanceerde benaderings–
wijze de voorkeur.

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of de wetswijzigingen als
gevolg van de Oort-voorstellen in de belasting– en sociale zekerheids–
sfeer nog effecten hebben voor de verrekening van uitkering en inkomen
uit bedoelde politieke functies. Kortheidshalve moge hieromtrent worden
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verwezen naar het antwoord op een overeenkomstige vraag van de leden
van deze fractie in de memorie van antwoord die u één dezer dagen is of
zal worden aangeboden naar aanleiding van het voorlopig verslag inzake
het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen
en de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies
(kamerstukken 21 218).

Deze leden vragen eveneens geïnformeerd te mogen worden over de
vraag of de uitbetaling van de vergoeding uit de politieke functie nu
synchroon loopt met de termijnen waarover de uitkeringen plegen te
worden betaald. Over de wijze waarop de uitbetaling van de vergoeding
uit een politieke functie geschiedt is echter geen informatie aanwezig.
Zoals de leden van de fractie van de P.v.d.A. aangeven heeft de Minister
van Binnenlandse Zaken de gemeenten verzocht rekening te houden met
termijnen, waarover de uitkeringen worden betaald. Sedertdien is van
geen enkele klacht gebleken.

In antwoord op de vraag van deze leden of er voor verrekening met
iedere uitkering rekening mee wordt gehouden, dat inkomen uit de in het
wetsvoorstel bedoelde politieke functies geen vakantiegeld kennen, zij
het volgende opgemerkt. In de brief van 6 april 1987 (kamerstukken
19 700, nr. 104, bijlage II, punt 2) is reeds ingegaan op de samenloop
van uitkeringen ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
(AAW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) met
een (gemeente)raadsvergoeding en de berekening van die gevallen van
de vakantie-uitkering. Bij die samenloop gaat het om de toepassing van
artikel 34 van de AAW en artikel 45 van de WAO.

De vakantie-uitkering ingevolge de AAW en de WAO wordt berekend
over het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering na de vermin–
dering met de inkomsten uit arbeid. Uitdrukkelijk is geregeld van vakan–
tietoeslag en aanspraak op vakantietoeslag niet wordt aangemerkt als
inkomsten uit arbeid. De vergoedingen van de in het onderhavige
wetsvoorstel bedoelde politieke ambtsdragers kennen echter geen
vakantiecomponent, zodat daaromtrent noch bij de AAW en WAO noch
bij andere sociale zekerheidsregelingen rekening mee kan worden
gehouden.

De leden van de P.v.d.A-fractie vragen vervolgens of het onderzoek
naar de werking van de anticumulatiebepalingen, waar de Staatssecre–
taris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 3 november 1988 in het
mondeling overleg met de Tweede Kamer naar verwees, inmiddels is
afgerond.

Het bedoelde onderzoek is helaas nog niet afgerond. Hierbij dient erop
gewezen te worden dat bij dit onderzoek moeilijke vraagstukken zoals het
verschil in anticumulatie tussen artikel 34 van de AAW en artikel 45 van
de WAO, alsmede de fixatie van de arbeidsgeschiktheidspercentages als
bedoeld in die artikelen worden betrokken. Met name over dit laatste
onderwerp is ook de Sociale Verzekeringsraad (SVr) bezig met een
onderzoek. Overigens wil ik nu reeds aantekenen, dat men van het
onderzoek naar de werking van de anticumulatiebepalingen geen
hooggespannen verwachtingen moet hebben voor wat betreft een
oplossing voor anticumulatieproblemen voor politieke ambtsdragers. Tot
nu is namelijk niets gebleken van specifieke, uitsluitend voor politieke
ambtsdragers geldende problemen terzake van de anticumulatie. De
problemen die tot nu toe zijn geïnventariseerd hebben een algemene
werking. De regering heeft niet in overweging politieke ambtsdragers uit
te zonderen van de algemeen werkende anticumulatiebepalingen.

Daar waar oplossingen voor knelpunten zullen worden voorgesteld
zullen deze dan ook, naar nu valt te voorzien, een algemene werking
hebben. Daarbij wordt gestreefd naar oplossingen die passen binnen het
karakter en de systematiek van de desbetreffende wetten.
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Het door deze leden opnieuw aan de orde gestelde voorstel om de
vrijlatingsbepalingen te verruimen tot bij voorbeeld 15% van het
minimumloon voor alle gevallen, waarin inkomen wordt verkregen uit
deelname aan vertegenwoordigende organen, wijst de regering van de
hand. In de aan de Tweede Kamer toegezonden notitie van 22 juni 1988
(kamerstukken 20 200, nr. 96, punt 4) is reeds uitvoerig ingegaan op
deze aangelegenheid. Kortheidshalve moge daarom thans worden
volstaan met verwijzing naar dat kamerstuk.

Ik heb er goede nota van genomen, dat de leden van de fractie van
D66 met interesse kennis hebben genomen van het voorstel om zoveel
mogelijk belemmeringen weg te nemen voor uitkeringsgerechtigden om
het lidmaatschap te aanvaarden van sommige vertegenwoordigende
politieke organen. Naar de mening van deze leden zijn met dit
wetsvoorstel nog niet alle financiële drempels geslecht.

Deze leden vragen de regering naar haar voornemens op het punt van
de ontoereikende onkostenvergoedingen van de raadsleden, mede gezien
de verminderde mogelijkheden tot belastingaftrek.

De stelling dat de onkostenvergoedingen ontoereikend zou zijn wordt
niet gedeeld door de regering. In de notitie Materiële rechtspositie
staten– en raadsleden, gedeputeerden en wethouders (kamerstukken
20 921, nr. 2) wordt gesteld, dat het niveau van de onkostenvergoeding
als toereikend moet worden geacht.

In het kader van de operatie-Oort wordt door het ministerie van
Financiën een onderzoek verricht naar de vergoedingen van politieke
ambtsdragers. De Staatssecretaris van Financiën heeft in een mondeling
overleg over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet schadeloosstelling
leden Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Algemene pensioenwet
politieke ambtsdragers in verband met de voorstellen van de commissie
tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkomstenbelasting
(kamerstukken 20 911) op 4 oktober 1989 de Tweede Kamer de
toezegging gedaan over deze notitie met de Kamer te willen spreken.
Voor zover de Oort-operatie tot ongewenste en onbedoelde effecten
leidt, zal dit naar aanleiding van deze notitie ter sprake kunnen komen.

Dat de leden van de S.G.P.-fractie in het algemeen de motivering van
het wetsvoorstel onderschrijven dat het ongewenst is dat aan de
aanvaarding van een politieke functie een te zware financiële drempel
vastzit, stemt de regering tot voldoening. In antwoord op enkele vragen
van deze leden met betrekking tot de verplichtingen van werklozen die
een politieke functie uitoefenen, merk ik het volgende op.

Bij de politieke functies waarop het onderhavige wetsvoorstel
betrekking heeft (leden van de Eerste Kamer, leden van (deel)gemeente-
raden en van provinciale staten) gaat het niet om personen, die een vak
«politiek» als beroep uitoefenen. Uit de specifieke aard van het lidmaat–
schap van het vertegenwoordigend orgaan vloeit voort dat het
«beloningsstelsel» niet het karakter heeft van een vergoeding voor
verrichte arbeid, maar een vergoeding voor gederfde inkomsten uit de
hoofdfunctie. Er wordt dan ook van uitgegaan, dat de hoofdfunctie,
waaruit het inkomen wordt verkregen om in het levensonderhoud te
voorzien, in stand blijft tijdens de duur van de vorenbedoelde politieke
functies. In dit kader is van essentieel belang, dat de werknemer op
grond van artikel 1638 nn van het Burgerlijk Wetboek recht heeft op
verlof zonder behoud van loon voor het als lid bijwonen van vergade–
ringen van vertegenwoordigende organen van publiekrechtelijke
lichamen die bij rechtstreekse verkiezingen worden samengesteld.

Gezien het vorenstaande zal er voor de WW-uitkeringsgerechtigde,
wiens uitkering gedeeltelijk is geëindigd in verband met de aanvaarding
van bij voorbeeld een lidmaatschap van een gemeenteraad, geen
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wijziging optreden in zijn verplichtingen tot het zoeken c.q. aanvaarden
van passende arbeid. Ook de sancties bij het niet nakomen van die
verplichtingen blijven gehandhaafd. Indien bij voorbeeld de
WW-uitkering voor de aanvaarding van het gemeenteraadslidmaatschap
was gebaseerd op een full-time functie, zal betrokkene dus moeten
blijven zoeken naar ee full-time functie en is hij ook verplicht een
passende full-time functie te aanvaarden. Daarbij zal de (toekomstige)
werkgever rekening moeten houden met de vorenbedoelde verplichting
om betrokkene desgewenst verlof te verlenen om de politieke functie uit
te oefenen.

De situatie zoals door deze leden geschetst dat de parttime politieke
functie niet meer kan worden uitgeoefend als gevolg van een aange–
boden passende functie zal zich dan ook normaliter niet voordoen. In
reactie op de desbetreffende vraag van deze leden zie ik in het
handhaven van de verplichtingen met de daarbij behorende sancties voor
de WW-uitkeringsgerechtigden, gelet op het vorenstaande, vooralsnog
geen drempel voor betrokkenen om een politieke functie te bekleden.

2. Wijziging van de Werkloosheidswet (WW)

De leden van de C.D.A.-fractie constateren dat de nieuwe regeling
blijft uitgaan van het algemene geldende verrekeningspercentage van
70% van de verdiensten. Dit is echter niet juist als omschrijving van de
hoofdregel ingeval een WW-uitkeringsgerechtigde inkomen uit arbeid
verkrijgt. Indien de WW-gerechtigde arbeid gaat verrichten voor ten
minste 5 uren per kalenderweek of ten minste de helft van zijn
arbeidsuren per kalenderweek dat hij heeft verloren, neemt de omvang
van de werkloosheid af. De WW-uitkering wordt al naar gelang de
omvang van de werkloosheid geheel of gedeeltelijk beëindigd. Bij een
gedeeltelijke beëindiging van het recht op WW-uitkering - hetgeen bij de
raads– en statenleden veelal het geval zal zijn - wordt de hoogte van de
uitkering evenredig aangepast aan de resterende omvang van de
werkloosheid.

Alleen ingeval de politieke functie minder dan 5 uren per kalenderweek
en minder dan de helft van de voorheen gewerkte arbeidsuren per kalen–
derweek omvat wordt op de WW-uitkering 70% van de inkomsten uit
arbeid in mindering gebracht. Deze situatie zal zich bij de hierbedoelde
politieke functies in de regel niet voordoen.

Vervolgens gaan dezelfde leden in op de status van de vergoedingen
voor de in het wetsvoorstel bedoelde politieke functies en het beperkte
tijdsbeslag van deze functies gedurende de normale werktijden. Een en
ander zou naar hun mening aanleiding kunnen vormen voor een
aangepast apart verrekeningssysteem voor uitkeringsgerechtigden met
een politieke functie. In ieder geval verdient naar de mening van deze
leden de samenloop met de (recent geuite) opvattingen over de rechts–
positionele status van politieke functies van het departement van Binnen–
landse Zaken nadere aandacht en motivering.

Hieromtrent moge het volgende worden opgemerkt. Bij de doelgroep,
waarop dit wetsvoorstel betrekking heeft, gaat het niet om full-time of
part-time beroepspolitici. Dat heeft consequenties voor het karakter van
de verleende vergoedingen. Die vergoedingen dragen niet het karakter
van wedde (zoals voor een beroepspoliticus) maar van een vergoeding
voor gederfde inkomsten uit de hoofdfunctie. Er wordt van uitgegaan,
dat er een hoofdfunctie is waaruit het inkomen wordt verkregen om in
het levensonderhoud te voorzien.

De vergoedingsregeling voor raads– en statenleden staat uiteraard in
een zeker verband tot de aan de politieke functie inherente werkzaam–
heden. Er wordt niet beoogd een volledige compensatie te verlenen voor
de feitelijk gederfde inkomsten van elk individueel lid. Het betreft een
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gemiddelde dervingsvergoeding waarbij de omvang wordt bepaald door
het aantal uren dat het lidmaatschap behoort te vergen.

Het standpunt van de regering over het karakter van de hierbedoelde
vergoedingen is de afgelopen jaren niet gewijzigd. Zie bij voorbeeld de
memorie van toelichting op de ontwerp-Gemeentewet (kamerstukken
19 403, nr. 3) en de ontwerp-Provinciewet (kamerstukken 19 836, nr. 3),
de notitie van 22 juni 1988 inzake de positie van uitkeringsgerechtigden
die een politieke functie bekleden (kamerstukken 20 200, nr. 96,
paragraaf 2) en de notitie Materiële rechtspositie staten– en raadsleden,
gedeputeerden en wethouders (kamerstukken 20 921, nr. 2).

Bij de voorbereiding van het onderhavige wetsvoorstel heeft de
regering het karakter van de vergoedingsregeling niet ter discussie
gesteld.

De vergoedingen die de raads– en statenleden ontvangen voor hun
werkzaamheden, exclusief de onkostenvergoeding c.q. de verwervings–
kosten en verminderd met de daarover verschuldigde opslagpremies
AAW en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten moeten voor de
toepassing van de sociale verzekeringen en voorzieningen worden aange–
merkt als inkomsten uit arbeid. Met die inkomsten wordt in de verschil–
lende regelingen op dezelfde wijze rekening gehouden als met andere
inkomsten uit arbeid.

Terecht wordt er door de leden van de C.D.A.-fractie op gewezen, dat
bij een politieke functie wordt uitgegaan van een beperkt tijdsbeslag
gedurende de normale werktijden.

Voor de toepassing van de WW is het echter niet relevant of de
arbeidsuren binnen of buiten de normale arbeidstijd vallen. Bij de
totstandkoming van de nieuwe WW is een onderscheid terzake bewust
komen te vervallen. Daaraan ligt de overweging ten grondslag, dat de
verdere ontwikkeling van herverdeling van arbeid ertoe kan leiden dat het
steeds vaker voor zal kunnen komen, dat in sterk wisselende patronen
arbeid wordt verricht. Het begrip «normale» arbeidsuren zal dan zijn
onderscheidend vermogen verliezen.

In hetgeen de leden van de C.D.A.-fractie naar voren hebben gebracht
ziet de regering dan ook geen reden om in de WW of in andere sociale
zekerheidsregelingen aparte verrekeningssystemen te introduceren voor
uitkeringsgerechtigden met een politieke functie.

Met instemming heb ik er kennis van genomen dat de leden van de
C.D.A.-fractie het eens zijn met de keuze van de termijn inzake het
herkrijgen van het werknemerschap, te weten een termijn die gelijk is
aan (het restant van) de duur van de individueel geldende uitkerings–
termijn ingevolge de WW. Deze leden stellen in dit verband de vraag
waarom de thans gekozen termijn meer effect zal sorteren dan de
termijn van 4 jaar.

Hieromtrent zij het volgende opgemerkt. De vraag van deze leden is
kennelijk ingegeven door de volgende zinssnede in paragraaf 2.3 van de
memorie van toelichting: «Terecht wordt door de SVr in zijn advies dan
ook opgemerkt, dat een termijn van 4 jaar in veel gevallen geen effect zal
sorteren». Bij de aanvaarding van een politieke functie zal er als regel
sprake zijn van een gedeeltelijke beëindiging van het WW-recht. De
WW-uitkering loopt door op een lager niveau. Er mag van worden
uitgegaan dat de nog resterende duur van de WW-uitkering bij de
aanvaarding van de politieke functie in de regel korter dan 4 jaar zal zijn.
Het herkrijgen van het werknemerschap van de WW in deze gevallen
gedurende een termijn van 4 jaar zou er niet toe leiden dat er in alle
gevallen na beëindiging van de politieke functie een recht op herleving
van een WW-uitkering ontstaat. Het herkrijgen van het werknemerschap
van de WW nadat de uitkeringsduur is verstreken leidt in deze gevallen
namelijk niet tot een recht op WW-uitkering. Beëindiging van de politieke
functie tijdens de oorspronkelijke duur van de WW-uitkering (veelal

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 190, nr. 5



korter doch soms ook langer dan 4 jaar) zal wel steeds kunnen leiden tot
een terugval op het oude WW-recht. Van een uniforme termijn van 4 jaar
zou ten onrechte de suggestie uitgaan, dat na beëindiging van de
politieke functie in alle gevallen nog een aanspraak bestaat op eerder als
gevolg van de aanvaarding van die functie verloren gegane WW-rechten.

Met de leden van de P.v.d.A.-fractie ben ik van mening dat het
majeure knelpunt waarvoor in het wetsvoorstel een oplossing wordt
gezocht betreft het herleven of voort kunnen zetten van lopende uitke–
ringsrechten voor werklozen.

De vraag die deze leden in dit verband stellen of het voor alle functies
waar de wet over spreekt duidelijk is hoeveel uren er mee geacht worden
gemoeid te zijn wordt ontkennen beantwoord.

De tijdsduur die gemoeid is met de in het wetsvoorstel bedoelde
functies zal door bedrijfsverenigingen moeten worden vastgesteld. In het
kader van de WW zijn er geen wettelijke voorschriften voor de bedrijfs–
verenigingen om die tijdsduur te bepalen. Een indicatie van het tijds–
beslag voor leden van (deel-)gemeenteraden kan wellicht zijn de op
grond van het Algemeen Rijksambtenaren Reglement (ARAR) getroffen
kortingsregeling. Aan een ambtenaar die lid is van een gemeenteraad kan
buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging worden verleend.
Indien de ambtenaar voor het bijwonen van vergaderingen een
vergoeding krijgt, wordt op zijn bezoldiging een korting toegepast over
de tijd dat hij verlof geniet. Voor de berekening die bij het toepassen van
de in artikel 33a van het ARAR bedoelde korting gemaakt moet worden
van hetgeen de ambtenaar geacht kan wordt te ontvangen als vaste
vergoeding wordt voor een raadslid uitgegaan van een taakduur van:

a. 7 uur per week bij een gemeente met ten hoogste 30 000 inwoners;
b. 12 uur perweek bij een gemeente met ten hoogste 100000

inwoners;
c. 24 uur per week bij een gemeente met meer dan 100 000 inwoners.

Vorenbedoelde taakduur is voor statenleden gesteld op 11 uur.
Met genoegen heb ik er kennis van genomen, dat de leden van de

P.v.d.A.-fractie het op prijs stellen, dat de voorgestelde wijziging
werkloze werknemers die hun werknemerstatus 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 het wetsvoorstel. Deze leden begrijpen echter
niet waarom een uitzondering is gemaakt voor personen die aanspraak
kunnen ontlenen aan de APPA. Zij geven als voorbeeld een oudere
werkloze, die een beperkte periode, tussentijds, als wethouder optreedt,
na 2 jaar APPA in de bijstand zal kunnen geraken, terwijl hij, ware hij
geen wethouder geweest, in de vervolguitkering van de WW had kunnen
verkeren.

De leden van de P.v.d.A.-fractie stellen voor het wetsvoorstel ook te
doen gelden voor personen die onder de APPA vallen. Na afloop van de
APPA-periode zal dan ook nog kunnen worden teruggevallen op de
eventueel nog resterende WW-duur.

De regering is van oordeel dat er voor politieke ambtsdragers die
onder de APPA vallen reeds voldoende waarborgen worden geboden in
geval van werkloosheid. Het terugvallen op WW-rechten nadat op grond
van de APPA de uitkeringsduur is verstreken doet afbreuk aan het
karakter en de systematiek van de WW. Verwezen moge worden naar
wat dienaangaande vermeld is in paragraaf 3.4.1 van de notitie inzake de
positie van uitkeringsgerechtigden die een poütieke functie bekleden
(kamerstukken 20 200, nr. 96). De regering ziet dan ook geen reden om
het wetsvoorstel terzake aan te passen.
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In antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van de fractie
van D66 zij medegedeeld, dat de in het wetsvoorstel bedoelde politieke
functies niet in een «dienstbetrekking» worden uitgeoefend, zodat de
betreffende politieke ambtsdragers uit dien hoofde niet onder de
werknemersverzekeringen vallen. Het eventueel bij fictie onder de
werknemersverzekeringen brengen van de in het wetsvoorstel bedoelde
functies is zo ingrijpend, dat de regering daar onvoldoende reden voor
aanwezig acht.

Voor wat betreft de opmerking van deze leden inzake het raadslid–
maatschap van grote gemeenten moge hier kortheidshalve worden
volstaan met verwijzing naar de notitie Materiële rechtspositie staten– en
raadsleden, gedeputeerden en wethouders (kamerstukken 20 921, nr. 2,
paragraaf 5.2).

Met instemming heb ik er kennis van genomen dat de leden van de
fractie van D66 in principe positief staan ten aanzien van de verruiming
van artikel 8 van de WW en artikel 9 van de IOAW. Voorts ben ik deze
leden erkentelijk, dat zij ook instemmen met de terugwerkende kracht
van het wetsvoorstel en met de koppeling van het hergeven van het
werknemerschap aan het (restant van) de individueel geldende uitke–
ringstermijn van de WW-gerechtigden.

3. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeel–
telijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

De conclusie van de leden van de P.v.d.A.-fractie dat deelname aan
een vertegenwoordigend orgaan recht geeft op IOAW ook als geen
WW-rechten meer resteren is niet juist. De IOAW is gekoppeld aan de
WW. Om voor uitkering ingevolge de IOAW in aanmerking te kunnen
komen moet de werkloze de voor hem of haar geldende maximale uitke–
ringsduur van de WW hebben doorlopen. Het zou in strijd zijn met de
aard en het karakter van de IOAW als verlengstuk van de WW om
specifiek voor politieke ambtsdragers die niet onder de APPA vallen
hierop een uitzondering te maken. Overigens zij er uitdrukkelijk op
gewezen, dat het bij de aanvaarding van de in dit wetsvoorstel bedoelde
politieke functies door WW-gerechtigden als regel niet gaat om een
beëindiging van de WW-uitkering, maar om een verlaging van de
WW-uitkering. Normaliter kan dan de WW-uitkeringsduur volledig
worden doorlopen met aansluitend een recht op lOAW-uitkering.
Tenslotte wordt nog opgemerkt dat indien men een lOAW-uitkering
ontvangt en dan een politieke functie aanvaardt betrokkene na het beëin–
digen van deze functie weer voor een lOAW-uitkering in aanmerking
komt. Dit is thans reeds geregeld in artikel 6 van de IOAW.

Ik heb er voorts met voldoening kennis van genomen, dat deze leden
volledig instemmen met de bepaling, dat een door het lidmaatschap van
een gekozen orgaan gedeeltelijk geëindigde WW-uitkering niet zal leiden
tot een gedeeltelijke lOAW-uitkering. Ook hier hebben deze leden weer
problemen met de uitsluiting van personen die recht kunnen doen gelden
op een APPA-uitkering. Zij geven het voorbeeld van een oudere werkloze,
die 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. Een door de regering gesuggereerde oplossing in de vorm van
toepassing van de hardheidsclausule in de APPA lijkt deze leden onjuist.
Dat zou naar hun mening een verlenging van de APPA-uitkering moeten
inhouden die in geen verhouding staat tot een kortdurende politieke
activiteit. Zij stellen daarom voor in artikel II de uitsluiting van personen
die recht hebben op een APPA-uitkering te laten vervallen of de kring van
de IOAW uit te breiden met personen die na hun vijftigste levensjaar een
functie verliezen terzake waarvan uitzicht bestaat op een APPA-uitkering.
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Naar de mening van de regering biedt de APPA voor de onder die wet
vallende personen, die in een vergelijkbare positie komen te verkeren als
rechthebbenden krachtens de IOAW, voldoende waarborgen om te
voorkomen dat zij in behoeftige omstandigheden geraken. Verwezen
moge worden naar het dienaangaande vermelde in paragraaf 2.2 van de
memorie van toelichting en in paragraaf 3.4.1 en paragraaf 5 van de
notitie inzake de positie van uitkeringsgerechtigden die een politieke
functie bekleden (kamerstukken 20 200, nr. 96). De regering ziet dan ook
geen reden om artikel II van het wetsvoorstel te wijzigen of de doelgroep
van de IOAW uit te breiden met personen die onder de APPA vallen en
na hun vijftigste levensjaar een politieke functie verliezen.

4. Positie van vrouwen

De zienswijze van de leden van de fractie van D66 dat, gelet op het
bepaalde in het tweede lid van artikel 20 van de WW, gehele eindiging
van de WW-uitkering meestal plaatsvindt bij werklozen die voorheen in
deeltijd werkten kan ik in beginsel onderschrijven.

Deze leden constateren, dat vooral voor vrouwen hierdoor de finan–
ciële drempel voor het aanvaarden van politieke functies nog steeds te
hoog blijft. In antwoord op de hieraan gekoppelde vraag hoe de regering
hier tegen aankijkt uit een oogpunt van zowel werkgelegenheid als
rechtsgelijkheid zij het volgende opgemerkt. De door deze leden aan de
orde gestelde kwestie betreft primair de algemene werking van bedoelde
bepaling in de WW met betrekking tot deeltijdarbeid. Ook voltijdwerk–
lozen, die een werkkring aanvaarden die enige uren minder omvat dan de
voltijd, kunnen overigens te maken krijgen met deze bepaimg

In dit verband moge worden gewezen op de beleidsnota Deeltijdarbeid
(kamerstukken 19 902) die op 10 maart 1987 aan de Tweede Kamer en
aan de Stichting van de Arbeid is aangeboden. In deze nota wordt ook
ingegaan op de werking van sociale zekerheidsregelingen met betrekking
tot deeltijdarbeid.

Op 22 juni 1987 is deze nota behandeld in een uitgebreide verga–
dering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van de Tweede Kamer. Op 5 april 1989 heeft de Stichting van de Arbeid
een advies uitgebracht over deze nota.

Ik zeg de leden van de fractie van D66 toe, dat de onderhavige aange–
legenheid alsnog aan de orde zal worden gesteld in de thans in voorbe–
reiding zijnde beleidsnota met de definitieve standpuntbepaling van het
kabinet met betrekking tot deeltijdarbeid.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. de Koning
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