
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Zitting 1979-1980 

15 900 Nadere wijziging van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag, een aantal sociale 
verzekeringswetten en enige andere wetten (herziening 
aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen 
hoogte sociaal minimum) 

Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN 
Ontvangen 7 december 1979 

I. In de artikelen II, XVIII, XXII, XXVI, XXX, XXXIII en XXXVII wordt in plaats 
van «187,3» telkens gelezen: 187. 

II. Artikel XVII, onder C, wordt gewijzigd als volgt: In artikel 15, vierde lid, 
van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt de punt achter 
het woord «herzien» aan het slot van de eerste volzin vervangen door een 
komma, waarna wordt toegevoegd: waarbij kan worden bepaald, dat de 
herziening verschilt naar gelang de hoogte van de daglonen. 

III. Artikel XVII, onder G, wordt gewijzigd als volgt: 
Artikel 79a, derde, vierde en vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschikt-

heidsverzekering worden vervangen door twee nieuwe leden luidende: 
3. Onze Minister kan nadere en zonodig afwijkende regelen stellen met 

betrekking tot de berekening van de ingevolge het eerste lid op de aldaar be-
doelde uitkeringen in te houden bedragen. Daarbij kan tevens worden afge-
weken van het bepaalde in artikel 9, derde lid, van de Coördinatiewet Sociale 
Verzekering. 

4. De op grond van het eerste lid op de aldaar bedoelde uitkeringen in te 
houden bedragen worden gestort in het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Onze 
Minister kan met betrekking tot het bepaalde in de vorige volzin nadere rege-
len stellen. 

IV. Artikel XXI wordt gewijzigd als volgt: 
Artikel 9a, zevende lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering wordt 

gelezen als volgt: 
7. Uitsluitend voor de berekening van het loon waarnaar de premies wor-

den geheven, wordt het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, afgerond op 
hele guldens naar beneden en blijft het bedrag zoals dat wordt vastgesteld 
per 1 januari van een kalenderjaar gedurende dat hele kalenderjaar van 
kracht. 

V. Artikel XXV, onder B, wordt als volgt gewijzigd: 
In artikel 5a, vierde lid, van de Wet werkloosheidsvoorziening wordt de 

punt achter het woord «herzien» aan het slot van de eerste volzin vervangen 
dooreen komma, waarna wordt toegevoegd: waarbij kan worden bepaald, 
dat de herziening verschilt naar gelang de hoogte van de daglonen. 
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VI. Artikel XXIX wordt gewijzigd als volgt: 
1° Aan het derde lid wordt een volzin toegevoegd luidende: Op deze pre-

mies is het bepaalde in artikel 1, vijfde lid, van de Algemene Bijstandswet 
vantoepassing. 

2° Aan het artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, luidendende: 
4. Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en Onze 

Minister van Sociale Zaken kunnen nadere en zonodig afwijkende regelen 
stellen met betrekking tot de berekening van de ingevolge het derde lid op 
de aldaar bedoelde uitkeringen in te houden bedragen. 

VII. Artikel XXXII, onder A, wordt gewijzigd als volgt: 
In artikel 18, vierde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 

1940-1945 wordt de punt achter het woord «herzien» aan het slot van de 
eerste volzin vervangen dooreen komma, waarna wordt toegevoegd: waar-
bij kan worden bepaald, dat de herziening verschilt naar gelang de hoogte 
van de grondslag en bedragen. 

VIII. Artikel XXXII, onder B, wordt gewijzigd als volgt: 
Aan artikel 19a van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 

wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 
5. Onze Minister kan nadere en zonodig afwijkende regelen stellen met 

betrekking tot de berekening van de ingevolge het eerste lid op de aldaar be-
doelde uitkeringen in te houden bedragen. 

IX. De artikelen XXXV, onder A en XXXVI, onder A, worden gewijzigd als 
volgt: 

In artikel 31a, vierde lid van Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en in 
artikel 28a, vierde lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oor-
logsslachtoffers wordt de punt achter het woord «herzien» aan het slot van 
de eerste volzin vervangen door een komma, waarna wordt toegevoegd: 
waarbij kan worden bepaald, dat de herziening verschilt naar gelang de 
hoogte van de pensioenbedragen. 

X. De artikelen XXXV, onder B, en XXXVI, onder B, worden gewijzigd als 
volgt: 

Aan de artikelen 36 van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en 32 
van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt 
een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

4. Onze Minister kan nadere en zonodig afwijkende regelen stellen met 
betrekking tot de berekening van de ingevolge het eerste lid op de aldaar be-
doelde pensioenbedragen in te houden bedragen. 

XI. In artikel XXXVIII, vijfde lid, onder c, wordt in plaats van «26» gelezen: 
36 

XII. Na artikel XXXIX wordt, onder vernummering van Hoofdstuk XIV in 
Hoofdstuk XV en artikel XL in artikel XLI een nieuw Hoofdstuk ingevoegd, 
luidende: 

HOOFDSTUK XIV - KINDERBIJSLAG 

Artikel XL 

Indien het bij Onze Boodschap van 6 augustus 1979 ingediende ontwerp 
van wet houdende nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de 
Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964als-
mede van enkele andere wetten (samenvoeging van de bestaande kinder-
bijslagregelingen tot een algemene, de gehele bevolking omvattende, ver-
plichte kinderbijslagverzekering van het eerste kind af en afschaffing van de 
kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting) kracht van wet heeft ver-
kregen, worden daarin de volgende wijzigingen aangebracht: 
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A. Artikel XIII wordt vervangen door: 

Artikel XIII 

1. Na de inwerkingtreding van deze wet vervangt Onze Minister van Socia-
le Zaken met ingang van 1 januari 1980 de bedragen, genoemd in artikel 11, 
onder c, d, e, f en g, van de Algemene Kinderbijslagwet. Deze per 1 januari 
1980 geldende bedragen worden, met inachtneming van het bepaalde bij en 
krachtens de volgende leden, berekend door de in artikel I, onder H, ge-
noemde bedragen voor tweede en volgende kinderen te verhogen of te ver-
lagen overeenkomstig het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lo-
nen op 31 oktober 1979 en het indexcijfer der lonen op 30 april 1979. De als-
dan verkregen bedragen worden naar boven afgerond op een veelvoud van 
een gulden. 

2. Voor de toepassing van het vorige lid wordt bij algemene maatregel 
van bestuur bepaald: 

a. wat onder indexcijfer der lonen, bedoeld in het eerste lid, wordt ver-
staan; 

b. welke componenten van het procentuele verschil, bedoeld in het eerste 
lid, bij de berekening buiten beschouwing blijven. 

3. In afwijking van het vorige lid wordt het indexcijfer der lonen op 
30 april 1979 gesteld op 187. 

6. Artikel XIV wordt vervangen door: 

Artikel XIV 

Gedurende de kalenderjaren 1980 en 1981 wordt artikel 11a van de Algeme-
ne Kinderbijslagwet gelezen als volgt: 

Artikel 11a 

1. De bedragen, genoemd in artikel 11, onder c, d, e, f en g, worden door 
Onze Minister telkens herzien met ingang van 1 januari en 1 juli. Bijeen her-
ziening met ingang van 1 januari onderscheidenlijk 1 juli worden, met in-
achtneming van het bij en krachtens het tweede lid bepaalde, deze bedragen 
verhoogd of verlaagd overeenkomstig het procentuele verschil tussen het 
indexcijfer der lonen op 31 oktober daaraan voorafgaande onderscheidenlijk 
op 30 april daaraan voorafgaande en het indexcijfer, dat bij de laatste herzie 
ning is gehanteerd. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald: 
a. wat onder indexcijfer der lonen, bedoeld in het eerste lid, wordt ver-

staan; 
b. welke componenten van het procentuele verschil, bedoeld in het eerste 

lid, bij de herziening buiten beschouwing blijven. 
3. De op grond van de vorige leden berekende bedragen worden naar bo-

ven afgerond op een veelvoud van een gulden. 
4. De overeenkomstig de vorige leden herziene bedragen treden in de 

plaats van de bedragen, genoemd in arikel 11, onder c, d, e, f eng, met dien 
verstande, dat de afronding, bedoeld in het vorige lid, bij de eerstvolgende 
toepassing van het eerste lid buiten beschouwing blijft. 

5. Indien daartoe naar Ons oordeel een bijzondere aanleiding bestaat, 
kunnen de bedragen, genoemd in artikel 11, onder c, d, e, f en g, bij algeme-
ne maatregel van bestuur met ingang van een bij die algemene maatregel 
van bestuur aan te geven datum worden herzien. De ingevolge de vorige 
volzin herziene bedragen treden in de plaats van de bedragen genoemd in 
artikel 11, onder c, d, e, f en g, met dien verstande, dat de herziening voor de 
eerstvolgende toepassing van het eerste lid geacht wordt niette hebben 
plaatsgevonden. 
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6. Indien een herziening als in het vorige lid bedoeld zou samenvallen met 
een herziening als bedoeld in het eerste lid, blijft laatstbedoelde herziening 
achterwege. 

7. Een besluit van Onze Minister tot herziening van de bedragen, ge-
noemd in artikel 11, onder c, d, e, f en g, overeenkomstig het eerste lid, 
wordt in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt. 

C. Artikel XV, eerste lid, wordt vervangen door: 

1. Voor de eerste maal na de inwerkingtreding van deze wet, dat artikel 
11a van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel ingevolge artikel 
XIV gedurende de kalenderjaren 1980 en 1981 wordt gelezen, toepassing 
vindt, wordt in het tweede lid van artikel 11a van de Algemene Kinderbijslag-
wet onder «het indexcijfer, dat bij de laatste herziening is gehanteerd» ver-
staan: het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1979. 

Voorts wordt bij die toepassing de in artikel XIII, eerste lid, bedoelde afron-
ding buiten beschouwing gelaten. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W.AIbeda 
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TOELICHTING 

Onderdeel I 

In de artikelsgewijze toel icht ing bij het ontwerp van Wet is aangegeven 
dat de voorgestelde wi jz ig ing van het bruto aanpassingsmechanisme de 
noodzaak met zich mee brengt o m voortaan van onafgeronde indexcijfers 
uit te gaan. Bij nader inzien lijkt het niet juist om ten aanzien van eind april 
1979 het onafgeronde indexcijfer 187,3 te hanteren. De bruto aanpassing 
per 1 ju l i 1979 was immers gebaseerd op afgeronde indexcijfers. V o o r d e 
bruto aanpassing per 1 januari 1980 uitgaan van het onafgeronde indexcij fer 
187,3 en niet van het afgeronde cijfer 187, zou betekenen dat de m in imumlo -
ners en de uitkeringstrekkers ten onrechte 0,3 punt st i jging zou worden ont-
houden. 

De onderdelen II, V, VII en IX 

In de WAO en enige andere wetten is de mogel i jkheid opgenomen o m , in-
dien daartoe bijzondere aanleiding bestaat, de daglonen enz. bij algemene 
maatregel van bestuur te herzien. Deze bevoegdheid werd in het verleden 
vooral gehanteerd om voor indexer ing mogel i jk te maken. Nu de indexering 
van de daglonen zelf kan worden toegerekend naar niveau en dus per dag-
loonhoogte kan verschil len is het wenseli jk om ook een eventuele voor in-
dexering op vergeli jkbare wijze te kunnen laten verschi l len. De bestaande 
bevoegdheid voorziet niet in die mogel i jkheid, reden waarom deze alsnog 
bij nota van wi jz iging word t ingebracht. 

De onderdelen III, VI onder 2e, VIII en V 

In de informele besprekingen met de diverse ui tvoer ingsorganen is geble-
ken dat met name de wijze van berekening van de vereveningsbi jdrage ad-
ministratief-technische en juridische problemen oplevert. In verband daar-
mee is verzocht de mogel i jkheid te scheppen door de minister nadere en af-
wi jkende regelen te laten stellen. De aangebrachte wi jz igingen strekken 
daartoe. De op grond van deze bevoegdheid eventueel te stellen regelen zul-
len overigens geen wi jz ig ing inhouden in het principe van de verevenings-
bi jdrage. Het gaat er slechts om ten aanzien van enkele punten de neerge-
legde overeenkomst met de premieheff ing door werkgevers te kunnen door-
breken. 

Onderdeel IV 

De in dit onderdeel voorgestelde wi jz iging strekt ertoe te voorkomen dat 
door een te late publikatie van het max imumdag loon een sti jging van het 
max imumloonbedrag waarover premie kan worden geheven achterwege 
blijft. Het betreft hier overigens geen probleem dat alleen door dit wets-
ontwerp wordt veroorzaakt. Ook in het verleden heeft het probleem zich her-
haalde malen voorgedaan. 

Onderdeel VI, onder 1° en onderdeel XI 

De in onderdeel VI, onder 1 ° vervatte wi jz iging is van redactionele aard, 
terwi j l in onderdeel XI een typefout word t hersteld. 

Onderdeel XII 

In het op 4 december j l . door de Tweede Kamer aanvaarde ontwerp van 
wet inzake nadere wi jz ig ing van de Algemene Kinderbi jslagwet, de Wet op 
de inkomstenbelast ing 1964 en de Wet op de loonbelast ing 1964 alsmede 
van enkele andere wet ten (nr. 15 683) is bij de vierde nota van wi jz ig ingen 
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Voorgesteld de kinderbijslagbedragen voor tweede en volgende kinderen 
gedurende de jaren 1980 en 1981 de ontwikkeling van de loonindex te laten 
volgen. Aanvankelijk was hier binding aan de prijsindex voorgesteld. 

Zoals in de toelichting op die Nota van wijzigingen reeds is aangekondigd, 
dient deze binding plaats te vinden met de geschoonde, niet naar niveau 
toegerekende loonindex. Onderdeel XII strekt hiertoe. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W. Albeda 
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