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1. Algemeen 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van de beschouwingen van 
bijna alle fracties inzake de voorgestelde bevriezing van het minimumloon, 
de sociale uitkeringen en enkele pensioenen in 1985, alsmede de voorge-
nomen bevriezing van de kinderbijslag per 1 juli 1985. In de eerste plaats 
wil het kabinet zijn erkentelijkheid uitspreken over de voortvarendheid 
waarmee de Kamer zijn eerste oordeel over de onderhavige voorstellen 
heeft willen uitbrengen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. toonden zich niet verrast over de 
in dit wetsvoorstel vervatte voorstellen, gelet op de uitkomst van de 
Algemene Beschouwingen, maar hun ontstemming was - aldus deze 
leden - evenmin gewijzigd. De leden van het C.D.A. hadden - gelet op de 
ombuigingstaakstelling van 2,5 mld. - er begrip voor, dat ook in 1985 een 
aantal generieke maatregelen getroffen zullen moeten worden met betrek-
kingtot minimumloon en de sociale zekerheid. De ledenvan de V.V.D.-fractie 
gaven te kennen het eens te zijn met de voorgenomen maatregelen om de 
indexering van het minimumloon en sociale uitkeringen achterwege te 
laten. 

De leden van de fractie van D'66 hadden met spijt kennis genomen van 
het wetsvoorstel. De leden van de fractie van de P.S.P. stelden vast dat het 
voorliggende wetsvoorstel niet op hun instemming kon rekenen. De leden 
van de RPF-fractie hadden met belangstelling kennis genomen van het 
voorliggende wetsvoorstel. Het lid van de G.P.V.-fractie was van oordeel 
dat het onderhavige wetsvoorstel in het geheel van de ombuigingsvoor-
stellen tot de minst pijnlijke behoorde. Dit nam echter niet weg, dat de 
gepresenteerde voorstellen weinig enthousiasme konden opwekken. 

Uit deze reacties maar ook uit de algemene politieke en financiële 
beschouwingen in de Tweede Kamer over het kabinetsbeleid voor het 
komend jaar blijkt de zorg voor de positie van de laagste inkomensgroepen 
en in het bijzonder de echte minima. 

Tijdens de algemene beschouwingen heeft het kabinet reeds een aantal 
beleidsbijstellingen aangekondigd teneinde een gunstiger koopkrachtont-
wikkeling in 1985 te bereiken met name voor de laagste inkomensgroepen. 
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In dit kader is door het kabinet voorgesteld, in tegenstelling tot de oor-
spronkelijke voornemens, de basiskinderbijslagbedragen per 1 januari 1985 
op de gebruikelijke wijze aan te passen. 

Ook het kabinet is er zich terdege vaq bewust dat in de afgelopen jaren 
velen grote inkomensoffers hebben moeten brengen. Dit geldt in het 
bijzonder voor de uitkeringsgerechtigden. Toch kunnen naar het oordeel 
van het kabinet de voorgestelde maatregelen niet achterwege blijven. Ook 
voor 1985 zal de sociale zekerheid moeten bijdragen aan het terugdringen 
van de collectieve lastendruk. Het gaat daarbij niet om de budgettaire 
overwegingen als een zelfstandig oogmerk, zoals de leden van de fracties 
van de P.v.d.A. en de P.S.P. opmerken. Het budgettaire argument vloeit 
voort uit de noodzaak om te streven naar een versterking van de nationale 
economie en een uitbreiding van de bedrijvigheid. Op deze wijze moet een 
belangrijke bijdrage worden geleverd aan de hoofddoelstelling van dit 
kabinet, het terugdringen van de onaanvaardbaar hoge werkloosheid. Dit is 
ook in het belang van de uitkeringsgerechtigden. 

Het is gezien de omvang van de uitgaven met betrekking tot de sociale 
zekerheid niet mogelijk de uitkeringen uit te sluiten van de bezuinigingen; 
dat geldt ook voor de minimumuitkeringen. Wel dragen de herzienings-
maatregelen slechts voor een klein deel bij in het totale bezuinigingspak-
ket voor de sociale zekerheid, dat zodanig is samengesteld dat in 1985 de 
bovenminimale uitkeringsgerechtigden een extra groot offer moeten 
brengen. De leden van de fractie van de V.V.D. wezen hier reeds op en 
vroegen ten aanzien van dit onderscheid een nadere onderbouwing. Deze 
leden kregen de indruk dat het kabinet de relatief kleine groep van boven-
minima voor bijna alle noodzakelijke offers wil laten opdraaien. Wij merken 
hierbij op, dat zowel de minima als de bovenminima een bijdrage zullen 
moeten leveren aan de bezuinigingstaakstelling voor de sociale zekerheid. 
Het kabinet acht het van belang ernaar te streven, gezien de ontwikkelingen 
in de afgelopen jaren, dat de koopkracht voor de minima in 1985 niet 
verder achteruitgaat. Deze overweging leidt ertoe dat in 1985 de bovenmi-
nima een relatief groot deel van de bezuinigingen moeten dragen. Het 
kabinet acht dit, gezien de positie van de minima, gerechtvaardigd. 

De leden van de fractie van de P.S.P. wezen op de noodsituatie waarin 
steeds meer mensen komen te verkeren en wilden daarover een uiteen-
zetting. Ik zou hiervoor willen verwijzen naar het nog te voeren mondeling 
overleg over het rapport «Minima zonder marge». 

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de leden van de 
V.V.D.-fractie delen wij mee dat de voorgestelde maatregelen - zoals moge 
blijken uit onderstaande tabel - voor 2,05 mld. betrekking hebben op de 
zogenaamde bovenminimale uitkeringen. De ombuigingstaakstelling is 
derhalve voor ruim 80 procent (namelijk 2,05 van de 2,5 mld.) ingevuld met 
maatregelen die aangrijpen op de bovenminimale uitkeringen. Dit is mede 
het gevolg van het betrekken van de Ziektewet in de ombuigingstaakstelling 
1985. 

Minimum Boven Overig 
minimum 

1,1 
0,9 

0,15 0,05 0 , 1 ' 
0,1 
0,1 

0,15 2,05 0,3 

' Bevriezing kinderbijslag. 

Bij vorenstaande tabel zij nog opgemerkt dat de besparing als gevolg van 
de bevriezing van de kinderbijslag in 1985 inmiddels van 90 naar 20 min. is 

a. Stelselherziening 
b. Ziektewet 
c. Bevriezing index aanpassing 
d. Verhaalsrecht ABW 
e. Misbruik en Fraude 
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bijgesteld. Voorts hebben de maatregelen in de Ziektewet geen consequen-
ties op minimumniveau vanwege de introductie van een minimumdagloon. 

Tevens informeerden de leden van de V.V.D.-fractie naar het aantal 
WAO-, WW- en WWV-gerechtigden met een zogenaamde bovenminimale 
uitkering. Zoals uit onderstaande tabel blijkt heeft ongeveer 25 procent van 
de betrokken uitkeringsgerechtigden in 1984 een uitkering op het relevante 
minimumniveau. 

Aantallen uitkeringsgerechtigden (x 1000) naar minima en bovenminima 1984; tussen 
haakjes in procenten 

Totaal Minimum Boven minimum 

WW/WWV 
WAO 

537 (100) 
331 (100) 

134 (25) 
82 (25) 

403 (75) 
249 (75) 

De leden van de V.V.D.-fractie informeerden voorts naar de geraamde 
opbrengst van de in dit wetsontwerp opgenomen maatregelen. Het was 
deze leden - evenals de R.P.F.-leden - niet duidelijk of de totale opbrengst 
nu 200 of 180 min. zou bedragen. Zoals uit onderstaand overzicht kan 
worden afgeleid levert de bevriezing van het minimumloon en de sociale 
uitkeringen 180 min. in 1985 op. 

Met de bevriezing van de kinderbijslag wordt een besparing gerealiseerd 
van 20 min. Het totale pakket van maatregelen omvat derhalve een besparing 
van 200 min. in 1985. 

Financiële effecten van de maatregelen 

Besparing 1985 Structureel 

a. Minimumloon en sociale uitkering 
— per 1 januari 
— per 1 juli 

Totaal 

b. Kinderbijslag 
— per 1 januari 
— per 1 juli 

Totaal 

c. Totaal a + b 

135 
45 

135 
90 

180 

0 
20 

225 

0 
40 

20 

200 

40 

265 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen naar een uiteensplitsing van de 
besparing van 200 min. over de verschillende fondsen en de rijksbegroting. 
Deze uitsplitsing is in onderstaand overzicht weergegeven. De effecten van 
deze maatregelen op de premiepercentages - waarnaar de leden van de 
P.S.P.-fractie informeerden - zijn tevens in dit overzicht opgenomen. 

Financiële effecten voor de fondsen en de Rijksbegroting 

Totaal AOW AWW AKW AAW WAO WW Rijksbegroting AKW AAW WAO WW 

WWV RWW 

Besparing (min. gld.) 
Premie-ef f eet: 
werknemers (%) 
werkgevers (%) 

200 70 8 

-0 .03 

20 25 25 

-0 .05 

20 30 

-0 .01 - 0 . 0 1 

' Verondersteld is dat deze maatregel 
geen effect heeft voor werkgevers, 
omdat de WAO-premie in 1985 naar 
raming geheel ten laste komt van werk-
nemers. 
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Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt hebben de maatregelen een 
premieverlichting voor werknemers van in totaal 105 min. tot gevolg. De 
lasten voor werkgevers dalen uit hoofde van deze maatregelen met 45 min. 
De besparing voor de rijksbegroting bedraagt tenslotte 50 min. De opbrengst 
is derhalve niet alleen ten goede gekomen van de werkgevers, zoals de 
leden van de P.S.P.-fractie veronderstellen. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van de leden van de P.v.d.A.-
fractie zij opgemerkt dat niet is overwogen om de structurele ombuiging 
van f225 min. volledig te zoeken in de kinderbijslagsfeer. 

Deze leden vragen vervolgens naar de uitkomsten van een maatregel die 
de kinderbijslag vanaf modaal verlaagt, zodanig dat daarmee f225 min. 
wordt bespaard. Zonder nadere aanduiding van de daarbij in acht te 
nemen uitgangspunten is deze vraag helaas niette beantwoorden. Overigens 
mogen wij deze leden verwijzen naar de op 3 november 1982 aan de 
Tweede Kamer gezonden nota «Ombuigingen in de kinderbijslag» (Tweede 
Kamer, zitting 1982-1983, 17661, nrs. 1-2). In hoofdstuk IV van die nota is 
een groot aantal modellen gepresenteerd voor een inkomensafhankelijke 
kinderbijslag. 

2. Beleidsvoorstellen 1985 

2.1. Bevriezing minimumloon, sociale uitkeringen en enkele andere 
uitkeringen en pensioenen 

Door de leden van verschillende fracties zijn opmerkingen gemaakt over 
de in de Wet aanpassingsmechanismen en de daarin vastgelegde indexe-
ringsmethodieken en de koppelingssystematiek. 

Het kabinet heeft meerdere malen aangegeven, dat de doelstellingen van 
de WAM als centraal uitgangspunt van kracht blijven. Dat wil zeggen, dat 
het kabinet het principe dat voor de ontwikkeling van de uitkeringen en het 
minimumloon de algemene loonontwikkeling bepalend is, blijft hanteren. 
Tevens is het kabinet van mening, dat de koppeling tussen het minimumloon 
en de sociale uitkeringen dient te worden gehandhaafd. Het kabinet heeft 
dan ook geen plannen in de richting van een ontkoppeling tussen mini-
mumloon en sociale uitkeringen. Dit als reactie op een vraag van de leden 
van de R.P.F.-fractie en de fractie van D'66. 

Het kabinet heeft echter eveneens aangegeven, dat een afwijking van het 
centrale uitgangspunt zoals in de WAM is vastgelegd, onontkoombaar is in 
verband met de noodzaak te streven naar een versterking van de economie 
en daarmee samenhangend de noodzaak om de collectieve lastendruk en 
het financieringstekort terug te brengen, waardoor op termijn het werkge-
legenheidsperspectief voor velen zal toenemen. Er zal een afweging 
moeten worden gemaakt tussen verschillende doelstellingen, waarbij voor 
het kabinet de werkgelegenheidsdoelstelling de grootste prioriteit heeft. 
Binnen deze afweging acht het kabinet een ingreep in het WAM-mechanisme 
aanvaardbaar. Wel zal elk jaar opnieuw moeten worden bezien of een 
dergelijke ingreep noodzakelijk is. 

In dit licht moet het niet indexeren van minimumloon en sociale uitkeringen 
dan ook worden gezien als een ad-hoc maatregel. Het effect van deze 
maatregel is uiteraard wel structureel. Er vindt immers geen correctie 
achteraf plaats. Dit in antwoord op vragen van de leden van de fractie van 
de P.v.d.A. 

Hiermede zijn tevens de vragen aan de leden van de fractie van D'66 en 
P.S.P. over eventuele toekomstige bevriezingsmaatregelen beantwoord. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden de koopkrachtontwikkeling van 
een WAO-gerechtigde met een uitkering op minimum- en modaal niveau 
vergelijken met die van een modale werknemer over de periode 1982 t/m 
1984. 
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Daarbij zou de koopkrachtontwikkeling van de modale werknemer zowel 
inclusief als exclusief de incidentele looncomponent gepresenteerd moeten 
worden. Zoals uit onderstaande tabel blijkt is de koopkracht van de modale 
werknemer in deze periode gedaald met ruim 6% (exclusief incidenteel). 
De koopkracht van een WAO-gerechtigde met een uitkering op het mini-
mumniveau is in deze periode gedaald met 9%. Op het modale niveau 
bedraagt de koopkrachtachteruitgang voor een WAO-gerechtigde ruim 
12%. 

Modaal 

Minimum1 Werknemers2 WAO-er3 

WAO-er' exclusief ingetreden na 
incidenteel 01-01-30 

1982 - 3 , 2 - 2 , 2 - 4,6 
1983 - 3 . 0 - 3 , 5 - 4,6 
1984 -3 ,1 - 0 , 8 - 3,6 

1982-1985 - 9 , 0 - 6 , 4 -12 .3 

1 Exclusief éénmalige uitkering echte ' Inclusief kinderbijslag, 
minima. ' Exclusief kinderbijslag. 

De koopkrachtontwikkeling inclusief de incidentele looncomponent voor 
werknemers met een modaal loon is niet in de tabel opgenomen. 

De incidentele loonmutatie is namelijk voor individuele werknemers zeer 
divers, waardoor zij bezwaarlijk als een gemiddelde kunnen worden 
meegenomen in de berekeningen. 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., de V.V.D. en D'66 wilden een 
overzicht van de bruto- en netto-ontwikkeling van het minimumloon indien 
de WAM onverkort was toegepast. Deze gegevens zijn in onderstaande 
tabel weergegeven. Tevens is in deze tabel de feitelijke bruto- en netto-
ontwikkeling van het minimumloon opgenomen. Hierbij zij opgemerkt dat 
in beide gevallen van dezelfde premie- en belasting-tarieven is uitgegaan. 
Tevens dient te worden opgemerkt dat de sociale zekerheidsuitgaven bij 
een onverkorte toepassing van de WAM hoger zouden zijn. De sociale 
zekerheidsuitgaven zouden dan kunnen oplopen met ca. 4 mld. per jaar 
(inclusief WAM-indexering voor bovenminima). 

Dit in antwoord op een vraag van de leden van de fractie van de V.V.D. In 
dat geval zouden ook hogere premie-percentages moeten gelden, waardoor 
de netto inkomensontwikkeling onder druk komt te staan. De in onderstaande 
tabel opgenomen gegevens ten aanzien van de netto inkomensverschillen 
tussen de feitelijke ontwikkelingen en die bij onderkorte toepassing van de 
WAM houden dan ook een overschatting in. 

De feitelijke bruto en netto-ontwikkeling van het minimumloon en die bij een 
onverkorte toepassing van de WAM (bedragen per maand exclusief vakantie-uitkering) 

Tijdstip Feitelijke oi itwikkeling Ontwikkeling volgens WAM 

bruto netto bruto netto 

1-1-80 1826,50 1326,03 1826,50 1326,03 
1-7-80 1862,90 1358,65 1879,80 1366,33 
1-1-81 1882,40 1392,80 1905,80 1406,96 
1-7-81 1925,30 1396,02 1907,10 1385,16 
1-1-82 1979,90 1433,46 1989,00 1438,11 
1-7-82 2028,00 1451,81 2073,50 14/6,08 
1-1-83 2048,80 1447,05 2109,90 1477,09 
1-7-83 2048,80 1445,73 2147,60 1493,68 
1-1-84 1987,70 1446,90 2150,20 1529,57 
1-7-84 1987,70 1446,90 2154,10 1531,14 
1-1-85 1987,70 1472,48' 2160,60' 1563,47' 
1-7-85 1987,70 1472.482 2165,80' 1566,09' 

' Raming. 
' De gewijzigde maatregelen in de belas-
tingsfeer zijn — evenals in de memorie 
van toelichting bij dit wetsvoorstel — niet 
verwerkt. 
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Onderstaand zijn de feitelijke ontwikkeling van minimumloon en sociale 
uitkeringen en de ontwikkeling zoals die conform de WAM had moeten 
geschieden, weergegeven. 

Datum Feitelijk Conform WAM 

1-1-1980 2,0% 2,0% 
1-7-1980 2,0% 2,9% 
1-1-1981 1,0% 1,4% 
1-7-1981 2,3% 0 ,1% 
1-1-1982 2,8% 4,3% 
1-7-1982 2,4% 4,2% 
1-1-1983 1,0% 1,7% 
1-7-1983 0 % 1,8% 
1-1-1984 - 3 % 0 ,1% 
1-7-1984 0 % 0,2% 
1-1-1985 0 % 0,3% (raming) 
1-7-1985 0 % 0,2% (raming) 

Voor de gehele periode betekent dit: 

1980-1984 1980-1985 

Ontwikkeling conform WAM 20,2% 20,8% 
Feitelijke ontwikkeling 10,9% 10,9% 

Zoals uit het bovenstaande blijkt is de WAM alleen per 1 januari 1980 
onverkort toegepast. Hierbij dient te worden opgemerkt dat tot 1983 de 
afwijkingen ten opzichte van de WAM tijdelijk van aard waren en in een 
later stadium werden gecorrigeerd (de z.g. «uitschuifoperaties»). 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen naar de meeruitgaven van de 
sociale zekerheid van een onverkorte WAM-indexering. Zoals hiervoor is 
toegelicht bedragen deze meeruitgaven f4 mld. Dit is in macro-premiedruk 
circa 1,1 procent NNI. 

Uit de CPB-monografie over het KOMPAS-model - het VINTAF-model is 
reeds enige tijd buiten gebruik - kan worden afgeleid dat een verhoging 
van de belasting- en premiedruk op het loon- en uitkeringsinkomen met 1 
procent NNI in het eerste jaar leidt tot een geleidelijke stijging van de 
werkloosheid tot 11 duizend personen in het laatste kwartaal. In het eerste 
kwartaal van het jaar daarna volgt een verdere stijging tot 13 a 14 duizend 
waarna het hogere niveau van de werkloosheid in afwijking van de basis-
projectie gedurende een reeks van jaren blijft bestaan. 

De leden van de V.V.D.-fractie informeerden naar de netto-verhouding 
tussen minimumloon en modaal per 1-1-1983 en per 31-12-1985. Deze 
netto-verhouding bedraagt (exclusief kinderbijslag, exclusief eenmalige 
uitkering, exclusief individuele huursubsidie) per 1-1-1983 : 1 : 1,25 en per 
31-12-1985: 1 : 1,31. 

Voor een goede interpretatie van deze gegevens dient te worden bedacht 
dat alvorens koopkrachtberekeningen voor enig prognosejaar worden 
vervaardigd, het modale inkomen in het basisjaar arbitrair door het CPB 
wordt vastgesteld op een inkomen juist onder de premiegrens van de ZFW. 
Meestal is dit een inkomen dat ook in de statistische modale inkomensklasse 
van de loonverdeling van werknemers valt. (Statistische modale klasse is 
die klasse waarin zich de meeste inkomenstrekkers bevinden). 

In antwoord op een volgende vraag van de leden van de V.V.D. delen wij 
mee dat er momenteel naar globale schatting 350000 personen werkzaam 
zijn op het minimumloonniveau. Ongeveer de helft daarvan heeft betrekking 
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op minimumjeugdloners. Gegevens met betrekking tot de verdeling naar 
kostwinner en niet-kostwinner zijn helaas niet bekend. Naar het zich laat 
aanzien zal binnen afzienbare termijn het CBS cijfers hieromtrent publiceren. 

De leden van de fractie van D'66 vroegen wat het effect op de index van 
de regelingslonen is geweest van de overeengekomen arbeidsduurverkor-
ting. Vanaf december 1982 tot en met juli 1984 is blijkens de componenten 
ter analyse van het CBS het indexcijfer van de regelingslonen 0,7% minder 
gestegen in verband met afspraken over arbeidsduurverkorting. De stijging 
van de index over deze periode was 1,6% en zou zonder arbeidsduurver-
korting 2,3% zijn geweest. In verband met de na-ijlingseffecten, die 
inherent zijn aan een indexeringssysteem, moet voorzichtigheid betracht 
worden met het maken van vergelijkingen over een dergelijke korte 
periode tussen de gevolgen van arbeidsduurverkorting en de effecten van 
de kortingen op het minimumloon en de uitkeringen. 

De leden van de P.P.R.-fractie stelden dat de voorgestelde maatregel de 
doelstelling van arbeidsduurverkorting ondergraaft. Het kabinet deelt deze 
mening niet. Gezien de beperkte gevolgen van deze maatregel zal het 
proces van verdergaande arbeidsduurverkorting nauwelijks negatieve 
invloed ondergaan. 

De leden van de S.G.P.-fractie delen de mening van het kabinet dat een 
toename van het verschil tussen het minimuminkomen en de overige 
inkomens niet zonder meer onaanvaardbaar is en vragen het kabinet 
hoeveel het verschil zou mogen toenemen. De leden van de fractie van de 
P.v.d.A. vragen in dit verband een nadere toelichting op de betreffende 
passage in de memorie van toelichting. 

De voorgestelde bevriezingsmaatregelen vinden hun argumentatie in de 
noodzaak een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de collectieve 
lastendruk. Deze maatregelen vormen echter slechts een klein deel van het 
totale beleid voor 1985. Ten gevolge van het totale pakket van kabinets-
voorstellen voor 1985 vindt er een lichte denivellering plaats tussen het 
minimumloonniveau en modaal. 

Overigens zij er op gewezen dat het precieze effect van de denivellering 
in 1985 afhankelijk is van de mate waarin de modale werknemer door 
ziekte moet verzuimen. De modale looninkomens worden immers wel door 
de voorgenomen ziekengeldmaatregel getroffen, terwijl voor de minimum-
inkomens bij ziekte geen inkomensachteruitgang optreedt. Dit effect 
wordt niet onaanvaardbaar geacht, gezien de sterke nivellering tussen 
minimum en modaal in de afgelopen periode. 

Naar aanleiding van een vraag van de leden van de fractie van de P.S.P. 
over de ontwikkeling in de laatste jaren wordt in onderstaande tabel, de 
gecumuleerde koopkrachtmutatie van de meerjarige echte minima over de 
periode 1983 t/m 1985 afgezet tegen die van 4x modale werknemers in de 
bedrijven: 

Meerjarige echte minima — 3,4 
4x modale werknemer - 1,7 (geen ziekteverzuim) 
4x modale werknemer - 2,3 (gemiddeld ziekteverzuim) 

In antwoord op de vragen van de leden van de C.D.A.-fractie om een 
nadere onderbouwing van de niet-doorwerking van de ombuigingsmaatre-
gelen naar de wetgeving voor oorlogsgetroffenen en de vraag van de leden 
van de R.P.F.-fractie om een nadere uiteenzetting van het bijzondere 
karakter van deze wetgeving, zij het volgende opgemerkt. 

De wetten voor oorlogsgetroffenen zijn gebaseerd op de bijzondere 
solidariteitsplicht van het Nederlandse volk ten opzichte van degenen die 
door de gebeurtenissen tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 in het bijzonder 
zijn getroffen. Zij beogen aan de invalide geworden verzetsdeelnemers, 
vervolgden en burger-oorlogsslachtoffers financiële zekerheid te verschaffen 
en hebben ten doel betrokkenen in staat te stellen, binnen redelijke grenzen, 
eenzelfde inkomen te garanderen als wanneer zij niet als gevolg van de 
oorlogsomstandigheden invalide waren geworden. In deze zin is deze 
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wetgeving dan ook niet op één lijn te stellen met de sociale verzekerings-
wetten. Het karakter en de doelstelling van deze wetgeving verzet zich er 
naar het oordeel van de Regering dan ook tegen om zonder meer ombui-
gingsmaatregelen die in de sociale verzekeringswetgeving worden voorge-
steld, over te nemen. De Regering stelt zich op het standpunt - dit mede in 
antwoord op een vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie naar de 
achtergrond van de koppeling met de militaire pensioenwetgeving - dat 
een relatie gelegd kan worden met de voorzieningen voor de militaire 
oorlogsslachtoffers. 

De wetgeving voor oorlogsgetroffenen kan naar aard en doelstelling het 
meest verwant worden geacht met de militaire pensioenregeling voor 
invaliditeit in en door de dienst. Dit houdt in dat de maatregelen in de sfeer 
van die militaire invaliditeitspensioenen een belangrijke maatstaf zijn voor 
aanpassingen van de regelingen voor oorlogsgetroffenen. Deze relatie is 
voor de verschillende maatregelen voor 1985 ook gelegd. De uitkeringsper-
centages van die militaire invaliditeitspensioenen worden niet verlaagd. 
Daarentegen zullen deze pensioenen wel voor het jaar 1985 worden 
bevroren. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie stelden in dit verband de vraag of het 
niet juister was om van deze voorgenomen koppeling met de hiervoorge-
noemde militaire pensioenregeling de Kamer afzonderlijk en helder 
mededeling te doen. Uiteraard zal de Kamer omtrent het beleid inzake de 
regelingen voor oorlogsgetroffenen op uitgebreide wijze worden in-
gelicht. Op zeer korte termijn zal de vaste Commissie voor Welzijn en 
Cultuur een brief bereiken waarin op de voorgenomen koppeling wordt 
ingegaan. In verband hiermee kon in de memorie van toelichting met een 
korte aanduiding worden volstaan. Door het korte tijdsverloop van de 
voorbereiding van de onderhavige wetgeving, heeft dit wetsvoorstel de 
Kamer echter in een eerder stadium bereikt dan de afzonderlijke brief. 

Tot slot vroegen deze leden het oordeel van de Regering over hun 
opvatting dat, indien de vergelijking wordt gemaakt met de militaire 
pensioenwetgeving, het consequent zou zijn ook de wetgeving op andere 
punten aan te passen aan de militaire pensioenwetgeving. Zoals gezegd is 
de verwantschap tussen de verschillende regelingen de reden om bij de 
beleidsbepaling welke maatregelen op het terrein van de wetgeving voor 
oorlogsgetroffenen getroffen zouden moeten worden, de aanpassingen in 
de militaire pensioenwet als belangrijke maatstaf te beschouwen. Deze 
koppeling werkt nu door in het beleid ten aanzien van de herziening van de 
uitkeringen voor oorlogsgetroffenen voor het jaar 1985. Het ligt niet in de 
rede bij deze gelegenheid ook andere voorstellen te doen. De regering zal 
logischerwijs bij de verdere beleidsbepaling ten aanzien van deze wetgeving 
de consequenties van deze koppeling in haar beoordeling betrekken. 

2.2. Bevriezing basiskinderbijslagbedragen per 1 juli 1985 

De leden van de P.v.d.A.-fractie delen de overweging van de motie-De 
Vries-Nijpels (18600, nr. 9) dat gezinnen met kinderen financieel in een 
moeilijke positie zijn gekomen. Deze leden zien de indexering van de 
kinderbijslag als een minimumvoorwaarde en vinden de bevriezing per 1 
juli 1985 dan ook een principieel verkeerde keuze. Wij betreuren het dat 
deze leden de bevriezing per 1 juli afwijzen. Overigens wijzen wij erop dat 
indien indexering per 1 januari 1985 en bevriezing per 1 juli 1985 gepaard 
zou gaan met het niet toepassen van de korting in verband met de leeftijds-
afhankelijkheid, de ombuiging in 1985 per saldo zou omslaan in een extra 
uitgave van f25 min. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie informeren naar de inkomens- en 
budgettaire effecten van het oorspronkelijk voornemen (bevriezing van de 
kinderbijslagbedragen in 1985) resp. van het huidige voornemen (indexering 
op 1 januari 1985 en bevriezing op 1 juli 1985). 
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Hierover zij het volgende opgemerkt. 
Inmiddels is het definitieve prijsindexcijfer over gezinsconsumptie voor 

oktober bekend geworden. Op grond hiervan moet de raming van de 
indexering van de kinderbijslagbedragen per 1 januari 1985 van 1,5% 
worden gewijzigd in 1,44%. Rekening houdend met deze bijstelling zijn de 
inkomenseffecten voor een gezin met twee kinderen tussen de 6 en 11 jaar 
als volgt. 

Min. loon Min. plus Modaal 2x Modaal 

Oorspronkelijk voornemen — 0,14 — 0,13 
Huidig voornemen — 0,04 — 0,04 

- 0,11 
- 0,03 

- 0,07 
- 0,02 

Wat betreft de budgettaire effecten ontstaat het volgende beeld 

Effect Structureel 
1985 effect 

Oorspronkelijk voornemen — 90 — 110 
Huidig voornemen — 20 — 40 

Wij hebben er met genoegen kennis van genomen dat de leden van de 
C.D.A.-fractie met instemming hebben geconstateerd dat gevolg was 
gegeven aan de tijdens de algemene politieke en financiële beschouwingen 
verwoorde C.D.A.-wens om de kinderbijslag per 1 januari 1985 aan te 
passen aan de prijsontwikkeling. 

Met betrekking tot de bevriezing van de basiskinderbijslag per 1 juli 1985 
vragende leden van de V.V.D.-fractie waarom gekozen is voor een bevriezing 
gedurende de tweede helft van 1985 en niet andersom. 

Naar aanleiding hiervan merken wij op dat de keuze voor indexering per 
1 januari a.s is gelegen in de omstandigheid dat de indexering per 1 januari 
meer tegemoet komt aan de motie-De Vries-Nijpels (Tweede Kamer, zitting 
1983-1984, 18600, nr. 9) dan een bevriezing per 1 januari en aanpassing 
per 1 juli. De aanpassing per 1 januari is in de eerste plaats hoger en in de 
tweede plaats heeft die aanpassing effect over het gehele jaar. 

Met betrekking tot het woonlandbeginsel kunnen wij mededelen - dit in 
antwoord op een vraag van de leden van de fractie van de V.V.D. - dat voor 
het eind van dit kalenderjaar de voortgangsrapportage over de invoering 
van het woonlandbeginsel aan de Kamer zal worden aangeboden. 

De leden van de fractie van D'66 waren van mening dat de bezuinigingen 
in de kinderbijslagsfeer niet in een bevriezing maar in een beperking van 
de progressie in het bedrag per kind moet worden gezocht. In antwoord op 
de vraag welke ombuiging wordt bereikt indien het bedrag per kind vanaf 
een gezin met 4 kinderen gelijk blijft, delen wij mee dat een dergelijke 
maatregel ca. f 100 min. oplevert. Met nadruk zij erop gewezen dat bij 
bovengenoemde raming de progressie van de kinderbedragen vanaf het 
vierde kind is geëlimineerd en niet de progressie in de rangorde bedragen. 
Overigens dient hierbij te worden opgemerkt dat het kabinet geen voorne-
mens in die richting heeft. Ingrepen in de structuur van het stelsel zijn 
ongewenst, zolang de SER nog niet heeft geadviseerd over de structuur van 
het toekomstige stelsel van kinderbijslag. 

Naar aanleiding van een vraag van de leden van de fractie van de P.S.P. 
menen wij dat indexering per 1 januari en bevriezing per 1 juli in overeen-
stemming is met de intentie van de door deze leden bedoelde motie-De 
Vries-Nijpels (18600, nr. 9). Gelet op de omstandigheden dat de motie na 
de gedane toezeggingen tijdens de algemene politieke en financiële 
beschouwingen is ingetrokken, mogen wij aannemen dat ook de indieners 
van deze motie deze mening zijn toegedaan. 
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De leden van de fractie van de R.P.F, verklaarden ingenomen te zijn met 
de bijstelling van de voornemens op het gebied van de kinderbijslag. Het 
kabinet heeft hier met genoegen kennis van genomen. Naar aanleiding van 
een desbetreffende vraag van deze fractie delen wij mee dat het verschil 
aan ombuiging in de kinderbijslag ten opzichte van de oorspronkelijke 
voornemens zowel structureel als in 1985 uitkomt op 70 min. 

De G.P.V.-fractie merkt op dat met deze maatregel de grotere gezinnen in 
relatieve en absolute zin het grootste koopkrachtverlies lijden, hetgeen een 
voortdurend proces is geweest sinds de afschafffing van de kinderaftrek 
(per 1 juli 1978). 

Een bevriezing dan wel indexering over de gehele linie van de kinderbij-
slagbedragen heeft tot gevolg dat het nadeel resp. voordeel in guldens 
gemeten groter is voor grote gezinnen. De onderlinge verhouding tussen 
de bedragen naar gezinsgrootte wordt bij dergelijke generieke maatregelen 
echter niet aangetast. Ervan uitgaande dat de bestaande verhouding 
tussen de bedragen voor grote en kleine gezinnen recht doet aan de 
kostenverhouding tussen die gezinnen, kan er bij algehele bevriezing van 
de kinderbijslagbedragen geen sprake zijn van een relatief nadelige 
inkomensmutatie van grote t.o.v. kleine gezinnen, tenzij aangenomen moet 
worden dat de kosten voor een achtste kind zich geheel anders ontwikkelen 
dan de kosten voor een eerste kind. 

In het verlengde hiervan informeert de G.P.V.-fractie naar de ontwikkeling 
van de kinderbijslagbedragen vanaf de afschaffing van de kinderaftrek voor 
gezinnen met 1 kind resp. 8 kinderen. 

In het onderstaande zijn voor beide gezinssituaties de kinderbijslagbe-
dragen per gezin per jaar op 1 juli 1978 en op 1 januari 1985 gegeven. 

1-7-1978 1-1-1985 Mutatie 1-7-1978 1-1-1985 

in gld. in % 

Gezin met 1 kind 
Gezin met 8 kinderen 

948 
14015 

1 196 
17 448 

+ 248 
+ 3433 

+ 26,1% 
+ 24,5% 

Uit deze tabel blijkt het geringe verschil in ontwikkel ing van de kinderbijslag 
bedragen voor grote gezinnen t.o.v. kleine gezinnen ten gevolge van 
maatregelen in de kinderbijslagsfeer. Er bestaat derhalve geen aanleiding 
de progressie naar kindertal van de kinderbijslag te versterken. 

3. Inkomensgevolgen 

De leden van een aantal fracties (P.P.R., P.v.d.A., S.G.P.) stelden vragen 
over de mogelijkheid dat de loonontwikkeling afwijkt van de door het 
kabinet aangegeven verwachte loonontwikkeling en de gevolgen daarvan 
op de koopkrachtontwikkeling voor de minima in 1985. De G.P.V.-fractie 
wilde in dit verband graag weten in hoeverre de regering haar eigen 
verantwoordelijkheid zal nemen als de autonome loonmatiging van 2% 
niet tot stand komt in 1985. De fractie merkt op dat daardoor het koop-
krachtbeeld ernstig verstoord zal kunnen worden en vroeg of de regering 
daarin zal berusten. 

Naar aanleiding van deze vragen merk ik allereerst op, dat er thans geen 
redenen zijn om te veronderstellen dat in 1985 de veronderstelde loonmati-
ging van 2% niet tot stand zal komen. Daarbij teken ik aan dat in een aantal 
nog na 1 januari 1985 doorlopende ca.o.'s reeds afspraken zijn gemaakt 
over een andere aanwending van de prijscompensatie eind 1984/begin 
1985. Het lijkt mij daarom niet juist reeds nu uitvoerig stil te staan bij de 
vraag wat de overheid zal (moeten) doen indien de verwachte loonmatiging 
niet tot stand komt. 
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De leden van de V.V.D.-fractie verzoeken te worden geïnformeerd over 
de gevolgen die inwilliging van de FNV-eisen t.a.v. de arbeidsvoorwaarden 
zou betekenen voor loonsom en prijzen in 1985. Het valt moeilijk te beoor-
delen hoe arbeidsduurverkorting zonder looninlevering op dit moment 
doorwerkt in de ontwikkeling van de loonsom 1985. Wordt hiervan geab-
straheerd dan leidt volledige afwenteling van de ZW-maatregelen (1,5%) 
en de volledige uitbetaling van de prijscompensatie (1,7% in plaats van de 
ingeboekte restant prijscompensatie van 0,5%) tot een additionele loon-
somstijging van in totaal 2,5 a 3%. 

Het directe effect daarvan op de prijzen in 1985 - d.w.z. o.a. abstraherend 
van een (vertraagde) loon-prijsspiraal-bedraagt, geïsoleerd bezien, bijna 
1%. Op middellange termijn kan dit effect onder dezelfde veronderstelling 
worden geraamd op 1 a 1,5%. Dit zijn ook de percentages waarmee de 
koopkrachtontwikkeling van minimumloon en sociale uitkeringen in 
negatieve zin zou worden beïnvloed. 

De leden van de V.V.D.-fractie zijn het met het kabinet eens dat de 
toeslagregeling voor meerjarige echte minima in 1985 een incidenteel 
karakter moet hebben. Zij vragen of het kabinet het eens is met de stelling 
dat, indien de koopkrachtontwikkeling van de sociale minima verder op peil 
blijft resp. meer daarboven komt te liggen, het tempo van de vermindering 
van die toeslagregeling (tot eindelijk nul) hoger zal kunnen zijn. Voorts 
vragen deze leden naar de mening van het kabinet inzake een mogelijke 
«afbouw» van de regeling in drie jaar, indien de koopkracht van de sociale 
minima niet afneemt. 

Vooropgesteld dient te worden dat het kabinet nog géén standpunt heeft 
bepaald over de wijze waarop, en het tempo waarin voor de jaren na 1985 
de incidentele toeslagen worden beëindigd. Verwezen zij naar de brief over 
de begroting 1985 (Tweede Kamer, vergaderjaar 1984/85,18 600, nr. 50). 
Met kabinet is voornemens zich hieromtrent in de loop van 1985, aan de 
hand van dan beschikbare gegevens, opnieuw te beraden. Op dat moment 
kan ook nader aandacht worden besteed aan de vraag of en in hoeverre 
een gefaseerde «afbouw» mogelijk is. Zonder zich thans vast te leggen op 
een definitief standpunt, meent het kabinet dat het tempo van vermindering 
van toeslagen sneller kan verlopen, naarmate sprake is van een groter 
structureel koopkrachtherstel voor alle minima. 

De leden van de P.S.P.-fractie informeerden naar het cumulatieve 
koopkrachtverlies voor WAO- en WWV-gerechtigden in de afgelopen 5 jaar. 
Voor beide categorieën uitkeringsgerechtigden zijn deze koopkrachtge-
gevens weergegeven. 

1980 t /m 1984 

Minima - 13,0%' 
WAO-Modaal - 20,6% 
Max. dagloon - 23,2% 
WWV-Modaal - 15,1% 
Max. dagloon — 16,7% 

1 Exclusief éénmalige uitkering voor echte 
minima. 

Voorts bedraagt de duur van de WWV-uitkering weliswaar 2 jaar, maar 
voor de zogenaamde 57'/2-jarigen kan deze duur verlengd worden met 5 
jaar. Bovenstaand koopkrachteffect voor WWV-gerechtigden kan derhalve 
alleen betrekking hebben op deze laatste categorie WWV-gerechtigden. 

De voorgestelde bevriezing van minimumloon en sociale uitkeringen 
heeft geen consequenties voor de kosten van de individuele huursubsidie 
(IHS) aangezien de IHS is losgekoppeld van de inkomensontwikkeling. 
Uitgangspunt voor het gewijzigde IHS-stelsel is dat de eigen bijdrage in de 
huur van IHS-gerechtigden in absolute termen wordt aangepast aan de 
trendmatige huurontwikkeling. Dit in antwoord op de vraag van de leden 
van de fractie van de P.S.P. 
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De leden van de R.P.F.-fractie hebben gevraagd naar de mogelijkheden 
voor het voeren van een structureel beleid ter zake van de echte minima. 

Het kabinet heeft overwegende bezwaren tegen het introduceren van een 
structureel beleid ten aanzien van de echte minima. De redenen daartoe 
zijn uitvoerig uiteengezet in de notitie inzake enkele aspecten van het echte 
minimabeleid en het daarbij behorende kabinetsstandpunt (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1983-1984, 18192 (nrs. 1 en 2). Deze redenen zijn onlangs 
in beknopte vorm herhaald in de «Financiële Nota Sociale Zekerheid» 
(Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18 612, nrs. 1 en 2, blz. 67). 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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