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Na kennisneming van de memorie van antwoord zijn in de vaste
Commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid1 nog enkele vragen
gesteld en opmerkingen gemaakt.

Indien de regering deze tijdig zal hebben beantwoord, acht de
Commissie de openbare beraadslaging voldoende voorbereid.

1. Algemeen

Na de uitgebreide beantwoording door de regering hadden de leden
van de CDA-fractie nog slechts behoefte om op een tweetal punten terug
te komen.

1 Samenstelling:
Leden: Spieker (PvdA), Gerritse (CDA),
Buurmeijer (PvdA), ondervoorzitter, Van
Houwelingen (CDA), Schutte (GPV),
Groenman (D66), Wolters (CDA), Rempt–
Halmmans de Jongh (VVD), Linschoten
(VVD), Leijnse (PvdA), Janmaat (Centrumde–
mocraten), Doelman-Pel (CDA), voorzitter,
G. H. Terpstra (CDA), Biesheuvel (CDA),
Vliegenthart (PvdA), Schoots (PvdA),
Beijlen-Geerts (PvdA), Schimmel (D66),
Rosenmöller (Groen Links), Huibers (CDA),
Middel (PvdA), Van Zijl (PvdA), Van Hoof
(VVD) en Van der Ploeg-Posthumus (CDA)
Plv. leden: Witteveen-Hevinga (PvdA),
Soutendijk-van Appeldoorn (CDA), Quint–
Maagdenberg (PvdA), Reitsma (CDA), Van
der Vlies (SGP), Versnel-Schmitz (D66),
Paulis (CDA), Franssen (VVD), Kamp (VVD),
Van Nieuwenhoven (PvdA), Willems (Groen
Links), G de Jong (CDA), Tuinstra (CDA), De
Kok (CDA), Akkerman (PvdA). Melkert
(PvdA), Leerling (RPF), Kohnstamm (D66),
Brouwer (Groen Links), Vreugdenhil (CDA),
Van Gelder (PvdA), Kalsbeek Jasperse
(PvdA), De Korte (VVD) en Bijleveld–
Schouten (CDA)

De leden van de PvdA-fractie dankten de regering voor haar
antwoorden. Toch hadden zij de indruk dat met betrekking tot de positie
van mensen die grensoverschrijdend werk verrichten nog niet alle
problemen waren opgelost. Hun zorg betrof de vraag of deze personen
zich volledig künnen, maar niet verplicht zijn zich dubbel te verzekeren.
Terwille van een juist begrip van de voorgestelde wetswijzigingen en
terwille van de duidelijkheid voor zowel betrokken grenspendelaars als de
betrokken organisaties vroegen deze leden een antwoord op de volgende
vragen. Voor welke verzekeringen, zowel in Nederland als in het
buitenland, zijn de onderstaande personen verplicht verzekerd en voor
welke verzekeringen kunnen zij zich vrijwillig verzekeren:

a. persoon A woont in Nederland en werkt in Duitsland voor minder
dan DM 480 per maand;

b. persoon B woont in Nederland en werkt in Duitsland in een
volledige baan;

c. persoon C woont in Nederland en werkt in België in een kleine
deeltijdbaan;

d. persoon D woont in Nederland en werkt in België in een volledige
baan;

e. persoon E is zelfstandige in Nederland, maar werkt in Duitsland of
België in een deeltijd-dienstverband.

De vrijwillige verzekering, zo stelden de leden van de PvdA-fractie,
beoogt iemand de gelegenheid te geven zelf lacunes in de sociale
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zekerheid op te vullen. De spiegelzijde hiervan is dat soms sprake is van
verplichte verzekering, zonder de mogelijkheid feitelijk van de rechten
gebruik te maken. In dit verband wilden de aan het woord zijnde leden
nog eens wijzen op de positie van mensen die in Nederland
AWBZ-premie betalen, maar van de daarmee verkregen rechten in het
buitenland geen gebruik kunnen maken. Zij dienen zich in dat buitenland
dus alsnog te verzekeren voor de betreffende risico's. Dit vraagstuk
neemt in belang toe naarmate de AWBZ-rechten en –premies toenemen.
De betrokken leden vroegen de regering een reactie op dit vraagstuk. In
een vrije Europese binnenmarkt zal juist de mobiliteit van personen
vergroot moeten worden om grensoverschrijdende arbeidsmarktontwik–
keling te bevorderen, zo brachten de leden van de PvdA-fractie naar
voren. Regels die dit belemmeren zouden toch zo veel mogelijk moeten
worden weggenomen, zo meenden zij.

De leden van de VVD-fractie dankten de regering voor de antwoorden
op de door hen gestelde vragen. Naar aanleiding van de reactie van de
regering hadden deze leden echter nog enkele andere vragen.

2. De voorgestelde regeling

a. Algemene uitgangspunten

Naar aanleiding van het antwoord op de vraag, wanneer in de visie van
de regering sprake was van «redelijke kosten», vroegen de leden van de
VVD-fractie waarom de regering, waar het ging om niet-redelijke kosten
voor een werkloosheidsverzekering, wat betreft de hoogte van de
WW-premie had gekozen voor een percentage van het inkomen van
meer dan 8.

b. Beperking tot tijdelijk verblijf in het buitenland

De leden van de PvdA-fractie wilden nog kort ingaan op de opmerking
van de regering over de voorgenomen begrenzing van de vrijwillige
voortzetting van de AOW-AWW-verzekering. Deze leden constateerden
dat in de argumentatie verwezen wordt naar het uitgangspunt zoals dat
in de tweede helft van de vijftiger jaren in de memorie van toelichting op
de AOW was geformuleerd. Zonder afbreuk te doen aan de waarde van
dat uitgangspunt vonden deze leden toch dat in de huidige argumentatie
begnppen als mobiliteit, Europese eenwording en vervroegde pensio–
nering voor dienen te komen. In dat verband vroegen zij de regering in te
gaan op de positie van de VUT-gerechtigde die voorgoed in het
buitenland is gaan wonen.

De leden van de VVD-fractie verwezen naar de in eerder fase
gevraagde toelichting op de voorgestelde termijn van 5 jaar ten aanzien
van zogenaamde «ex-werknemers». Het antwoord van de regering
dienaangaande had deze leden allerminst overtuigd van de noodzaak van
dit deel van het voorstel. De verwijzing naar de situatie waarin er sprake
is van een sociaal zekerheidsverdrag ging naar de mening van deze leden
niet op, juist omdat er hier spake is van een situatie, waarin van een
dergelijk verdrag geen sprake is en het handelt om een op zichzelf
staande situatie. Daar waar het onderscheid tenaanzien van ontwikke–
lingswerkers en personen werkzaam voor een volkenrechtelijke organi–
satie wordt gehanteerd, waren de hier aan het woord zijnde leden van
mening, dat de gehanteerde argumenten evenzeer op de in artikel 53, lid
1a genoemde personen van toepassing zouden kunnen zijn. De
verwijzing naar het «belang dat de Nederlandse overheid hecht aan de
werkzaamheden» kon naar de mening van deze leden, gezien de
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mogelijke snelle wijzigingen m de geldende opvattingen dienaangaande,
niet als een consistent argument worden beschouwd. Ook de overige
onderdelen van het antwoord van de regering op dit punt hadden deze
leden er niet toe gebracht te kiezen voor de genoemde periode van 5
jaar. In dit verband vroegen deze leden de regering aan te geven wat
overwegende bezwaren zouden kunnen zijn tegen het laten vervallen van
de hier bedoelde periode van 5 jaar.

c. Koppeling vrijwillige WW-verzekering en ZW-verzekering

De leden van de D66-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van de argumenten van de regering voor handhaving van de
koppeling van de vrijwillige WW-verzekering en de ZW-verzekering. Deze
leden konden het technische argument voor koppeling, zijnde het
waarborgen van de rechten van de vrijwillig verzekerde werkloze die ziek
wordt, weliswaar volgen, maar daarmee nog niet onderschrijven. Deze
argumentatie volgend, zou er eveneens een koppelmg moeten komen
met bijvoorbeeld de vrijwillige AOW-verzekering en de WAO-verzekering.
De leden van de D66-fractie begrepen dat de regering dat echter niet
voorstelt. Vooralsnog kwam het de hier aan het woord zijnde leden
juister voor om de betrokkenen een eigen keuzevrijheid te geven met
betrekking tot het afsluiten van een vrijwillige verzekering. Bij het al dan
niet afsluiten van een vrijwillige ZW-verzekering zal voor betrokkenen
naar verwachting een rol spelen dat eerst recht op ZW-uitkering zal
ontstaan na terugkeer in Nederland. Het is dan ook aan betrokkenen om
individueel te bepalen of zij hetzij uitsluitend een WW– dan wel
ZW-verzekering wensen af te sluiten hetzij beide verzekeringen. Het
argument dat het afsluiten van een vrijwillige WW-verzekering ten
opzichte van het risico goedkoop zou zijn, kon de hier aan het woord
zijnde leden van de D66-fractie vooralsnog evenmin overtuigen. Zij
waren van mening dat de uitgaven voor de vrijwillige verzekering toch
volledig worden bekostigd uit de ontvangen premies. Is de regering van
mening dat het werkloosheidsrisico van vrijwillig verzekerden relatief
hoger is dan dat van verplicht verzekerden? Kan de regering, indien zij
dat van oordeel is, hier een cijfermatige onderbouwing van geven
(bijvoorbeeld met behulp van werkloosheidspercentages) ?

d. Recht op uitkering

De keuze voor de koppeling van de vrijwillige WW-verzekering aan de
vrijwillige ZW-verzekering konden de leden van de CDA-fractie steunen.
Zij vonden echter dat er een oplossing moest worden gezocht voor de
contröle-problematiek. Zij konden inzien dat deze contröle in het
buitenland extra problemen mee kan brengen, zij vonden het echter niet
juist dat een min of meer verplichte ziektewetverzekering in zulke
gevallen door de buitengewone omstandigheden geen dekking zou
bieden tegen het verzekerde risico. Het leek deze leden redelijk indien
dan bij voorbeeld de mogelijkheid wordt gecreëerd om van de verplichte
koppeling af te wijken. Zij vernamen over deze gedachte graag de visie
van de regering.

De leden van de fractie van D66 hadden reeds in het voorlopig verslag
opmerkingen gemaakt over het feit dat ontwikkelingswerkers slechts in
aanmerking komen voor een vrijwillige ZW-uitkering, indien zij naar
Nederland terugkeren, terwijl dat voor andere groepen anders ligt. De
aan het woord zijnde leden konden zich voorstellen dat contröle op de
ziekmelding in ver afgelegen gebieden praktisch onmogelijk is. Daarbij
vroegen zij zich echter af of de ZW-contröle op een ontwikkelingswerker
zoveel moeilijker is als de contröle op niet-ontwikkelingswerkers die in

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 349, nr. 6



het buitenland werkzaam zijn. Is de ZW-contröle van personen werkzaam
in «ver afgelegen gebieden» als Japan of Korea eenvoudiger te
verrichten door de bedrijfsverenigingen? De leden van de fractie van D66
konden zich voorstellen dat diegenen die «in ver afgelegen gebieden»
werkzaam zijn en te maken krijgen met specifieke regels over het uitbe–
talen van ziekengelduitkering, tot de beslissing komen om af te zien van
de mogelijkheid van «vrijwillige verzekering» De individuele keus van
betrokkenen zou dan evenwel tevens betekenen dat zij geen mogelijkheid
hebben om zich alleen voor de WW-verzekering vrijwillig te verzekeren
(door de koppeling). Aangezien zij zich particulier niet of nauwelijks voor
het WW-risico kunnen verzekeren, zullen zij zodoende toch genoegen
moeten nemen met de combinatie ZW/WW-verzekering. De aan het
woord zijnde leden zagen daarom nog steeds veel in het wegnemen van
de koppeling tussen vrijwillige ZW en WW-verzekering.

Artikelsgewijze opmerkingen

Artikel I, onderdeel A

De leden van de CDA-fractie vonden de gevraagde verduidelijking van
het criterium «werkzaamheden in het kader van ontwikkelingssamen–
werking» niet toereikend. Zij begrepen dat volgens de redenering van de
regering in geval van onduidelijkheid de bedrijfsvereniging de minister
van Ontwikkelingssamenwerking advies kan vragen. Desondanks blijft het
bij deze werkwijze mogelijk dat er in de praktijk verschillen voorkomen;
hetgeen de SVr als toezichthouder zou moeten signaleren, waarna na
overleg met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking tot nadere
regelgeving zou kunnen worden gekomen. Het komt de leden van de
CDA-fractie voor dat de onduidelijkheden en de verschillen vermeden
zouden kunnen worden door thans reeds te komen tot een eenduidig
criterium op basis van overleg tussen de SVr en de minister van Ontwik–
kelingssamenwerking. Zij vroegen de regering of zij het daarheen wilde
leiden.

De leden van de VVD-fractie stelden vast dat ook de regering onder–
kende, dat tengevolge van deze wijziging van de betreffende wetten
bepaalde personen niet meer zouden worden toegelaten. Zij consta–
teerden voorts dat de regering vervolgens vaststelde dat de personen,
die in de nieuwe situatie niet zouden worden toegelaten, niet meer aan
de algemene uitgangspunten van de voorgestelde regeling voldoen. Die
vaststelling van de regering is wel juist, maar daarmede is nog niet
aangegeven of een dergelijk effect aanvaardbaar is, ook al zou het, zoals
de regering stelt, om een beperkt aantal personen gaan. Deze leden
vroegen de regering dan ook haar uitspraken op dit punt nader te onder–
bouwen.

Artikel I, onderdeel C

De leden van de VVD-fractie stelden met enige verbazing vast dat de
regering de kans op rechtsongelijkheid erkende, maar dat er van wordt
uitgegaan dat in voorkomend geval de bedrijfsverenigingen zullen
overleggen met de minister van Ontwikkelingssamenwerking respectie–
velijk dat de SVr verschillen signaleert. Deze leden waren van mening dat
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de regering in dezen een te passieve houding koos en nodigde dan ook
uit tot een actiever opstelling.

De voorzitter van de Commissie,
Doelman-Pel

De griffier van de Commissie,
Van Dijk
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