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VERSLAG
Vastgesteld 24 november 1992

In de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1,
belast met het voorbereidend onderzoek, zijn enkele vragen gesteld en
opmerkingen gemaakt. Indien de regering deze tijdig zal hebben beant–
woord, acht de vaste Commissie de openbare beraadslaging voldoende
voorbereid.

1. De berekening van de rekenpremie voor Ziektewet en wacht–
geldfondsen

De leden van de CDA-fractie hadden begrepen dat de berekening van
de gemiddelde premie op basis van CBS-loonsomstatistieken wordt
vervangen door de berekening van de loonsommen uit de jaarverslagen
van de bedrijfsverenigingen. De «premie»-gewichten lopen dan nog maar
één jaar achter, terwijl in het andere systeem 10 jaar lang met dezelfde
gewichten werd gewerkt (1980, 1990 etc). Het argument voor deze
wijziging ligt volgens de regering ondermeer in de wijziging van de WAM
in de WKA. De voorgestelde wijziging was volgens deze leden een
aanvaardbare wijziging ook los van de wijziging van de WAM. Kan de
regering deze relatie nog eens helder uiteenzetten? Waarom is deze
wijziging niet eerder voorgesteld?

Deze leden konden zich verenigen met de vorm van een ministeriële
regeling in plaats van een Algemene maatregel van bestuur en de daarbij
horende vereenvoudigde adviesprocedure.

De leden van de fractie van de PvdA konden instemmen met de
voorgestelde wijzigingen van de methode en de procedure van
vaststelling van rekenpremies in een aantal sociale zekerheidswetten. Zij
waren van mening dat de voorgestelde procedures de doelmatigheid en
de snelheid bij het vaststellen van deze premies bevorderen.

De doelmatigheid leek hen ook gediend met het voorstel een aantal
louter formele adviesprocedures bij de vaststelling van de rekenpremies
en de vereveningsbijdrage in de wetten voor oorlogsgetroffenen te
schrappen. Ook de thans bij de vaststelling van de rekenpremies in deze
wetten betrokken organisaties, welke als belangenbehartigers optreden
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van oorlogsgetroffenen, zagen, zo merkten de aan het woord zijnde
leden op, het nut van deze verplichte adviesronde niet.

2. Verdeling AWf-premie over werkgever en werknemer

De vereenvoudiging wilden de leden van de CDA-fractie bevorderen
door in de WW altijd uit te gaan van een 50-50-verdeling van de premie,
waarbij de regering niet meer zou kunnen afwijken. Advies vragen is dan
ook niet meer nodig. Wat zijn de bezwaren tegen deze verdere vereen–
voudiging?

De leden van de PvdA-fractie konden instemmen met het voorstel om
een gelijke verdeling van de AWf-premie tussen werkgever en
werknemers als hoofdregel in de wet op te nemen. Met de Commissie
Sociale Verzekeringen van de SER waren zij van mening dat deze vereen–
voudiging de doorzichtigheid bij de premiebetaling bevordert en op
heldere wijze uitdrukking geeft aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid
van werkgevers en werknemers voor de verzekering tegen het risico van
werkloosheid. Zij waren van mening dat ook hier de thans verplichte
adviesronde terecht beperkt wordt tot de gevallen waarin van deze
hoofdregel wordt afgeweken.

Met betrekking tot de voorgestelde afwijkingsgronden van deze regel
hadden zij evenwel nog enkele vragen. De regering acht het noodzakelijk
om de mogelijkheid van bovengenoemde hoofdregel af te wijken, in de
wet op te nemen «wanneer de ontwikkeling van de nationale economie
daartoe aanleidmg geeft». Hadden deze leden goed begrepen dat de
regering door middel van de verdeling van de AWf-premie over
werkgevers en werknemers, de ontwikkeling van de koopkracht of de
lastenontwikkeling van het bedrijfsleven wil beïnvloeden? Kan zij een
nadere toelichting geven op de macro-economische ontwikkelingen die
afwijken van de gelijke verdeling wenselijk zouden maken, zo vroegen
deze leden.

3. Wijziging van de WAUOO

De ingewikkelde anti-cumulatiebepaling van AAW met wezenpensioen
en AOW-toeslag wil de regering nu niet inclusief maar exclusief overhe–
velingstoeslag verrekenen. Het gaat hierbij om 2200 personen, met een
opbrengst van 2 miljoen gulden. Kan de regering een ruwe schatting
geven van de extra administratieve lasten die de bestaande regeling voor
de bedrijfsverenigingen heeft veroorzaakt, zo vroegen de leden van de
CDA-fractie.

Gelet op het SVr-advies van november 1990 vroegen deze leden
waarom de regering dit probleem nu pas oplost. Welke verklaring is er
voor deze vertraging. Zijn er op het gebied van de overhevelingstoeslag–
verrekening nog gelijksoortige problemen? Zijn er ook andere oplos–
singen overwogen?

In principe konden de leden van de PvdA-fractie onderschrijven dat de
uitvoeringsproblemen met de anticumulatie met betrekking tot de
overhevelingstoeslag in de WAUOO moeten worden opgelost, daar waar
de inkomensonafhankelijke toeslag op het AOW-pensioen in mindering
gebracht wordt op een AAW-uitkering van de partner, en daar waar een
AAW-uitkering een ANW-wezenpensioen overtreft. De voorgestelde
oplossing, een anticumulatie exclusief in plaats van inclusief de overhe–
velingstoeslag, konden zij in principe steunen.
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4. Financiële effecten

De leden van de CDA-fractie vroegen naar de totale opbrengst van de
anticumulatieregeling.

Met betrekking tot de verwachte opbrengst op jaarbasis van anticumu–
latie van f 900 per geval bij een doelgroep van 2200 personen, vroegen
de leden van de PvdA-fractie of zij hieruit moesten afleiden dat uitke–
ringsgerechtigden er f 900 op achteruit gaan.

De voorzitter van de commissie,
Doelman-Pel

De griffier van de commissie,
Van Dijk
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