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EINDVERSLAG
Vastgesteld 9 maart 1990

Na kennisneming van de memorie van antwoord en de tweede nota
van wijziging zijn in de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkge–
legenheid' nog enkele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld.

Onder het voorbehoud dat deze vragen en opmerkingen tijdig door de
regering zullen zijn beantwoord, acht de Commissie de openbare beraad–
slaging genoegzaam voorbereid.

1. Inleiding

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de memorie van antwoord. Veel van de eerder door hen
naar voren gebrachte problemen zijn opgelost. Een aantal vragen is
echter nog niet beantwoord.

De leden van de V.V.D.-fractie dankten de regering voor de beant–
woording van de door hen gestelde vragen. Zij konden instemmen met
de strekking van de tweede nota van wijziging.

2. Algemene opmerkingen

Volgens de regering is het probleem van de vakantiebonnen van de
baan omdat de bedrijfsverenigingen een tussenoplossing hebben
gevonden. De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden graag vernemen wat
die tussenoplossing inhoudt. Wanneer is in dit verband het advies van de
Sociale Verzekeringsraad (SVr) te verwachten?

Verheugd waren deze leden over de voorgenomen bezinning op de
kring van verzekerden, dit naar aanleiding van de door hen gestelde
vragen over het begrip werknemer (en het verlies van het werknemer–
schap) in diverse artikelen van de Werkloosheidswet (WW). Dat daarbij
ook de problematiek van de vrijwillige verzekering aan de orde komt, had
hun instemming. Dat gold ook voor het voornemen om op zo kort
mogelijke termijn met de SVr overleg te plegen om te komen tot
werkbare afspraken inzake scholing met behoud van uitkering. Dat hierbij
de Federatie van Bedrijfsverenigingen wordt betrokken, leek hen uiterst
zinvol, gezien de verschillende interpretaties hieromtrent bij de uitvoe–
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ringsorganen. Over het voorzieningenbeleid voor werklozen is op 27 mei
1988 advies gevraagd aan een vijftal adviesorganen. Ook al betreft dit
geen technisch maar een meer principieel probleem, toch zouden de aan
het woord zijnde leden aan willen dringen op enige spoed.

Artikelsgewijze opmerkingen

Artikel I

De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren verheugd over het feit
dat het probleem van het verlies van minder dan 5 arbeidsuren bij vorst–
verlet is opgelost door dit wel te beschouwen als werkloosheid in de zin
van de WW.

Artikel III, onderdeel C en artikel IV, onderdeel A

In deze artikelen wordt het probleem opgelost dat de gedeeltelijk
arbeidsongeschikte ondervindt als hij zijn resterende verdiencapaciteit te
gelde maakt, danwel als het zogenaamde opstapje niet langer te gelde
gemaakt wordt. Door wijziging van genoemde artikelen kan er een
herschatting van de arbeidsongeschiktheid plaatsvinden. Waarom dit bij
ministeriële regeimg dient te geschieden en niet bij wet is de leden van
de P.v.d.A.-fractie nog steeds onduidelijk. Zij zouden dit graag nog nader
toegelicht zien.

Artikel V, onderdeel B

De leden van de fractie van de V.V.D. konden ermee instemmen, dat
het in kennis stellen van de aanvrager van de termijn waarbinnen de
definitieve vaststelling van het recht op en de hoogte van de toeslag
plaats zal vinden, een voldoende waarborg is. Is er echter aan gedacht,
zo vroegen de aan het woord zijnde leden, om ten aanzien van deze
inkennisstelling ook een bepaalde termijn te stellen?

Artikel VI, onderdeel C

Met betrekking tot de voorgestelde wijziging van artikel 45 van de
Invoeringswet Stelselherziening merkten de leden van de P.v.d.A.-fractie
op dat er nu zo spoedig mogelijk overgegaan moet worden tot een
uitkering met terugwerkende kracht voor de uitkeringsgerechtigden die
door de stelselherziening onterecht een lagere uitkering ontvangen. Het
betreft hier de uitkeringsgerechtigden die voor 55-65% en voor 65-80%
arbeidsongeschikt zijn. Zij hadden bij de stelselherziening een hoger
uitkeringspercentage. Na een tijdelijke toename van de mate van
arbeidsongeschiktheid verviel het recht op een hoger uitkeringsper–
centage. Een spoedig hersel van deze fout leek de aan het woord zijnde
leden noodzakelijk.

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of de regering bereid is, zodra
meer informatie bekend is over de financiële consequenties van de
terugwerkende kracht van artikel 45 van de Invoeringswet, deze aan de
Tweede Kamer te doen toekomen?

Artikel VII

De Wet Premieheffing over uitkeringen had bij de leden van de
P.v.d.A.-fractie diverse vragen opgeroepen. Zij hadden er begrip voor dat
onder andere door de operatie-Oort de bedrijfsverenigingen momenteel
niet in staat zijn om een samentellingsregeling (van inkomens en uitke–
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ringen) te realiseren. De problematiek van de dubbele franchise bij
dubbele inkomens en het recht op een ziekenfondsverzekering ook al is
het inkomen boven de ziekenfondsgrens bijvoorbeeld blijft daardoor
echter wel bestaan. Mede gezien de budgettaire consequenties (struc–
tureel een opbrengst geraamd op 85 miljoen gulden en eenmalige extra
kosten van ongeveer 80 miljoen gulden) leek het deze leden zinvol toch
spoedig tot een samentellingsregeling te komen.

De voorzitter van de Commissie,
Doelman-Pel

De griffier van de Commissie,
Van Dijk
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