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1. Inleiding 

Zoals reeds uiteengezet is in het antwoord op vraag 267 in het kader van 
de schriftelijke voorbereiding van de behandeling in uw Kamer van de 
ontwerp-begroting 1984 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn ten 
behoeve van de voorbereiding van het advies van de Sociaal-Economische 
Raad over de stelselherziening sociale zekerheid aanvullende berekeningen 
gemaakt. Door de organisaties van werkgevers en werknemers en door 
kroonleden zijn aan het ministerie alternatieven voorgelegd ter berekening 
van de financiële effecten. De aanvullende berekeningen ter zake van deze 
alternatieven hebben tevens geleid tot bijstelling in de financiële uitkomsten 
van onderdelen van de adviesaanvrage. Die bijstelling betreft uitsluitend de 
financiële resultaten van de voorstellen ter zake van de werkloosheidsrege-
lingen. Het totale beeld uit de adviesaanvrage wordt door de bijstellingen 
slechts in zeer geringe mate gewijzigd. 

2. Herziene veronderstellingen 

Sinds het tot stand komen van de adviesaanvrage zijn de voorhanden 
gegevens verder geanalyseerd en is nieuw materiaal ter beschikking 
gekomen. Met betrekking tot de te presenteren berekeningen dienen in het 
algemeen de volgende opmerkingen te worden gemaakt: 

- Zowel in de adviesaanvrage als in de hier gepresenteerde herrekening 
zijn nieuwe toetreders buiten beschouwing gelaten; de schoolverlaters zijn 
uit de cijfers van de Rww geëlimineerd. 

- In het thans beschikbaar gekomen (interne) steekproefmateriaal zijn 
vrouwen met name in de WWV ondervertegenwoordigd. Er zijn onvoldoende 
gegevens voorhanden om tot een verantwoorde correctie van deze 
steekproef te komen. De kosten van een gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen zijn derhalve waarschijnlijk onderschat. Er is bovendien sprake 
van een gestaag stijgende participatie van gehuwde vrouwen op de 
arbeidsmarkt, dit ondanks de verminderende werkgelegenheid.1 Dit zal op 
termijn aanleiding zijn tot relatief stijgende werkloosheidslasten voor 

' Rapportage arbeidsmarkt 1983. v r o u w e n . 
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- Er is in hoofdzaak afgezien van het optreden van gedragsreacties. Dit 
betekent in het bijzonder dat geen stijging als gevolg van de voorstellen 
voor de langdurige werkloosheid is verondersteld. Die stijging zou om 
twee redenen kunnen optreden. Allereerst lijkt het plausibel dat meer 
gehuwde vrouwen ook bij langdurige werkloosheid ingeschreven zullen 
blijven als werkende ten einde hun uitkeringsrechten te realiseren. Slechts 
voor de huidige WWV-periode is daar nu tentatief rekening mee gehouden. 
Een gewijzigd inschrijvingspatroon gedurende de huidige Rww-periode is 
buiten berekening gehouden. Bovendien kunnen de gewijzigde uitkerings-
niveaus voor langdurig werklozen althans theoretisch tot een andere 
gedragsreactie ten opzichte van beschikbare arbeidsmogelijkheden leiden. 
Zowel het empirisch onderzoek ten aanzien van beide gedragsreacties als 
het beschikbare gegevensmateriaal zijn echter ten enenmale onvoldoende 
om over dergelijke reacties kwantitatief zinvolle uitspraken te doen. 

Tot slot van deze inleiding zij nogmaals gewezen op de zwakte van het 
basismateriaal dat de grondslag voor de berekening vormt. Zolang de 
uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid geen adequaat informatie-
systeem ontwikkelt, zijn ingrijpende beleidswijzigingen in feite niet op 
verantwoorde wijze door te rekenen. 

3. Herziene uitkomsten adviesaanvrage stelselherziening 

Het materiaal, dat aan de adviesaanvrage ten grondslag ligt, is opnieuw 
bezien en verder ontwikkeld. Zoals gezegd, leidt dit uitsluitend tot bijstelling 
van de financiële resultaten van de voorstellen ter zake van de werkloos-
heidsregelingen. Onderstaand wordt een en ander gepresenteerd. Daarbij 
zijn de financiële effecten weergegeven op een wijze, die vergelijkbaar is 
met de tabel met gefaseerde maatregelen in paragraaf 10.2 van de advies-
aanvrage. In een bijlage bij deze brief vindt u de tabellen van de adviesaan-
vrage, voor zover deze als gevolg van de herrekening wijziging ondergaan. 

In de adviesaanvrage werden de volume-effecten ten gevolge van de 
diverse onderdelen van de stelselherziening niet afzonderlijk weergegeven. 

De herberekening van de gevolgen van de differentiatie in duur bij de 
loondervingsregelingen blijkt tot een grotere volumereductie te leiden dan 
aanvankelijk werd becijferd. Daarbij dient overigens te worden bedacht dat 
het diffdifferentiatieschema in de adviesaanvrage vooral ter bepaling van 
de gedachten (en mede de uitkomsten in het oog houdend) is opgesteld. In 
logische samenhang met die grotere volumereductie bij de loondervingsre-
gelingen resteert voor de tussenfase een groter volume dan in de advies-
aanvrage werd becijferd. Ten overvloede zij ten slotte opgemerkt, dat de 
berekeningen ten aanzien van een gelijk uitkeringsrecht voor mannen en 
vrouwen in de W W thans lager uitkomen. 

De ontwikkeling van het volume in de werkloosheidsregeling kan als 
volgt worden weergegeven: 

Tabel 1. Mutaties in mensjaren (x 1000) 

Werkloosheid Minimumbehoefte-
functie (Rwwl 

van V4 —2V4 jaar > 2'/a jaar 

Gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in 
WWV + 26,5 
Differentiatie van de 
duur - 49,5 + 8,7 + 30,4 
Na de loondervings-
regeüng invoering tussen-
fase( l jaar ) + 81,4 + 17,3 - 74,0 

+ 58,5 + 2 6 - 43,6 
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Een en ander leidt tot de volgende financiële effecten. Tussen haakjes 
zijn de oorspronkelijke cijfers uit de adviesaanvrage weergegeven: 

Tabel 2. Mutatie in bruto uitkeringslasten ter zake van werkloosheid, gerangschikt ter 
vergelijking met paragraaf 10.2 van de adviesaanvrage 

Gelijke behandeling mannen en vrouwen 
in WWV + 610 (+ 1000) 
— differentiatie in duur + afbouw — 855 (— 890) 
— invoering tussenfase + 645 (+ 530) 

+ 400 (+ 640) 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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Tabel 9.5 

Loonderving lndivi- Gezins 

WAO WW/ uitkering gen 
WWV op mini-

mum-
niveau 

Rww Totaal 

— werkloosheidsconv 
ponent WAO 
waarvan 
* differentiatie uitkerings-
duur + afbouw - 4200 
* invoering tussenfase 
— werkloosheidsregelingen 
WW/WWV 
waarvan 
* gehuwde vrouwen in 
WWV 
* differentiatie uitkerings-
duur + afbouw 
* invoering tussenfase 
— medische component 
WAO 
waarvan 
* differentiatie uitkerings-
duur +afbouw - 4200 
* daarna uitkering con-
form AAW 

+ 205 + 
200 

55 
1970 

130 

2300 

400 

610 

- 1750 + 
1765 + 

285 
355 

200 (+ 

+ 3090 + 840 

610 
1475 

1970) 

1970) 

470 

Totaal mutatie - 8400 - 1140 + 5060 + 1135 + 975 - 2370 

Tabel 9.7 

Na niveau maatregelen Na aanpassing uitkeringsrecht 
en -duur 

Arbeidsongeschiktheid 2145 
Werkloosheid 280 
Gezinstoeslagen 150 

1705 ( - 440) 
285 ( 5) 
425 (+ 275) 

2575 2415 160) 

In de adviesaanvrage is geconstateerd, dat de beschikbare gegevens in 
het algemeen onvoldoende zijn voor de vereiste kwantitatieve exercities. 
Voor de ambtelijke regelingen geldt deze opmerking zo mogelijk nog in 
versterkte mate. De op onderdelen zeer gedecentraliseerde uitvoering is 
hierbij een belangrijke factor. In de adviesaanvrage is er derhalve voor 
gekozen, allereerst de effecten te berekenen van een gelijktrekken van de 
ambtelijke regelingen en die voor werknemers in het particuliere bedrijfsle-
ven, bij handhaving van het huidige niveau en de huidige duur. Vervolgens 
is ten aanzien van de voorgestelde wijzigingen in niveau en duur veronder-
steld, dat de effecten op de ambtelijke regelingen mogen worden berekend 
in verhouding met de mutaties in de werknemersregelingen. Deze veron-
derstelling leidt ertoe, dat een wijziging in de becijfering voor de werkne-
mersregelingen tevens tot bijstelling van de effecten voor de ambtelijke 
regelingen leidt. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 17 475, nr. 7 



Tabel 9.8 

Huidige 
situatie 

Na niveau 
aanpassingen 

Na aanpassing 
uitkeringsrecht en -duur 

Werknemers 
Ambtenaren 
Niet-werknemers 

23 630 
3 050 
1 515 

20 250 ( - 3 380) 
2 575 | - 475) 
1 515 ( 0) 

1 7 880 
2 400 
1 430 

[- 5 750) 
[- 650) 
[- 85) 

Totaal 
Rww (huidige situatie) 

28 195 
3 875 

24 340 ( - 3 855) 
3 875 

21 710 
3 875 

- 6 485) 

Totaal + Rww 32 070 28 215 25 585 

Tabel 9.9 

1. Loonderving 
— arbeidsongeschiktheid 
— werkloosheid 

1 665 
8 570 

I I . Individuele uitkering op minimumniveau 
— arbeidsongeschiktheid 4 320 
— arbeidsong. niet-werknemers 1 105 
— werkloosheid (tussenfase) 2 015 

10 235 

I I I . Gezinstoeslagen 
— i.v.m. loonderving 
— i.v.m. individ. ui tk. op min.niveau 
(werknemers/ambtenaren) 
— idem (niet-werknemers) 

1 155 

1 595 
220 

7 440 

IV. Bijstand (Rww) 

Totaal uitkeringslasten 

2 970 

4 940 

25 585 

Tabel 9.10 

Uitkerings-
lasten 

Overheids-
budget 

Financiering door: Uitkerings-
lasten 

Overheids-
budget 

werkgevers werknemers niet-werk-

Uitkerings-
lasten 

Overheids-
budget 

overheid bedrijven overheid bedrijven 

1. 
2. 
3. 
4. 

Loonderving 
Individuele minimumuitk. 
Gezinstoeslagen 
Bijstand (Rww) 

Totaal 
Totaal huidige situatie 

Meer (+) minder ( —) 
Vervallen inhoudingen 
ambtenaren 
Verkorting ZW tot '/? jaar 
Bovenwettelijke ambtelijke 
regelingen 

Meer (+) minder (—) 

10 235 
7 440 
2 970 
4 940 4 940 

1 488 5 208 
2 746 

594 

7 489 

2 079 
744 
297 

5. 
6. 

Loonderving 
Individuele minimumuitk. 
Gezinstoeslagen 
Bijstand (Rww) 

Totaal 
Totaal huidige situatie 

Meer (+) minder ( —) 
Vervallen inhoudingen 
ambtenaren 
Verkorting ZW tot '/? jaar 
Bovenwettelijke ambtelijke 
regelingen 

Meer (+) minder (—) 

25 585 
32 070 

4 940 
11 465 

1 488 
1 598 

5 208 
7 259 

3 340 
515 

9 568 
10 434 

1 041 
799 

7. 
8. 

9. 
10. 

Loonderving 
Individuele minimumuitk. 
Gezinstoeslagen 
Bijstand (Rww) 

Totaal 
Totaal huidige situatie 

Meer (+) minder ( —) 
Vervallen inhoudingen 
ambtenaren 
Verkorting ZW tot '/? jaar 
Bovenwettelijke ambtelijke 
regelingen 

Meer (+) minder (—) 

- 6 485 

- 1 000 

- 270 

- 6 525 

+2 600 

- 270 

—110 - 2 051 

- 1 000 

2 825 

- 2 600 

- 866 242 

11. 

Loonderving 
Individuele minimumuitk. 
Gezinstoeslagen 
Bijstand (Rww) 

Totaal 
Totaal huidige situatie 

Meer (+) minder ( —) 
Vervallen inhoudingen 
ambtenaren 
Verkorting ZW tot '/? jaar 
Bovenwettelijke ambtelijke 
regelingen 

Meer (+) minder (—) - 7 755 - 4 195 —110 - 3 051 + 225 - 866 + 242 
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