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Onder verwijzing naarde brief van de Minister-President van 19 januari 
1977 (kamerstuk 13 951, nr. 26) en mijn brief van dezelfde datum (kamerstuk 
13 951, nr. 27) inzake de uitvoering van de Nota collectieve voorzieningen en 
werkgelegenheid, alsmede in aansluiting op het gevoerde overleg in de bij-
zondere commissie, deel ik u het volgende mede. 

Met betrekking tot de onderwerpen, weergegeven onder II van de laatst-
bedoelde brief heeft het kabinet de hierna weergegeven beslissingen geno-
men. 

1. Herziening uitkeringsniveau WAO 

Een wetsontwerp zal worden ingediend waarbij het uitkeringspercentage 
ingevolge de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) bij een arbeids-
ongeschiktheid van 80% of meer zal worden verminderd met een half pro-
cent per 1 juli 1977 alsmede meteen half procent per 1 januari 1978. 

Voorts zal dit wetsontwerp ertoe strekken om bij algemene maatregel van 
bestuur dit uitkeringspercentage verder aan te passen met een half procent 
per halfjaar tot uiterlijk 75%, indien en voor zover daartoe aanleiding be-
staat. Deze maatregel houdt niet in een verlaging van de nominale uitkering 
doch slechts een geringere verhoging. Voor de goede orde merk ik nog op 
dat de sociale minima niet onder de werking van deze maatregel vallen (zie 
onder punt 4). 

2. Invoering begrip niet-kostwinner 

In verband met de studie van het kostwinnersbegrip in de sociale verzeke-
ringen en daarmee verband houdende onderwerpen, zoals de gelijkberechti-
ging van man en vrouw in de sociale zekerheid, worden de voorstellen tot in-
voering van het begrip niet-kostwinner in de werknemersverzekeringen en 
de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) opgeschort. 

3. Kinderbijslag/kinderaftrek 

De memorie van antwoord op het voorlopig verslag van het wetsontwerp 
tot vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door 
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verhoging van kinderbi jslag ingevolge de Kinderbi js lagwet voor loontrek-
kendenen de Algemene Kinderbi js lagwet voor het jaar 1977 (kamerstuk 
14 184) word t zo spoedig mogel i jk ingediend. In afwi jk ing van het gestelde 
in mi jn brief van 19 januari 1977 zal een nota van wi jz ig ingen worden bi jge-
voegd die beoogt de ingangsdatum te verschuiven van 1 januari 1977 naar 1 
jul i 1977. 

4. Indexering 

Hoewel de premieontwikkel ing per 1 januari 1977 geen aanleiding geeft 
om de ontwikkel ing van de sociale uitkeringen te corr igeren in verband met 
overcompensat ie handhaaft de Regering haar voornemens inzake de correc-
tie van de regel ingsloonindex (opschoning). 

In het kader van de indexatie van sociale ui tkeringen heeft het kabinet 
voor ts besoten om de koppel ing van de ui tker ingsnormen ingevolge de AI-
gemene Bijstandswet alsmede de min ima in de sociale voorzieningen (AOW/ 
AWW/AAW/WAO/WWV) aan het ne t to -min imumloon te handhaven. 

Voor zoveel nodig zullen wettel i jke maatregelen worden voorbereid o m 
deze koppel ing te formal iseren. De ontwikkel ing van deze min ima zal op 
overeenkomst ige wijze plaatsvinden als de ontwikkel ing van het net to-mini -
m u m l o o n . Daarbij zal worden nagegaan of bepaalde e lementen bi j de verge-
li jking buiten beschouwing zouden moeten bl i jven. 

5. Vorenstaande besluiten laten onverlet de doelstel l ingen tot beperking 
van de groei van de collectieve voorzieningen, zoals deze in de Nota collec-
tieve voorzieningen en werkgelegenheid zijn aangegeven. Ter toel icht ing 
mogen onderstaande beci j feringen dienen. 

In mi jn brief van 19 januari j l . is aangegeven de geschatte ontwikkel ing 
van de premiedruk tot 1980, onder zekere veronderstel l ingen. De beslissin-
gen die het kabinet thans heeft genomen en hiervoor zijn vermeld , geven 
wederom aanleiding tot bi jstel l ing van de ramingen. De voorgenomen be-
sparingen zullen immers in mindere mate tot stand komen (ten opzichte van 
situatie aangegeven in kamerstuk 13 951 o n d e r ! IV.4.), als vo lgt : 

werknemersvoorzieningen 1977 1980 

WAO (80-75) 20 50 
kostwinnersbeginsel 25 PM 

De PM-post in 1980 kan een maximale waarde van 150 m in . vertegen-
woord igen , nl. in het geval de maatregel in het geheel geen toepassing zou 
v inden. Zoals onder 2 gesteld, word t het vraagstuk van het kostwinnerschap 
nader bestudeerd. Het maximaal te derven bedrag aan besparingen zou 200 
min. kunnen zijn in 1980. De premiedruk in 1980 zou dan 20,8 bedragen tegen-
over eveneens 20,8 in 1976, tenzij nadere maatregelen zouden kunnen wor-
den getroffen o.a. in de volumesfeer. De studie h ieromtrent vindt uiteraard 
voor tgang. 

Nogmaals zij erop gewezen dat deze ui tkomsten geheel los staan van de 
extra premie- inkomsten die in 1976 en 1977 ontstaan als gevolg van hogere 
premiepl icht ige inkomens dan geraamd. Zoals ook in de brief van 19 januari 
j l . gesteld, dient zulks uiterli jk per 1 januari 1978 te leiden tot ver laging van de 
premiepercentages. Een zodanige verlaging zal dan zo dienen te geschieden 
dat een geleideli jk premiever loop in 1978 en volgende jaren ontstaat. In 1980 
mag verwacht worden dat de premies zich op het structurele niveau bevin-
den. 

Voor de r i jksbegroting resulteren vorengenoemde besluiten tot minder 
besparingen in 1977 van 150 min. , voornamel i jk door minder opbrengst van 
de afschaffing van de kinderaftrek. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . Boersma 
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