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Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 17 oktober 1989

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Artikel I wordt gewijzigd als volgt:
1° Na onderdeel C wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca
In artikel 33, derde lid, wordt tussen «eerder dan in de maand mei» en

«eindigt» ingevoegd: geheel.
2° Na onderdeel E wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea
In artikel 101, tweede lid, vervalt onderdeel e en wordt de aanduiding

van de onderdelen f en g gewijzigd in e en f.

Artikel II wordt gewijzigd als volgt:
1° Na onderdeel B worden twee nieuwe onderdelen ingevoegd,

luidende:
Ba

In artikel 7 vervalt onderdeel b en wordt de aanduiding van de onder–
delen c en d gewijzigd in b en c.
Bb

In artikel II, eerste lid, wordt onderscheidenlijk «a en b:», «c:» en «d:»
vervangen door onderscheidenlijk a:, b: en c:.

2° Aan het slot van het artikel wordt een nieuw onderdeel toegevoegd,
luidende:
G

In artikel 55, tweede lid, wordt onderscheidenlijk «a en b:» en «d:»
vervangen door onderscheidenlijk a: en c:.
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III

Artikel III wordt gewijzigd als volgt:
1" Na onderdeel B worden drie nieuwe onderdelen ingevoegd, luidende:

Ba
In artikel 7 vervalt onderdeel b en wordt de aanduiding van de onder–

delen c tot en met f gewijzigd in b tot en met e.
Bb

In artikel 10, eerste lid, wordt onderscheidenlijk «a en b:», «c:», «d:» en
«e en f:» vervangen door onderscheidenlijk a:, b:, c: en d en e:.
Bc

In artikel 13, derde lid, wordt de zinsnede: «als bedoeld in artikel 7,
onderdeel e» vervangen door: als bedoeld in artikel 7, onderdeel d.

2° Aan het slot van het artikel wordt een nieuw onderdeel toegevoegd,
luidende:
F

In artikel 66, tweede lid, wordt onderscheidenlijk «a en b:» en «e en f:»
vervangen door onderscheidenlijk a: en d en e:.

IV

In artikel IV wordt na onderdeel B een nieuw onderdeel ingevoegd,
luidende:
Ba

In artikel 48, tweede lid, wordt na 9 ingevoegd:, 32.
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Toelichting

Artikel I, onderdeel 7 °.

In artikel 33, derde lid, van de Werkloosheidswet (WW) is ten aanzien
van degenen, die recht op WW-uitkering hebben, het tijdstip van de
betaling van de vakantie-uitkering geregeld. Deze bepaling voorziet in
reservering van de vakantie-uitkering en uitbetaling daarvan in de maand
mei of bij eindiging van de uitkering.

Recentelijk is gebleken, dat in verband met de mogelijkheid in de WW
van het naast elkaar bestaan van meer dan een recht op uitkering een
letterlijke toepassing van deze bepaling er toe leidt dat bij een eindiging
van een van die rechten de vakantieuitkering over dat recht betaalbaar
moet worden gesteld. Dit heeft tot gevolg dat de betaling van de
vakantie-uitkering, met name bij werknemers met een sterk wisselend
arbeidspatroon, zeer versnipperd plaats vindt. Voorts betekent dit voor
de uitvoeringsorganen een veelheid van administratieve handelingen die
de doorzichtigheid van de administratie niet bevordert. Overigens is in de
praktijk gebleken, dat de bedrijfsverenigingen de vakantiebijslag
afrekenen in mei of na volledige eindiging van de WW-uitkering.

In verband hiermee heeft de Sociale Verzekeringsraad (SVr) mij op 21
september 1989 geadviseerd artikel 33, derde lid, van de WW te
wijzigen en wel in die zin dat de betaling van de vakantieuitkering plaats–
vindt in de maand mei of in de maand waarin het recht op uitkering
geheel eindigt.

Ik kan mij met dit advies van de SVr verenigen met de kanttekening
dat de wetgever bij de totstandkoming van de bepaling geen andere
bedoeling heeft gehad dan een regeling te treffen overeenkomend met
de andere sociale zekerheidsregelingen, die ook de vakantie-uitkering na
een gehele eindiging uitbetalen.

Aangezien, zoals uit het vorenstaande blijkt, het hier slechts een redac–
tionele wijziging betreft heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt dit
punt alsnog in dit technische wetsvoorstel mee te nemen.

Artikelen I, onderdeel 2°, II en III

De WW bevat een bepaling (artikel 101, tweede lid, onderdeel e), die
de bedrijfsvereniging de bevoegdheid geeft in haar uitkeringsreglement
bepalingen op te nemen om de betaling van uitkering van bepaalde
groepen van werknemers over bepaalde tijdvakken in bepaalde
gemeenten te schorsen.

Deze bepaling die qua strekking is overgenomen uit de oude WW, is
bij de totstandkoming van de oude wet opgenomen uit overwegingen in
verband met de arbeidsmarkt. Blijkens de memorie van toelichting bij het
wetsontwerp dat heeft geleid tot de oude WW is de bepaling indertijd
opgenomen vanuit de gedachtengang dat onder bepaalde omstandig–
heden in sommige bedrijfstakken en sommige regio's de werkgele–
genheid zo groot kan zijn dat er geen enkele aanleiding bestaat voor het
verstrekken van een werkloosheidsuitkering aan werknemers, die tot die
bedrijfstak behoren of, hoewel daartoe niet behorende, geschikt en in
staat zijn om daarin, althans tijdelijk, arbeid te verrichten.

Van 1971 tot en met 1985 zijn op grond van deze bepaling door een
aantal bedrijfsverenigingen en het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF)
schorsingsbesluiten getroffen betreffende het niet toekennen van
WW-uitkering aan losse visknechten in de regio Umond. De toepassing
van de schorsingsbepaling werd ingegeven door de beschikbare werkge–
legenheid in de regio Umond en de bestrijding van fraude met
WW-uitkeringen. Over de validiteit van het eerstgenoemde argument
ontstond na een aantal jaren twijfel, die groter werd naarmate de
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werkgelegenheidssituatie in Nederland in de zeventiger jaren aanmer–
kelijk verslechterde.

Met betrekking tot het tweede argument bleek dat de schorsingsbe–
paling werd gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij was bestemd,
hetgeen door de Centrale Raad van Beroep werd bevestigd, die aan het
betreffende schorsingsbesluit verbindende kracht heeft ontzegd. De
groeiende weerstand tegen de toepassing van de schorsingsbepaling
heeft ertoe geleid dat sedert 1985 geen schorsingsbesluiten meer zijn
vastgesteld.

De Sociale Verzekeringsraad (SVr) heeft in het vorenstaande
aanleiding gevonden de regeling in overleg met de bedrijfsverenigingen
en het AWf te evalueren. Over het resultaat van deze evaluatie heeft de
Raad op 15 juni 1989 een advies vastgesteld.

De SVr is van mening dat de huidige Werkloosheidswet door de
ruimere sanctiemogelijkheden voldoende mogelijkheden heeft om -
zonder het zware middel van een categoriale schorsing - in voorkomende
gevallen adequate maatregelen te treffen. Mede gelet op het feit dat de
bedrijfsverenigingen en het AWf hebben meegedeeld dat niet langer
behoefte bestaat aan de (categoriale) schorsingsbepaling, stelt de SVr
zich op het standpunt dat deze bepaling in de wet kan worden geschrapt.
Ik kan mij met het standpunt van de SVr verenigen. Aangezien, zoals uit
het vorenstaande blijkt, van de bevoegdheid tot het treffen van schor–
singsbesluiten geen gebruik meer wordt gemaakt en de bedrijfsvereni–
gingen van deze bevoegdheid ook geen gebruik meer wensen te maken,
heb ik de gelegenheid te baat genomen voor te stellen de betreffende
bepaling bij deze nota van wijziging te schrappen. De in artikel I,
onderdeel 2°, voorgestelde wijziging strekt daartoe. De wijzigingen in de
artikelen II en III leiden ertoe, dat de Ziektewet en de Wet op de arbeids–
ongeschiktheidsverzekering, waarin op verschillende plaatsen naar de
schorsingsbevoegdheid wordt verwezen, worden aangepast.

Artikel IV

Sinds een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 18
februari 1988, AAW 1983/S397, is terugvordering van een
AAW-uitkering, na toekenning van een uitkering ingevolge de Algemene
Weduwen– en Wezenwet (AWW) op grond van artikel 48, tweede lid,
van de AAW niet meer mogelijk. De CRvB komt tot zijn uitspraak omdat
in artikel 48, tweede lid, van de AAW artikel 32 van de AWW niet met
name wordt genoemd. Hierdoor is de situatie ontstaan dat in bepaalde
gevallen - indien reeds de AAW-uitkering wordt genoten en vervolgens
een AWW-uitkering met terugwerkende kracht wordt toegekend -
gedurende zekere tijd beide uitkeringen ongekort aan de rechthebbende
betaalbaar moeten worden gesteld.

In zijn vergadering van 21 september 1989 heeft de SVr geadviseerd
deze situatie te voorkomen door in artikel 48, tweede lid, van de AAW
ook artikel 32 van de AAW met name te noemen.

Door de hier voorgestelde wijziging wordt bij dit advies van de SVr
aangesloten.

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