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Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Toepassing Werkloosheidswet bij aanvaarding politieke functie

Bij de openbare behandeling op 21 februari 1990 van wetsvoorstel
21 190 inzake wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet inkomens–
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (uitbreiding rechten voor leden van sommige vertegenwoor–
digende organen) is er vanuit de Tweede Kamer op gewezen, dat er
grote verschillen bestaan in de toepassing van de WW bij de
aanvaarding van een politieke functie.

Ik heb daarin aanleiding gevonden hieromtrent met een brief d.d. 15
maart 1990 inlichtingen te vragen aan de SVr en de Raad voorts
verzocht te willen bevorderen, dat de WW terzake eenduidig wordt
toegepast.

Met een brief d.d. 6 september 1990 heeft de SVr mij medegedeeld,
dat er geen sprake is van grote verschillen als vorenbedoeld en dat er
dus voor de Raad thans geen aanleiding bestaat voor verdere actie.

Een afschrift van genoemde brieven doe ik u hierbij ter kennlsneming
toekomen.

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld

" De vorige stukken zijn verschenen onder
de nrs. 134, 134a, 134b en 134c van verga–
derjaar 1989-1990.
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Toepassing WW bij aanvaarding politieke functie

15 maart 1990

Op 21 februari jl. heeft in de Tweede Kamer der Staten-Generaal de
openbare behandeling plaatsgevonden van wetsvoorstel 21 190 inzake
wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
(uitbreiding rechten voor leden van sommige vertegenwoordigende
organen). Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen.

Dit wetsvoorstel, dat voorziet in een terugwerkende kracht tot en met
1 januari 1987, bevat een wijziging van artikel 8 van de WW.

Deze wijziging houdt het volgende in. Indien het werknemerschap in
de zin van de WW is geëindigd door het verrichten van werkzaamheden
als lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, van een vertegenwoor–
digend orgaan van een publiekrechtelijk lichaam dat bij rechtstreekse
verkiezing wordt samengesteld, of van een algemeen bestuur van een
waterschap, herkrijgt betrokkene bij beëindiging van die werkzaamheden
de hoedanigheid van werknemer, voor zover die beëindiging plaatsvindt
binnen het tijdvak van de bij de aanvang van die werkzaamheden voor
die persoon nog geldende uitkeringsduur ingevolge de WW.

Ik vestig er uw aandacht op, dat met een nota van wijziging (21 190,
nr. 8) de doelgroep van het wetsvoorstel werd verruimd. Ook personen
die onder de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers of de Wet
schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement
vallen behoren als gevolg daarvan tot de doelgroep. De uitkeringen op
grond van deze twee wetten dienen in mindering te worden gebracht op
de WW-uitkering. Artikel 34 van de WW is terzake bij die nota van
wijziging aangepast.

In de schriftelijke stukken met betrekking tot dit wetsvoorstel is
uitvoerig aan de orde geweest de vraag, op welke wijze het aantal uren
moet worden bepaald dat de politieke werkzaamheden vergen. Dat met
het oog op de toepassing van de WW, waar het aantal uren van belang is
om te beoordelen of de uitkering geheel of gedeeltelijk moet worden
beëindigd (artikel 20) danwel of op de uitkering een bedrag in mindering
moet komen (artikel 35).

Door het kabinet is er op gewezen, dat de bepaling van dat aantal uren
een taak is van de bedrijfsverenigingen. Wel heeft het kabinet een
indicatie voor dat tijdsbeslag gegeven (21 190, nr. 5. blz. 6).

In de nota naar aanleiding van het eindverslag is met betrekking tot de
bepaling van het tijdsbeslag onder andere opgemerkt, dat bij de
toepassing van de WW de individuele situatie moet worden bezien en
dat het voor de toepassing van de WW overigens irrelevant is of de
werkzaamheden overdag danwel in de avonduren worden verricht
(21 190, nr. 7, blz. 1, 2 en 3).

Vanuit de Tweede Kamer is er bij de openbare behandeling op
gewezen, dat er tussen de bedrijfsverenigingen grote verschillen bestaan
in de toepassing van de WW bij aanvaarding van een politieke functie.

Ik verzoek u mij in te lichten omtrent de vorenbedoelde toepassing van
de WW en voorts te willen bevorderen dat die wet terzake eenduidig
wordt toegepast.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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Toepassing WW bij aanvaarding politieke functie

Mevrouw de staatssecretaris,
Met uw bovenvermelde brief vroeg u de aandacht van de Raad voor de

toepassing van de Werkloosheidswet (WW) bij de aanvaarding van
politieke functies door uitkeringsgerechtigden. Met verwijzing naar ons
voorlopig antwoord van 7 mei 1990 kunnen wij u thans het volgende
mededelen.

In haar vergadering van 23 augustus 1990 heeft de Commissie
Werkloosheidsverzekeringen van de Raad aandacht geschonken aan uw
verzoek. De Commissie heeft zich bij haar standpuntbepaling laten leiden
door de reacties van de bedrijfsverenigingen op de vraag hoe zij in
voorkomende gevallen handelen.

De antwoorden van de bedrijfsverenigingen maken duidelijk dat er
geen sprake is van grote verschillen in de toepassing van de WW tussen
de verschillende bedrijfsverenigingen. Een aantal bedrijfsverenigingen
geeft te kennen nog nooit met de onderhavige situatie geconfronteerd te
zijn. De bedrijfsverenigingen die dit (incidenteel) welzijn, geven te
kennen de individuele situatie als uitgangspunt te nemen, waarbij
zonodig naar de z.g. «ARAR-regeling» gekeken wordt. De door het
Gemeenschappelijk Administratiekantoor geadministreerde bedrijfsver–
enigingen nemen de «ARAR-regeling» als uitgangspunt.

De Commissie is tot de conclusie gekomen dat, voor zover de bedrijfs–
verenigingen zijn geconfronteerd met uitkeringsgerechtigden die een
politieke functie aanvaarden, zij handelen in de zin van het «handvat»
zoals dat door het kabinet is verwoord. Het past daarbij in de systematiek
van de WW dat wordt uitgegaan van de individuele situatie en daarnaast,
ter bevordering van een gelijke wetstoepassing, een algemene norm als
toetsingsinstrument wordt gehanteerd.

Gelet op het vorenstaande is de Commissie dan ook van oordeel dat er
voor de Raad thans geen aanleiding tot verdere actie bestaat.

Wij vertrouwen erop u met het vorenstaande voldoende te hebben
geïnformeerd.

De Sociale Verzekeringsraad,
H. Otten, chef afdeling werknemers– en volksverzekeringen
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