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22875 Nadere wijziging van een aantal sociale
zekerheidswetten en enige andere wetten
(Wijziging vaststelling gemiddeld percentage en
verdeling van de premie voor de
Werkloosheidswet die ten gunste komt van het
Algemeen Werkloosheidsfonds)

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ontvangen 18 december 1992

De ondergetekende heeft met instemming ervan kennis genomen dat
de leden van de fractie van de PvdA hun globale instemming betuigen
met de inhoud van het wetsvoorstel en dat ook de leden van de fractie
van de VVD te kennen hebben gegeven op zich wel te kunnen instemmen
met het wetsvoorstel. De leden van de fracties van de PvdA, de VVD en
D66 hebben blijkens hun verslag nog wel enkele vragen en opmerkingen
bij het onderhavige wetsvoorstel.

De berekening van de rekenpremie voor Ziektewet en wachtgeldfondsen

Het voorstel met betrekking tot de nieuwe berekeningswijze en
procedure tot vaststelling van de zogenaamde rekenpremies wordt als
een goede maatregel beschouwd, zoals de leden van de fractie van de
PvdA expliciet opmerken.

Verdeling A Wf-premie over werkgever en werknemer

Ook het voorstel inzake de procedure met betrekking tot de verdeling
van de AWf-premie heeft de instemming van de leden van de
PvdA-fractie. Zij zien de mogelijkheid tot afwijking van de fifty-fifty
verdeling als een (klein) sturingsinstrument dat het kabinet naar hun
mening terecht niet uit handen geeft.

Enige vragen van de leden van de VVD hebben betrekking op de
vaststelling van de AWf-premie. Ik merk naar aanleiding hiervan op dat in
het onderhavige wetsvoorstel geen wijziging wordt aangebracht in de
bepalingen die betrekking hebben op de vaststelling van het deel van de
premie dat ten gunste komt van het AWf. De artikelen 86 en 124 van de
WW blijven ongewijzigd van kracht.

Op de vraag van de leden van deze fractie hoe artikel 86, eerste lid,
van de WW te rijmen valt met de zinsnede in de memorie van toelichting
(blz. 7) «nadat de hoogte van de AWf-premie door het kabinet is vastge–
steld», kan ik het volgende meedelen. Het bestuur van het AWf stelt in
de maand juni van een bepaald jaar de premie vast voor het navolgende
jaar, waarbij wordt uitgegaan van de inzichten op dat moment bij een
situatie van ongewijzigd beleid. Het kabinet daarentegen beschouwt op
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een later tijdstip (meestal in november) het totale premiebeeld waarbij
zowel rekening wordt gehouden met gewijzigd beleid als met meer
recente cijfers inzake de financiële ontwikkeling van het AWf. Op basis
hiervan beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (op
grond van het tweede lid van artikel 124) het door het AWf-bestuur
vastgestelde premiepercentage nadat de SVr daarover is gehoord, goed
te keuren dan wel hieraan zijn goedkeuring te onthouden en zelf een
percentage vast te stellen. De zinsnede in de memorie van toelichting
«nadat de hoogte van de AWf-premie door het kabinet is vastgesteld»
heeft betrekking op de beschreven gang van zaken, waarbij het premie–
percentage in een beschikking wordt vastgelegd. Met het woord
«vaststelling» heb ik in feite gedoeld op zowel de goedkeuring als de
afwijkende vaststelling.

Het door deze fractieleden aangehaalde en door mij op 4 december
1991 in de Tweede Kamer uitgesproken citaat bij gelegenheid van de
behandeling van het wetsvoorstel tot verlenging van de wet tijdelijke
handhaving leeftijdsgrens verzekerings– en premieplicht AAW (Hande–
lingen Tweede Kamer, 1991-1992, nr. 11, blz. 2149) slaat terug op de
hiervoor beschreven procedure.

Uit het voorgaande mag zeker niet de conclusie worden getrokken dat
bij de premievaststelling sprake is van een «officieel» geaccepteerd
misbruik door het kabinet. Steeds zal het kabinet als uitgangspunt voor
de premiebepalingen laten gelden een structureel gezonde financiering
van de uitgaven van de sociale verzekeringen, zoals de fondsbesturen dat
bij hun premievaststelling ook doen. Het kabinet heeft echter altijd in
afwijking van de fondsbesturen als standpunt gehad dat effecten van
beleidsvoornemens dienen te worden betrokken in het uitgavenbeeld van
het jaar waarvoor de premies worden vastgesteld, en tevens dat macro–
economische doelstelling ertoe moge leiden dat premies tijdelijk boven
of onder lastendekkend niveau worden vastgesteld. Eenzelfde gedragslijn
is gevolgd ten aanzien van de premieverdeling over werkgevers en
werknemers als zaken als loonkostenontwikkeling en koopkrachtontwik–
kelingen in het geding waren. Dit standpunt van het kabinet is niet
gebaseerd op een rechtsgrond, maar evenmin op een (machts)denken.
Louter macro-economische doelstellingen wegen daarbij dus mee,
zonder de (structureel) gezonde financiering van de sociale verzekerings–
fondsen uit het oog te verliezen. Het ontraden van het amendement
Terpstra moet in datzelfde licht worden gezien. Overigens zij nog
opgemerkt dat met het onderhavige wetsontwerp het kabinet zich geen
nieuwe bevoegdheden aanmeet ten aanzien van de premieverdeling
AWf, maar dat slechts een wijziging wordt aangebracht in de procedure
terzake.

De bestendigheid in de opvattingen van de SER om niet af te wijken
van de 50-50 verdeling van de premiehoogte tussen werkgevers en
werknemers is ingegeven door het feit dat de SER - net als de fondsbe–
sturen - steeds heeft aangedrongen op een premiebepaling waarbij
andere dan bedrijfseconomische redenen niet aan de orde mogen
komen. Het hanteren van de 50-50 verhouding past naar de mening van
de SER bij een premie AWf, die op die manier wordt vastgesteld. In het
verleden heeft de SER echter bij gelegenheid van een premievaststelling
die mede andere motieven dan bedrijfseconomische hanteerde steeds
haar opvattingen weergegeven bij een van de 50-50 afwijkende premie–
verdeling. Zoals hiervoor is aangegeven hanteert het kabinet naast
bedrijfseconomische, ook macro-economische motieven bij de premie–
vaststelling en –verdeling. In dat geval wil het kabinet de door de SER
aangedragen argumenten blijven betrekken bij de uiteindelijke premiebe–
paling.
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Artikel 24 van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling
opslagpremies

De leden van de PvdA-fractie blijken met gefronste wenkbrauwen
kennis te hebben genomen van de voorgestelde wijziging van artikel 24
van de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies
(WAUOO). Deze leden zij meegedeeld dat de complexiteit van de
berekening van het juiste anticumulatiebedrag op grond van voornoemde
artikel is ontstaan door de invoering in 1990 van de overhevelings–
toeslag Een juiste toepassing van de huidige anticumulatiebepaling zou
een handmatige verwerking vergen waarmee relatief hoge administra–
tieve lasten gemoeid zouden zijn geweest. Daarom hebben de bedrijfs–
verenigingen gekozen voor een aanpassing van de op dat moment
bestaande computerprogrammatuur. Dit hebben de leden van de
PvdA-fractie inderdaad goed begrepen.

In de praktijk hebben de bedrijfsverenigingen hierbij een tweetal
methoden gehanteerd, waarbij de ene methode slechts tot een gering
negatief verschil met de beoogde uitkomst heeft geleid (maximaal 15
gulden op jaarbasis). De toepassing van de andere methode daarentegen
heeft tot gevolg gehad dat personen waarvoor de anti-cumulatiebepaling
AAW/AOW-toeslag geldt, vanaf januari 1990 ten onrechte hun uitkering
met maximaal 70 gulden per maand (netto, inclusief vakantietoeslag)
hebben zien toenemen omdat hun een dubbele overhevelingstoeslag is
verstrekt. In prijzen 1993 betreft het een netto-voordeel van 900 gulden
op jaarbasis. De leden van de PvdA-fractie zij meegedeeld dat het dus
om een onbedoeld en ten onrechte verstrekt voordeel gaat dat door het
wijzigingsvoorstel gaat verdwijnen. Het is gebruikelijk dat de bedrijfsver–
enigingen iedereen die een uitkering ontvangt op de hoogte stellen van
elke wijziging in de hoogte van de uitkering en de reden hiervan
aangeeft. Uiteraard zullen de desbetreffende bedrijfsverenigingen ook in
dit geval diegenen die thans dit onbedoelde voordeel ervaren, inlichten
door middel van een beslissing, waartegen beroep openstaat bij de
daartoe ingestelde kamer van de arrondissementsrechtbank.

Naar aanleiding van de vragen van de leden van de PvdA-fractie en die
van D66 over samenloop van AOW-uitkeringen en AAW-uitkeringen
wordt het volgende opgemerkt. Destijds is het parlement akkoord
gegaan met anticumulatieregels betreffende de bovengenoemde uitke–
ringen. Voor het anticumulatieregime tot 1 april 1988 heeft gepleit het
feit dat effectuering van de inkomensafhankelijkheid van de
AOW-toeslag gedurende de periode 1985-1988 werd uitgesteld. Zonder
nadere voorziening zou dan een samenloop plaatsvinden van een
uitkermg op het minimumniveau van een echtpaar (100%) en een geïndi–
vidualiseerde uitkering van 70%. Vanaf 1 april 1988 wordt - ook in de
ogen van de PvdA-fractieleden - de AAW-uitkering terecht op de
AOW-toeslag in mindering gebracht.

Ten slotte zij de leden van de PvdA-fractie nog meegedeeld dat in een
afnemend aantal gevallen (thans geschat op 2 200 personen) nog anticu–
mulatie plaatsvindt volgens artikel XXII van de wet van 28 maart 1985,
Stb. 180. Het gaat hierbij om die personen met een AOW-uitkering, die
op 1 april 1988 een partner van jonger dan 65 jaar hadden met een
AAW-uitkering. Het merendeel van deze partners heeft deze leeftijd
inmiddels bereikt.

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