
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1989-1990

21 213 Nadere wijziging van een aantal sociale
zekerheidswetten (technische verbeteringen
mede in verband met de stelselherziening
sociale zekerheid)

Nr. 6 VOORLOPIG VERSLAG
Vastgesteld 25 oktober 1989

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

De leden van de C.D.A.-fractie namen met instemming kennis van het
voorliggende wetsvoorstel. Deze leden wilden weten welke van de in het
wetsvoorstel aanhangig gemaakte punten voortkomen uit een inventari–
satie van de Sociale Verzekeringsraad (SVr). Is de in het wetsvoorstel
gekozen oplossing, voor zover van toepassing, conform het advies van de
SVr terzake?

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden begrip voor de stellingname
van de regering dat in de knelpunten ten aanzien van het functioneren
van de stelselherziening een onderscheid noodzakelijk was tussen
technische verbeteringen en meer principiële zaken. Toch plaatste dit
onderscheid hen voor problemen. Immers, een deel van de moeilijkheden
die voortvloeien uit het nieuwe stelsel van sociale zekerheid liggen in de
tussencategorie, wat voor de een «principieel een wijziging van uitgangs–
punten» lijkt te zijn is in de ogen van anderen een puur technische zaak.
Wanneer kan de advisering met betrekking tot de meer principiële zaken,
zoals bijvoorbeeld «de vakantiebonnen», zijn afgerond? Kan overigens
nog eens toegelicht worden welke problematiek daar precies speelt? Is er
een relatie tot de Oort-wetgeving en de ook aldaar geconstateerde
problematiek ter zake van de vakantiebonnen?

De technische verbeteringen waar onderhavig wetsvoorstel op doelt
hadden overigens ook al veel eerder kunnen worden aangepakt. Nu zal
op een aantal punten het probleem van de «terugwerkende kracht» aan
de orde moeten komen. Overigens, ook de door de regering als «meer
principieel beoordeelde knelpunten» zijn nu al sinds vele maanden
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bekend. Juist vanuit het belang van de uitkeringsgerechtigden is het
onverantwoord dat er zo lang wordt gedraald voor oplossingen in
wetswijzigingen worden vastgelegd. Het advies van de SVr inzake het
werkloosheidsbegrip zal toch ook met de grootst mogelijke spoed tot
wetgeving moeten leiden? Kan een termijn worden aangegeven?

Wat de leden van de P.v.d.A.-fractie storend vonden was dat in het
wetsvoorstel niet is aangegeven op welke wijze het inspeelt op de vele
knelpunten die onder andere in de diverse mondelinge en schriftelijke
gedachtenwisselingen tussen kamer en regering zijn aangedragen
(Kamerstukken 20 416). Evenmin wordt aangegeven op welke wijze dit
wetsvoorstel voortvloeit uit bijvoorbeeld klachten en opmerkingen vanuit
de uitvoeringsorganisatie. Bij veel kamervragen is ook, zo stelden deze
leden vast, verwezen naar «latere technische wijzigingen». Onduidelijk in
dit wetsvoorstel is nu of al die wijzigingen bij dit wetsvoorstel inderdaad
zijn doorgevoerd en welke toezeggingen nog niet zijn nagekomen. Deze
door de regering gekozen werkwijze noodzaakte de leden van de
P.v.d.A.-fractie tot het vermelden van een aantal knelpunten die zij al
eerder hadden gesignaleerd maar waarvan zij niet konden overzien of
deze tot de technische dan wel tot de principiële onderwerpen behoren.
Deze leden dachten bijvoorbeeld, zonder te pretenderen daarmee alle
knelpunten in kaart te brengen, aan de definitie van het begrip
werknemer in artikel 3 WW in relatie tot art. 8 en hoofdstuk III WW, aan
art. 61 WW en de problematiek van loondoorbetaling bij faillissements–
aanvrage en aan de niet ingevulde zogenaamde gereserveerde artikelen
in de Werkloosheidswet.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de onderhavige wijzigingsvoorstellen. Zij constateerden dat
het hier vrijwel alleen gaat om technische verbeteringen.

De leden van de fractie van D66 gingen akkoord met de voorgestelde
technische verbeteringen, die onder meer foute verwijzingen corrigeren
en op een aantal punten marginaal inhoudelijke wijzigingen betreffen.

2. Dereguleringsaspecten

De leden van de C.D.A.-fractie wilden gaarne van de regering
vernemen in hoeverre de nu voorgestelde aanpassingen ongewenste
taakverzwaring voor de uitvoerders van de sociale Verzekeringswetten
met zich brengen.

Artikelen

Artikel I
Is de regeling met betrekking tot het vorstverlet (artikel 18 WW) voor

die situaties waarin het verlet minder dan 5 uur in die week heeft moeten
duren inmiddels opgelost? Zo ja, op welke wijze? De leden van de
P.v.d.A.-fractie verwezen naar de toezegging van de zijde van het depar–
tement op kamervragen van het lid Ter Veld (TK 88890232)

Artikel I, onderdeel B
Kan het zijn, zo vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie, dat de

beoogde ministeriële regeling toegevoegd aan het slot van artikel 19 ook
een oplossing biedt voor de casuspositie dat een vanuit de
ziektewet/wao hersteld verklaarde werknemer die in Duitsland
woonachtig is c.q. naar Duitsland is teruggekeerd daar toch een
werkloosheidsuitkering zal ontvangen zonder voldaan te (kunnen) hebben
aan het Duitse vereiste dat hij binnen een periode van 3 jaar voorafgaand
aan zijn ontslag minstens 360 dagen moet hebben gewerkt (par.100,
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art.1. AFG en de relatie tot art. 67 EG-verordening 1408/71)? Waarom
ontbreekt de wijziging van artikel 19, lid a om te komen tot een gelijke
werking van het langdurige ziektebegrip als in artikel 29, lid 5ZW zoals
naar aanleiding van vragen van het lid Ter Veld (TK 88890524)?

Artikel III, onderdeel C
Als de leden van de P.v.d.A.-fractie deze wijziging goed hadden

begrepen biedt de hier bedoelde ministeriële regeling de mogelijkheid
een hogere uitkering aan een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer
toe te kennen dan mogelijk zou zijn uitsluitend als gevolg van het
zogenaamde «opstapje». Deze leden zouden enkele voorbeelden willen
zien uitgewerkt om de bedoeling van deze regeling beter te kunnen
overzien. Ook hadden zij graag een nadere onderbouwing waarom in
dergelijke gevallen een ministeriële regeling het geëigende niveau zou
zijn. Is inderdaad wenselijk om zowel voor individuele gevallen waar
betrokkene een lager arbeidsinkomen ontvangt dan evenredig aan de
bestaande mate van arbeids(on)geschiktheid als voor omschreven
situaties, los van de persoon in kwestie, de bevoegdheid op het ministe–
riële niveau te leggen?

De leden van de fractie van D66 vroegen zich af of het noodzakelijk is
om bij het creëren van wettelijke mogelijkheden de uitvoering zeer
stringent te binden aan uitvoeringsregelingen. Zij wilden weten of niet
volstaan zou kunnen worden met het creëren van de mogelijkheid vanuit
een bepaalde doelstelling, en stelden voor de uitvoering over te laten aan
de beoordeling van de GMD

Artikel IV, onderdeel A
De leden van de P.v.d.A.-fractie verwezen voor artikel 29 AAW naar

hun opmerkingen bij onderdeel C van artikel III.

Ook de leden van de fractie van D66 verwezen naar hun opmerking bij
artikel III, onderdeel C.

Artikel V, onderdeel B
Ten aanzien van de wijziging van artikel 11 van de Toeslagenwet

merkten de leden van de V.V.D.-fractie op in te stemmen met de
mogelijkheid van afwijking van de maximale termijn die nu wordt
ingevoerd. Zij vroegen zich daarbij echter af of het volledig afwezig zijn
van enige termijn voor zelfstandigen wel een goede zaak is.

Artikel VI, onderdeel A
De voorgenomen wijziging ten aanzien van de juiste plaats van de

premieregeling lager betaalde arbeid ( de oude loonsuppletieregeling)
had de instemming van de leden van de P.v.d.A.-fractie. In het kader van
de voorgenomen terugwerkende kracht, waarmee zij overigens volstrekt
konden instemmen, vroegen deze leden of vanuit de uitvoeringsorgani–
satie hier nog nadere problemen aan vast konden zitten en zo ja welke.

Artikel VI, onderdeel B
De leden van de P.v.d.A.-fractie veronderstelden dat het hier gesigna–

leerde probleem van vakantiebonnen een ander probleem is dan het
«meer principiële punt» zoals gememoreerd in de inleiding.

De leden van de fractie van D66 vroegen zich af of dit een beperking
op aanspraak en opbouw van vakantie betekent.

Artikel VI, onderdeel C
De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden het op prijs dat de negatieve

houding van de zijde van het kabinet op het hier gesignaleerde knelpunt
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(naar aanleiding van vragen van het lid Ter Veld TK 86870547) al was
bijgesteld zoals bleek bij de beantwoording van latere vragen (TK
87880834) en nu dus ook in wet vastgelegd. Maar, meenden deze leden,
juist hier speelt, terecht, de terugwerkende kracht. Het is denkbaar dat
personen inmiddels al gedurende geruime tijd een lagere uitkering
hebben gehad dan het geval was geweest als deze wijziging eerder was
doorgevoerd. Het kan zijn dat de werkgever het inkomensverlies door
loonsverhoging heeft gecompenseerd. Het kan zijn dat betrokkene
inmiddels, op grond van andere wetsbepalingen, nu al «terecht» op een
lagere uitkering zit. Op welke wijze kan deze inkomensschade alsnog
worden gecompenseerd? Zijn betrokkenen makkelijk terug te vinden in
de uitkeringsadministratie? De noodzaak van herstel van de «fout» is nu
erkend, maar kan worden aangegeven op welke termijn en welke wijze
de «fout» ook voor betrokkenen is rechtgebreid? Kan inderdaad de
garantie worden gegeven dat de noodzakelijk geachte verbetering voor
de positie van de desbetreffende groep uitkeringsgerechtigden volledig
wordt gerealiseerd?

Kan er overigens vanuit worden gegaan dat in de memorie van
antwoord ook aandacht wordt besteed aan en zo nodig een wijziging
wordt aangebracht in artikel 43 Invoeringswet, waarover de SVr een
dezer dagen advies heeft uitgebracht?

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen de regering of aangegeven kan
worden wat de financiële consequenties zijn van de terugwerkende
kracht van dit artikel.

Artikel VII

Naar aanleiding van het voorstel artikel XV van de wet premieheffing
over uitkeringen in te trekken, vroegen de leden van de C.D.A.-fractie
zich af of indertijd bij de behandeling van laatstgenoemde wet, van de
zijde van de regering onvoldoende acht is geslagen op de waarschu–
wingen van met name de C.D.A.-fractie over de mate van automatisering
bij de bedrijfsverenigingen.

De leden van de P.v.d.A.-fractie herinnerden zich de éénmalige
compensatieregeling voor diegenen die, als gevolg van het wegvallen van
de dubbele franchise een inkomensdaling ondervonden, zeer wel. Deze
leden hadden destijds ook impliciet ingestemd met de wijze waarop aan
deze compenserende regeling uitvoering was gegeven voor diegenen,
waarvoor de samenstelling van uitkering en arbeidsinkomen mogelijk
bleek per 1-1 -1988. Nu blijkt dat technisch gezien samenstelling van
arbeidsinkomen en uitkering praktisch gezien nog steeds niet is gereali–
seerd. De leden van de P.v.d.A.-fractie wensten een uitgebreid inzicht in
deze materie. Voor welke situaties is samenstelling van inkomen nu wel
en in welke situaties is het nu niet mogelijk? Wat zijn de technische
complicaties? Komt het voor dat mensen als gevolg van deze technische
problemen ziekenfondsverzekerd (moeten) zijn als gevolg van de
samenloop van een AWW-uitkering met een ander inkomen ook als dit
andere inkomen (of de som van beide inkomens) hoger is dan de zieken–
fondsgrens of het andere inkomen geen toegang kan bieden tot het
ziekenfonds? Wanneer zijn de technische voorzieningen zover voortge–
schreden dat van deze onwenselijkheid waar de wet premieheffing een
einde aan wenste te maken echt een einde komt? Wanneer zal het
mogelijk zijn ook in geval van samenloop van twee inkomens, niet zijnde
een uitkering, de problematiek van de dubbele franchise (en eventueel
dubbele premieheffing ZWF) te beëindigen? Deze leden hadden het
gevoel dat zij destijds hadden ingestemd met een wetsvoorstel waarvan
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nu blijkt dat de uitvoeringstechnische kant volstrekt onderbelicht is
gebleven. Zij hadden gevraagd of uitvoering van het voornemen mogelijk
was, zij vragen nu of het ooit mogelijk zal worden. Tot welke «nadere»
datum is de samenstellingsregeling uitgesteld?

Al deze vragen laten echter onverlet dat, ook als betrokkenen langer
dan beoogd een onbedoelde bevoordeling hebben gehad, zij, evenals dat
het geval was ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel premie–
heffing, zelf niet zullen hebben geweten dat hun een dergelijke
inkomensdaling boven het hoofd hing. Is het mogelijk al diegenen die
«ten onrechte» een dubbele franchise ontvangen daarover te informeren?
De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden van niet. Dus, de grond voor
de compensatie is feitelijk nog steeds dezelfde. Wat zijn overigens de
budgettaire consequenties van de enorme vertraging van invoering van
het wetsvoorstel premieheffing?

Tot slot

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden, op de valreep, kennis
genomen van enkele aanvullende wijzigingen in de nota van wijziging. Zij
konden instemmen met de voornemens. Wel hadden zij nog enkele
vragen met betrekking tot de voorgenomen wijziging waardoor in geval
van een bestaande AAW-uitkering bij een tot uitbetaling komen van de
AWW-uitkering de uitkering niet kan worden geanticumuleerd.

Is het voorgekomen dat tegelijkertijd beide uitkeringen tot uitbetaling
zijn gekomen en betrokkene dus gedurende een bepaalde periode
onbedoeld twee uitkeringen heeft gehad? Zo ja, dan is het toch niet de
bedoeling de uitkering terug te vorderen? Is dan overigens ook
overwogen een beperkte periode in acht te nemen alvorens de
AAW-uitkering wordt stopgezet, opdat betrokkene zich op de nieuwe
situatie kan instellen?

De fungerend voorzitter van de commissie,
Wolters

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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