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De vaste Commissie voor Sociale Zaken1 heeft de eer in het kader van haar 
voorbereidend onderzoek van dit wetsontwerp nog de volgende in haar 
midden naar voren gebrachte vragen en opmerkingen aan de Regering voor 
te leggen. 

Zij acht de plenaire behandeling van dit wetsontwerp voldoende voorbe-
reid als de Regering op deze vragen en opmerkingen zal hebben geant-
woord. 

INLEIDING 

1 Samenstelling: Bakker (CPN), Nypels (D'66), 
Hermsen (CDA), voorzitter, Van Dis (SGP), Van 
Dam (CDA), Keja (VVD), Van Zeil (CDA), Poppe 
(PvdA), ondervoorzitter, Hartmeijer (PvdA), 
Van der Doef (PvdA), Weijers (CDA), Meijer 
(PvdA), Knol (PvdA). Beckers-de Bruijn (PPR), 
Nijpels (WD), De Hamer (PvdA), Moor (PvdA), 
De Voogd (VVD), De Korte (VVD), Bakker (CDA), 
Gerritse (CDA), Buikema (CDA), Toussaint 
(PvdA). 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met teleurstelling kennis geno-
men van de vele negatieve antwoorden van de Regering op de door hen ge-
dane suggesties in het voorlopig verslag. Zij waren ook in veel gevallen niet 
overtuigd van de argumentatie die door de Regering gehanteerd werd. In 
het kader van dit eindverslag wilden zij echter slechts ingaan op een aantal 
antwoorden van de Regering uit de memorie van antwoord. 

Hebben deze leden goed begrepen, dat er in elk geval voor de uitvoering 
van de Wet Werkloosheidsvoorziening, de Wet uitkeringen vervolgings-
slachtoffers en de Wetten buitengewoon pensioen problemen te verwachten 
zijn met het administratief-technisch verwerkingsproces? Wat gaat de Rege-
ring eigenlijk doen, indien op 1 januari blijkt dat de technische verwerking 
niet gereed is? Blijven de betrokken uitkeringsgerechtigden dan in onzeker-
heid? Kan de Regering nu reeds meedelen wat haar plannen zijn indien als-
nog door de Kamer besloten wordt tot ingrijpende wijzigingen in het voor-
liggende wetsontwerp? 

Kan de Regering, vroegen deze leden vervolgens, meedelen wanneer een 
wetsvoorstel met betrekking tot de trendvolgers bij de Kamer zal worden in-
gediend. Tevens vroegen de hier sprekende leden wanneer de belastingver-
lagende maatregelen in het kader van het arbeidsvoorwaardenbeleid 1980 
de Kamer zullen bereiken. 

Deze leden informeerden vervolgens naar het standpunt dat de Regering 
inneemt nu het centrale overleg tussen werkgevers- en werknemersorgani-
saties is mislukt. Wordt met de zinsnede uit de memorie van antwoord (blz. 
4), waarin over het respecteren van de eigen verantwoordelijkheid van de 
sociale partners wordt gesproken, bedoeld dat de Regering afziet van ingre-
pen in de sociale premies of in het fiscale regime, ten einde een naar haar 
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oordeel te forse loonontwikkeling «terug te pakken»? Zo neen, wanneer 
wordt over dergelijke ingrepen een beslissing genomen? Hoe en op welk 
tijdstip zouden ze geëffectueerd dienen te worden? 

Naar aanleiding van de opmerkingen aan het einde van de eerste alinea 
van blz. 5 van de memorie van antwoord vroegen deze leden of nader kan 
worden medegedeeld welk deel van het daar bedoelde negatieve verschil 
precies verklaard kan worden uit de voor ambtenaren afwijkende invloed 
van de kostenstijging van de medische dienstverlening op het koopkracht-
plaatje. 

Voor wat betreft het op dezelfde voet behandelen van verzetsdeelnemers 
en vervolgingsslachtoffers als sociale uitkeringsgerechtigden vroegen deze 
leden of daarvoor nog andere argumenten gegeven kunnen worden dan dat 
de aan hen toegekende pensioenen en uitkeringen tot nu toe op dezelfde 
wijze worden aangepast als de uitkeringen in het kader van de sociale verze-
keringswetten. Betekent een wijziging in de aanpassingsmechanismen voor 
de loonvervangende uitkeringen automatisch dat deze ook voor de inko-
mensvervangende uitkeringen redelijk is, uitsluitend omdat die aanpas-
singsmechanismen tot nu toe dezelfde waren? Ook laat zich de vraag stellen 
of het, gezien het karakter van deze uitkeringen en pensioenen, wel billijk is 
daarop een «vereveningsbijdrage» in te houden. Kan de Regering meedelen 
of de Uitkeringsraad en de Buitengewone Pensioenraad geen bezwaren 
meer tegen het wetsontwerp hebben na de nota van wijzigingen die door de 
Regering is ingediend? 

De leden van de C.D.A.-fractie wilden de Regering dankzeggen voor de 
gegeven antwoorden. 

Deze leden hechtten eraan allereerst enkele opmerkingen te maken over 
inkomenspolitieke aspecten. Zij hadden geconstateerd dat het toegezegde 
wetsontwerp ter zake verlenging en wijziging van de Wet niet-c.a.o.-inko-
mens inmiddels was ingediend. Een ontwerp van wet met betrekking tot de 
zogeheten trendvolgers zagen zij met belangstelling tegemoet. Overweegt 
de Regering een wetsontwerp inhoudende de mogelijkheid van aftopping in 
1980 aan de Staten-Generaal voorte leggen? 

Deze leden hadden kennis genomen van de geraamde ontwikkeling van 
het vrij beschikbare inkomen van de modale ambtenaar op - 0,35 % (blz. 5 van 
de memorie van antwoord) in 1980. In welke zin wijkt de kostenstijging van 
de medische dienstverlening voor deze groep af? Overigens vroegen zij ook 
of aangegeven kan worden waarom in de tabel in paragraaf IV.5 van de me-
morie van antwoord voor de overheid een zo naar boven afwijkend netto-
minimuminkomen blijkt. Ook ten aanzien van detop vandeoverheidsinko-
menspyramide hadden zij een vraag overgehouden na lezing van de memo-
rie van antwoord. Bij hen bestond de indruk dat overleg ter zake de hoogste 
inkomens in de (semi-)poiitieke sfeer vooralsnog aan beleidsmaatregelen in 
de weg zou staan. Welke tijdsspanne denkt de Regering voor dit overleg te 
behoeven? Welk effect heeft de doorwerking van de aftopping hier inmid-
dels gehad? Welk effect, zo vroegen zij ten slotte, zou toepassing van de Wet 
niet-c.a.o."inkomens hier hebben gehad. 

Deze leden herinnerden ten slotte nog aan hun opvattingen zoals ver-
woord in het voorlopig verslag, dat niet de beoogde opbrengst bij hun oor-
deelsvorming het voornaamste of eerste criterium is, maar de vraag of de 
voorgestelde maatregelen elk op zich en in samenhang met elkaar en het to-
tale beleid verantwoord zijn. Vanuit deze benadering meenden zij dat over 
enkele beginselen, zoals de welvaartsvaste koppeling alsmede belangrijke 
onderdelen van de uitwerking ervan, de meningen niet bij voorbaat geheel 
en al uiteenlopen, zoals de memorie van antwoord op blz. 7 ietwat berus-
tend mededeelt. 

De leden van de V.V.D.-fractie wilden, uitgaande van de noodzaak van een 
algemene inkomensmatiging, graag weten hoe - met inachtneming van de 
nieuwe belastingmaatregelen en de laatste wijzigingen in het wetsontwerp 
regelende de derde fase van de herstructurering van de kinderbijslagregelin-
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gen (15 683) - de reële inkomensmutaties in 1980 voor uitkeringsgerechtig-
den (WAO en WWV), werknemers in het bedrijfsleven, ambtenaren, trend-
volgers, vrije-beroepsbeoefenaren en zelfstandigen eruit komen te zien; 
daarbij differentiërend naar minimum, iets boven het minimum, modaal, 
2 x modaal en 4 x modaal niveau, met en zonder kinderen. 

De bewindslieden stellen in de memorie van antwoord (blz. 3, laatste ali-
nea) dat geen wetsontwerpen van structurele aard zullen worden ontwikkeld 
zolang geen SER-advies is uitgebracht. Ten aanzien van elk van deze onder-
werpen ligt dit nadrukkelijk wel in de bedoeling van het kabinet. Betekent dit, 
zo vroegen deze leden, dat ook structurele wetgeving met betrekking tot 
niet-c.a.o."inkomens en beperkingen in de prijscompensatie worden voorbe-
reid? Deze leden spraken zich in dit verband uit voor slechts die voorzienin-
gen van tijdelijke aard, die geen claim leggen op nog door de SER uit te 
brengen adviezen. 

Gezien het immense belang van voortgezette loonmatiging voor de werk-
gelegenheidsontwikkeling en voor het bereiken van de overige Bestekdoel-
stellingen vroegen deze leden zich af wat het effect op de arbeidsinkomens-
quote en het financieringstekort van de rijksoverheid in 1980 en op de werk-
loosheid in 1983 zou zijn van respectievelijk Va, 1,1'/2en 2% extra initieel 
loon in 1980. 

Uitgaande van een initiële loonstijging van 0,5% wordt de ontwikkeling 
van het reëel vrij beschikbaar inkomen voor de modale ambtenaar geraamd 
op-0,35%. In dit verband vroegen deze leden naarde netto besteedbare in-
komens van ambtenaren in verhouding tot die van werknemers in het be-
drijfsleven op minimum, even boven het minimum, modaal, 2 x modaal en 
4 x modaal niveau (bruto gemeten). Wat zijn deze nettoverschillen op jaar-
en maandbasis? Waaruit bestaat de voor ambtenaren afwijkende invloed 
van de kostenstijging van de medische dienstverlening op het koopkracht-
plaatje? 

De leden behorend tot de fractie van de S.G.P. hadden met belangstelling 
kennis genomen van de memorie van antwoord. Zij onderschreven de eer-
ste volzin daarvan, dat met de ingediende voorstellen gezien de beschikbare 
periode een zwaar beroep wordt gedaan op de volksvertegenwoordiging. 
Deze leden zouden voor wat betreft de eindfase van de schriftelijke voorbe-
reiding willen volstaan met het stellen van nog enkele aanvullende vragen. 

Ten aanzien van de uitvoering van de WWV, de WUV en de Wetten buiten-
gewoon pensioen blijken enige problemen te verwachten met betrekking tot 
de aanpassing van het administratief-technische verwerkingsproces van de 
uitkeringen. Door de uitvoeringsorganen zijn enkele suggesties tot techni-
sche aanpassing gedaan, waarvan enkele in de nota van wijzigingen zijn op-
genomen. Moet hieruit worden gelezen dat alle suggesties overgenomen 
zijn, of slechts enkele daarvan? 

Met betrekking tot de inkomensontwikkeling van de vrije beroepsbeoefe-
naar wordt meegedeeld (blz. 4, tweede alinea) dat het in 1979 ingezette strin-
gente niveaubeleid in 1980 consequent zal worden voortgezet terwijl nieuwe 
beleidslijnen ter versterking worden ontwikkeld. Kunnen over die nieuwe 
beleidslijnen nadere inlichtingen worden verschaft? 

Blijft na het afspringen van een centraal akkoord het vertrouwen gewet-
tigd dat de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in 1980 het in de begroting en 
het aanvullende beleidspakket neergelegde beleid niet zal doorkruisen? 

De bewindslieden stellen dat een belangrijk deel van het negatieve ver-
schil van de ambtenaren vergeleken met de particuliere werknemers en met 
name met de trendvolgers kan worden verklaard uit de voor ambtenaren af-
wijkende invloed van de kostenstijging van de medische dienstverlening op 
het koopkrachtplaatje (blz. 5, einde eerste alinea). Wellicht zou het nuttig zijn 
om dit negatief te ontwikkelen en cijfermatig voor ogen te toveren, zo vroe-
gen ook deze leden. 

Blijkens zijn advies van 27 november 1979 is het College Algemene Bij-
standswet onder andere van mening dat het tijdstip van inwerkingtreding 
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van de wet zodanig moet worden gekozen dat de gemeenten in staat wor-
den gesteld de nieuwe uitkeringsbedragen tijdig vast te stellen. Zal dat ook 
het geval zijn, vroegen deze leden. 

Ten slotte nodigden deze leden de Regering uit in te gaan op de inmiddels 
ontvangen adviezen van de Stichting Joods Maatschappelijk Werken de 
Stichting Pelita. 

De leden van de C.P.N.-fractie wilden nog eens met nadruk stellen dat zij 
zich konden vinden in het standpunt van de Stichting 1940-1945 dat het 
principieel onjuist is om de buitengewone pensioenen, vanwege het daar-
aan verbonden pensioenkarakter, gelijkte stellen met uitkeringen krachtens 
de sociale wetgeving. Dat dit voor wat betreft het indexeringsmechanisme 
in het verleden geen principiële bezwaren heeft opgeleverd, is op zich geen 
reden alle principes maar los te laten. 

1. BRUTO-AANPASSINGSMECHANISMEN 

Paragraaf 1.1. Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren niet onder de indruk van het ant-
woord op hun vraag wat de Regering nu in feite verstaat onder een wel-
vaartsvaste koppeling. Het gaat uiteraard niet om de formele vaststelling dat 
een welvaartsvaste koppeling inhoudt, dat de loonindex gevolgd wordt, 
maar om de uitwerking van deze koppeling. In de memorie van antwoord 
geeft de Regering een uitwerking van een welvaartsvaste koppeling die naar 
de mening van deze leden strijdig is met het begrip welvaartsvaste koppe-
ling, zoals bedoeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Zij 
wilden dit als volgt kort toelichten. Daar de Regering uitgaat van de index 
van de regelingslonen, zijn, ook indien vloeren en dergelijke naar niveau 
worden doorgegeven, bijzondere verhogingen om de zoveel tijd noodzake-
lijk. Hierbij behoeft alleen maar verwezen te worden naar de positie die be-
paalde toeslagen innemen. Uit de memorie van antwoord (blz. 7/8) blijkt 
echter, dat de Regering de bijzondere verhogingen alleen maar wil toepas-
sen als autonome maatregel. Betekent dit niet een ondermijning van het be-
grip welvaartsvaste koppeling? Zou de Regering overigens alsnog een ant-
woord willen geven op de door deze leden gestelde vraag in het voorlopig 
verslag of zij de mening deelt, dat de uitwerking van de werkgevers, zoals in-
genomen in het SER-advies, de grondidee van de welvaartsvaste koppeling 
doorbreekt? 

Zoals reeds in het voorlopig verslag gesteld, zijn deze leden zich bewust 
van de moeilijkheden die kleven aan het nu hanteren van de index van de 
verdiende lonen. Zij erkenden de problemen die samenhangen met het op-
splitsen naar componenten en het na-ijlingseffect. Naar hun mening is hier 
echter sprake van een aantal technische, niet per definitie onoplosbare pro-
blemen. Mede gezien het feit, dat de Regering het blijkens de memorie van 
antwoord (blz. 8/9) met hen eens is dat de index van de verdiende lonen be-
ter aansluit bij het loonbegrip van de Wet minimumloon en minimumvakan-
tiebijslag, zouden zij er alsnog bij de Regering op willen aandringen het CBS 
opdracht te geven op zo kort mogelijke termijn na te gaan op welke wijze de-
ze index zodanig is aan te passen, dat zij wel technisch bruikbaar zal zijn. 
Deze leden waren niet overtuigd door het argument dat bij het ge-
bruik van de index van de verdiende lonen het gevaar van de opkrikkende 
werking groter is dan bij het hanteren van de index van de regelingslonen. 
Bij de index van de verdiende lonen kan dit immers vrij simpel voorkomen 
worden door bij de meting de laagste schaallonen tot en met de hoogte van 
het wettelijk minimumloon niet te laten meetellen. 

Ook deze leden hebben het volste vertrouwen in de jarenlange praktijker-
varing van het CBS. Zij vroegen zich echter af of dit een voldoende garantie 
is om de willekeur die door de Regering in het indexeringssysteem wordt 
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geïntroduceerd weg te nemen. Deelt de Regering hun mening, dat ernaar 
gestreefd moet worden, dat de index zo objectief mogelijk moet zijn? 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of naar analogie van de in de me-
morie van antwoord (blz. 10) gepresenteerde becijfering van toerekening 
naar niveau van vloeren en vaste bedragen over een voorbije periode -
neerkomend op een opwaarts effect van ongeveer 0,8 % per jaar op mini-
mumniveau-een vooruitblik kan worden gegeven. Is een raming van 
0,2 % per jaar verantwoord? Het betreft, zo lazen zij de memorie van ant-
woord, in de voorbije periode het effect uitgaande boven de gemiddelde 
doorwerking via de regelingsloonindex. Is het juist, dat in de komende peri-
ode van zo'n gemiddelde doorwerking in regelingsloonindex geen sprake zal 
zijn? 

Deze leden wilden de Regering tevens vragen om op een later tijdstip aan 
de hand van een notitie met de Kamer te overleggen over de vraag of ele-
menten van het begrip «verdiende lonen»zouden kunnen worden inge-
bracht in de gekozen regelingsloonindexsystematiek. 

De leden van de V.V.D.-f ractie vroegen of de samenstelling van de groep 
minimumloners met 405 900 personen in de op blz. 10 weergegeven tabel 
onder kopje b. nog nader gedifferentieerd kan worden in respectievelijk 
mannelijke en vrouwelijke werknemers van 23 t/m 64 jaar en 16 t/m 22 jaar. 

De bewindslieden menen ontkennend te moeten antwoorden op de vraag 
of het niet raadzaam is alsnog te besluiten tot het doen van onderzoekingen 
naar de minimale behoeften. Is het dan niet ten minste wenselijk, zo zeiden 
deze leden, om af te bakenen wat wel en niet door het minimumloon en de 
minimumuitkering gedekt wordt? Slaat het bij voorbeeld op een gezinssitu-
atie zonder of met kinderen, etc? 

De leden van de S.G.P.-fractie constateerden dat de bewindslieden het in-
strument van de bijzondere verhogingen willen handhaven met het oog op 
de niet uit te sluiten wenselijkheid om in de toekomst ten aanzien van deze 
inkomens autonome, dat wil zeggen niet-afgeleide maatregelen te treffen. 
Op zich een sympathieke opzet, maar hoe hoog moet de kans worden inge-
schat, zo vroegen zij zich af, dat autonome maatregelen zullen worden ge-
troffen, nu zo uitdrukkelijk is gekozen voor een wettelijke verankering van 
het aanpassingsmechanisme? 

Naar het oordeel van de leden van de C.P.N.-fractie is een van de grote be-
zwaren tegen de wijze van herziening van de uitkeringsbedragen dat zulks 
achteraf gebeurt. Wat is de mening van de bewindslieden over een regeling 
waarbij de herzieningen van 1 januari onderscheidenlijk 1 juli plaatsvinden 
overeenkomstig het geschatte procentuele verschil tussen het indexcijfer 
der lonen op 31 maart daaropvolgend onderscheidenlijk 30 september daar-
opvolgend, en het indexcijfer dat bij de laatste herziening is gehanteerd? 

Paragraaf 1.2. Wijzigingsvoorstel 

A. Voortaan buiten beschouwing te laten beloningscomponenten 

Herstructurering 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden met de Regering dat vooral 
ten aanzien van het punt herstructurering de afhankelijkheid van partijen erg 
groot wordt. In de memorie van antwoord geeft de Regering zelf ook voor-
beelden van min of meer willekeurige toepassingen van het begrip. Wat 
moet het CBS eigenlijk doen indien haar tegenstrijdige informatie bereikt 
van de kant van de verschillende partijen, die betrokken waren bij de c.a.o.-
onderhandelingen? Zijn er eigenlijk beroepsmogelijkheden tegen de beslis-
singen van het CBS onder verantwoordelijkheid van de Ministervan Sociale 
Zaken? 
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Tevens vroegen deze leden of de stelling (blz. 12 van de memorie van ant-
woord) dat wijziging van de schaalindeling geen directe samenhang heeft 
met verschillen in rentabiliteit, en in winstpositie tussen sectoren met histori-
sche gegevens kan worden onderbouwd. Is deze stelling wel aannemelijk 
waar deze wijzigingen in het algemeen extra kosten vergen en dus de ruimte 
voor initieel beperken? 

De leden van de V.V.D.-fractie bleven bezorgd over nog komende toe-
slagverwerkingen, die tot schoksgewijze aanpassingen van minimumloon en 
sociale uitkeringen zullen leiden zolang de regelingsloonindex daarvoor niet 
geschoond mag worden. Om een indruk te krijgen van de potentieel opkrik-
kende werking van de nog resterende bouwtoeslagen vroegen zij ten twee-
den male wat het effect van de volledige verwerking daarvan in 1980 zou zijn 
voor de rijksbegroting, de sociale fondsen en het minimumloonniveau in dat 
jaar. Zij vroegen voor de eenvoud van berekening daarbij te abstraheren van 
de vraag of de verwerking van deze nog resterende bouwtoeslagen geen of 
ten dele materiële betekenis heeft voor de inkomensontwikkeling van de 
bouwsector. 

Minimumlooneffecten 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de Regering aan te geven of het 
juist is, dat het tot de taak van het CBS behoort om in te gaan op motieven 
van partijen om bepaalde loonschalen te verhogen. In de memorie van ant-
woord schrijft de Regering dat de praktijk leert, dat de uitstraling van het mi-
nimumloon in het algemeen op ondubbelzinnige wijze kan worden vastge-
steld. Kan de Regering dit op ondubbelzinnige wijze eens aan deze leden 
duidelijk maken? 

Eindejaarsuitkeringen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen in hoeveel ca.o.'s en voor hoe-
veel werknemers thans een eindejaarsuitkering geldt. 

De leden van de S.G.P.-fractie onderschreven de opvatting dat een uitzon-
deren van eindejaarsuitkeringen uit het loonbegrip in de Wet minimumloon 
en minimumvakantiebijslag te zamen met een eliminatie van effecten van 
eindejaarsuitkeringen uit het aanpassingsmechanisme een twee-eenheid is, 
die ten behoeve van een consistente gedragslijn in zijn geheel dient plaats te 
vinden. Zij vroegen zich echter wel af, gelet op de zeer weinige ca.o.'s waar 
jaarlijks een eindejaarsuitkering wordt ingevoerd, wat het budgettaire effect 
van het elimineren van deze dubbeltelling zal zijn. 

De leden van de C.P.N.-fractie vroegen welke de gevolgen zijn indien ein-
dejaarsuitkeringen slechts buiten beschouwing worden gelaten voor zover 
zij geen betrekking hebben op de zogenaamde «dertiende maand». 

Spaarloon 

Onder verwijzing naar hetgeen de leden van de C.D.A.-fractie in hun bij-
drage aan het voorlopig verslag opmerkten over het later alsnog ingaan op 
daarin hunnerzijds niet aangeroerde onderdelen, vroegen deze leden de Re-
gering nader te verduidelijken waarom de spaarloonontwikkeling niet in het 
koppelingsmechanisme zou dienen mee te lopen. Wordt een uitkeringsge-
rechtigde geacht niet te (mogen) sparen? 

Gelijke beloning voor vrouwen en mannen 

Volgens de memorie van antwoord zou vaststaan dat de component gelij-
ke beloning voor vrouwen en mannen geen materiële betekenis heeft. Mag 
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daaruit geconcludeerd worden, zo vroegen de leden van de V.V.D.-fractie, 
dat een gelijke beloning voor vrouwen en mannen feitelijk gerealiseerd is? 

B. Het toerekenen naar niveau 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden dat de Regering in deze pa-
ragraaf van de memorie van antwoord een groot aantal argumenten aan-
voerde vóór het hanteren van de index van de verdiende lonen. Zij wilden 
hierbij onder andere wijzen op het feit, dat de decielanalyse van het CBS al-
leen mogelijk is bij de index van de verdiende lonen. Bovendien zouden ook 
bij het hanteren van de index van de verdiende lonen nu reeds de effecten 
van de aftopping meegenomen kunnen worden. Tevens blijkt dat de index 
van de verdiende lonen een beter instrument is om bij voorbeeld vloereffec-
ten op de juiste wijze naar niveau door te rekenen. Deze leden vroegen zich 
dan ook af of al deze argumenten voor de Regering niet een reden zijn als-
nog te kiezen voor een index van de verdiende lonen. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af in hoeverre de nieuwe naar 
niveau toegerekende regelingsloonindex meer dan de oude ertoe bijdraagt 
dat in de toekomst in de zwakkere bedrijfstakken het minimumloon de 
schaallonen inhaalt. 

Wat betreft het wel of niet elimineren uit de index van de looncompensa-
tie voor gestegen werknemersbijdragen in de pensioenpremie, zetten de be-
windslieden vraagtekens bij de frequentie en mate waarin zich deze situatie 
zou kunnen voordoen. Uit Bijlage III van de Nota Bestek '81 blijkt echter dat het 
gemiddeld cumulatief effect van deze component in de periode 1974 t/m 
1977 0,25% heeft bedragen. Bovendien zal de wens tot het optrekken van de 
niveaus van de pensioenvoorzieningen eerder toe- dan afnemen. Wat is daar-
op het antwoord van de bewindslieden? 

De bewindslieden schrijven geen aanleiding te hebben te veronderstellen 
dat vloeren in prijscompensaties werden en worden aangebracht juist met 
het doel om een afstand te bewaren tussen het minimumloon en daarboven 
gelegen loonschalen. Waarop is die overtuiging echter gebaseerd, vroegen 
de leden van de S.G.P.-fractie. Met betrekking tot de vloeren in de vakantie-
toeslagen wordt immers wel gesproken over het feit dat vloeren vaak wor-
den overeengekomen ten einde de afstand tussen minimumloon en de daar-
boven gelegen loonschalen te handhaven. Of gaat het hierbij om onverge-
lijkbare grootheden? 

C. Technische aspecten 

Wat betreft de huidige systematiek die ook de ca.o.'s voor trendvolgers in 
de aanpassingen betrekt, stellen de bewindslieden (blz. 19) dat er geen vrees 
behoeft te bestaan dat dit tot cumulatieve effecten zou kunnen leiden. Ten 
aanzien van de niet voor schoning in aanmerking komende componenten 
als toeslagen en pensioenpremiecompensaties lijkt dit gevaar echter toch 
niet denkbeeldig, zo zeiden de leden van de V.V.D.-fractie. Is bovendien het 
betrekken van volgende c.a.o.'s in een methodiek, die de effecten van initië-
rende c.a.o.'s wil registreren, in principe wel juist? 

Paragraaf I.3. De aanpassing van de premieplichtige inkomens 

De leden van de C.D.A.-fractie informeerden naar de budgettaire en inko-
mensgevolgen ingeval de premiegrens ingevolge de Ziekenfondswet zou 
worden opgetrokken tot de inkomensgrens ingevolge diezelfde wet. Zagen 
zij het goed, dan kon in elk geval het equivalentiebeginsel daaraan niet in de 
weg staan. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen in welk stadium de nadere studie 
van het equivalentiebeginsel verkeert welke in het kader van een onderzoek 
naar de heffingsgrondslagen van de sociale verzekeringen door een interde-
partementale werkgroep wordt uitgevoerd. 
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Paragraaf 1.5. Bevoegdheid om in uitzonderlijke situaties af te wijken van 
de regels van het gebruikelijke aanpassingsmechanisme 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of zij uit het negatief beantwoor-
den van hun vraag over het niet ingrijpen in uitzonderlijke situaties in de wer-
king van het aanpassingsmechanisme moeten afleiden, dat bij een eventu-
ele verwerking van toeslagen in de nieuwe bouw-c.a.o. de Kamer een nieuw 
wetje mag verwachten om deze effecten uit de index te halen. Wat is dan 
eigenlijk nog de bedoeling van de nieuwe adviesaanvraag bij de SER? 

De Regering deelt mee te overwegen de kwestie van het al dan niet verle-
nen aan de Minister van Sociale Zaken van de bevoegdheid om bij algemene 
maatregel van bestuur in neerwaartse zin van de regels van het aanpas-
singsmechanisme af te wijken alsnog aan de SER voor te leggen in het kader 
van de adviesaanvrage over de Raamwet op de inkomensvorming. De leden 
van de S.G.P.-fractie informeerden wanneer dat daadwerkelijk zal geschie-
den. Tevens vroegen deze leden of de genoemde nadere overwegingen ter 
zake inderdaad uitputtend zijn. 

Paragraaf 1.6. De naijlingsproblematiek 

Aan de naijlingsproblematiek wordt blijkens de memorie van antwoord 
een groot gewicht toegekend. De leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich 
echter af wat zij zich moesten voorstellen bij de zinsnede: «Het is om deze re-
den dat wij ons voorstellen deze complexe kwestie nog eens in studie te ne-
men.». Dit wordt huns inziens nogal vrijblijvend te berde gebracht. 

II. MINIMUMVAKANTIEBIJSLAG 

Paragraaf 11.2. Bijstelling van het wettelijke minimumpercentage onder 
gelijktijdige correctie van het minimumloonniveau 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren zich ervan bewust, dat koopkracht-
plaatjes uitsluitend geschieden op transactiebasis. Daar de door de Regering 
gewenste operatie zeker in psychologisch opzicht als een aantasting van 
rechten ervaren zal worden, zouden deze leden het op prijs stellen om ken-
nis te nemen van het effect van de koopkrachtmutaties op kasbasis van de 
operatie verhoging vakantiebijslag en compenserende verlaging van de 
daglonen. 

Deze leden hadden met interesse kennis genomen van de mening van de 
verschillende minderheden in het SER-advies van juni 1978. Zij hadden ech-
ter gevraagd naar het standpunt van de Regering. Wil de Regering haar 
standpunt over het al dan niet bestaan van een achterstand alsnog meede-
len aan de Kamer? 

Ter zake de verhoging van de minimumvakantiebijslag op minimumni-
veau bij gelijktijdige bijstelling van het maandbedrag behielden de leden 
van de C.D.A.-fractie twijfels. Ook na lezing van de memorie van antwoord 
bleef bij hen de vraag leven of het gevolg van de voorgestelde maatregel 
niet een feitelijke ondercompensatie zal inhouden. 
In de systematiek van het wetsontwerp zou men wellicht ook kunnen spre-
ken van een dubbeltelling, die in die systematiek voor oude en nieuwe ge-
vallen tot een toeslagfase zou leiden. Wil de Regering de budgettaire en in-
komenseffecten aangeven ingeval me» deze benadering zou volgen, zowel 
voor de overgangsperiode - hoe lang zou die zijn - en de eindsituatie? 

Deze leden konden zich echter heel wel een iets andere benadering voor-
stellen, waaromtrent zij gaarne het oordeel van de Regering vernamen. Het 
wetsvoorstel omvat een reeks voorstellen, die overigens niet alle van gelijke 
aard zijn. Op onderdelen van die voorstellen is kritiek mogelijk. Uit de bijdra-
ge van deze leden onder Hoofdstuk III (Uitzend-c.a.o.-problematiek) mocht 

Tweede Kamerzitting 1979-1980,15900, nr. 11 8 



zulks blijken, onder andere. Uiteraard - en terecht, zo meenden deze leden -
is die kritiek veelal terug te voeren op zorg voor enerzijds de uitkeringen en 
inkomens op minimumniveau, anderzijds de wijze waarop rechten die reeds 
nu tot uitkeringen hebben geleid in de nieuwe systematiek naar voren ko-
men. Het geheel van de voorstellen ter zake de minimuminkomens in ogen-
schouw nemend, ging het naar de mening van deze leden met name om een 
evenwichtig totaaleffect. Daarbij wilden zij niet voorbij gaan aan de consta-
tering, ook binnen de SER van meer dan een zijde naar voren gekomen, dat 
het minimumloon in een voorbije periode zeker niet op de vorige lonen 
vooruit is gaan lopen. In de SER is verdedigd, dat ter zake een geringe ach-
terstandzou bestaan. 

Dit alles overziende, stelde zich voor de leden van de C.D.A.-fractie de 
vraag of er grond was de minimumvakantietoeslag op niveau van het mini-
mumloon wettelijk op 8% te stellen, zonder begeleidende maatregel ter zake 
het maandbedrag. Zij realiseerden zich, dat zulks een onmiddellijke door-
werking zou hebben via de koppelingbasis naar de minimumuitkeringen. Za-
gen zij het goed, dan bestaat echter geen koppeling met de ambtelijke sala-
rissen. 

Ter goed begrip van hun gedachtengang merkten deze leden nog op, dat 
zij zich bovenaangeduide vraag stelden, wanneer zij het pakket maatregelen 
dat de Regering overigens voor de minimuminkomens voorstelt, in zijn ge-
heel en in die vorm in ogenschouw namen. Welke zijn de budgettaire gevol-
gen van deze benadering? Hoe zouden die budgettaire gevolgen zijn van de-
ze benadering wanneer in de overgangsperiode - met name 1980 en 1981 -
dezelfde koopkrachtuitkomst wordt nagestreefd als in de nu voorliggende 
regeringsvoorstellen, hetgeen in feite neer zou komen op een sneller berei-
ken van de correcte netto-netto-koppeling? 

De leden van de V.V.D.-fractie informeerden hoeveel minimumloners 
reeds een vakantietoeslag van 8% of meer hebben krachtens een arbeids-
overeenkomst. Hoe ontwikkelt zich hun loon (inclusief vakantietoeslag) in-
dien de verrekening van 1 % in het minimumloonniveau per 1 januari 1980 
ingaat? 

In antwoord op een opmerking van de leden van de C.P.N.-fractie stellen 
de bewindslieden dat het vaststellen van een minimumvakantiebijslag op 
het in het bedrijfsleven geldende gemiddelde percentage een vliegwieleffect 
zou bewerkstelligen. Kunnen de bewindslieden, zo vroegen deze leden, dan 
bij benadering aangeven hoe hoog dat gemiddelde percentage is? 

Paragraaf 11.3. De aanpassingsystematiek voor de minimumvakantiebijslag 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden niet overtuigd te zijn van het argu-
ment van de Regering om geen omschrijving te geven van het criterium 
wanneer naar haar mening overgegaan moet worden tot een bijzondere ver-
hoging van de vakantiebijslag. Betekent dit dat de Regering van mening is 
dat dit criterium geformuleerd moet worden door de SER? 

Deze leden worden door de memorie van antwoord in hun overtuiging be-
vestigd dat een wettelijke indexering van de vakantiebijslag noodzakelijk is. 
De Regering geeft immers toe dat zelfs indien de SER van mening is dat een 
verhoging wenselijk is, andere overwegingen ertoe kunnen leiden deze ver-
hoging niette verlenen. 

Deze leden zagen ook niet in waarom er bij introduceren van een indexe-
ring sprake zou zijn van dubbeltellingen. Juist het invoeren van een indexe-
ringsmechanisme geeft immers de mogelijkheid om alle verhogingen van 
de vakantiebijslag te schonen uit de index van de regelingslonen of de index 
van de verdiende lonen. Er zal immers een aparte index voor de vakantie-
bijslag moeten komen. Kan de Regering meedelen of de invoering van een 
dergelijke index op grote technische moeilijkheden zal stuiten en binnen 
welke termijn een dergelijke index te realiseren is? 
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Paragraaf 11.4. Een wettelijke minimumvloer? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie dankten de Regering voor de gegeven in-
formatie over de vloeren in de vakantietoeslag en de mogelijke «vertaling» 
daarvan in een minimumvakantietoeslag. Gelet op deze informatie waren zij 
te meer van oordeel dat indexering gewenst is en tevens dat er aanleiding is 
de vakantietoeslag in elk geval op 8% te brengen zonder evenredige korting 
op het minimumloon, respectievelijk uitkering. De vloeren in het bedrijfsle-
ven hebben een waarde van ten minste 1 %, welk effect niet heeft doorge-
werkt in de index van de regelingslonen. 

III. DEFINITIEVE ELIMINERING VAN DE EFFECTEN VAN DE BOUWTOE-
SLAGWERKINGEN VAN 1 JULI EN 31 DECEMBER 1978 EN VAN DE C A O 
VOOR UITZENDKRACHTEN IN DE KANTOOR EN ADMINISTRATIEVE SEC 
TOR VOOR HET CONTRACTJAAR 1978 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden dat de overweging van de Regering 
dat «doorwerking (zou) leiden tot een ernstige doorkruising van de door ons 
beoogde parallelliteit in inkomensontwikkeling voor de onderscheiden inko-
menscategorieën (blz. 29, eerste alinea), bij hen enige verbazing had gewekt, 
ledere toeslagverwerking is in beginsel - in welke orde van grootte dan ook 
- een disparallelle ontwikkeling zolang deze verwerking op enig moment in 
de index zichtbaar wordt. Juist het hanteren van dit argument maakt dat het 
beleid de indruk maakt van willekeur; in elk geval de basis kan leggen voor 
willekeurig handelen. Er zullen immers nog wel meer toeslagverwerkingen, 
ook buiten de bouw, plaatsvinden. 

Wanneer, zo wilden deze leden vervolgens weten, zal in het georganiseerd 
overleg beslist worden over de problematiek van doorwerking per 1 januari 
1980? 

Deze leden waren verheugd over de uitdrukkelijke erkenning door de Re-
gering dat niet vaststaat of en zo ja in welke mate elementen van de verdien-
de lonen in het eerste op de wet gebaseerde minimumloon zijn verdiscon-
teerd, en dat de ingevoerde toeslagen niet reeds bij gelegenheid van de bij-
zondere verhogingen in het niveau van het minimumloon zijn verwerkt (blz. 
32, eerste en tweede alinea). Deze leden zagen, gelet op de opmerkingen en 
vragen ter zake van regeringspartijen in het voorlopige verslag, initiatieven 
van die zijde tot wijziging van het wetsontwerp met belangstelling tege-
moet. 

Ten aanzien van de problematiek in verband met de uitzend-c.a.o. merkten 
de leden van de C.D.A.-fractie op dat de memorie van antwoord terecht dui-
delijk maakt, dat het een correctie betreft die zijn eigen merites kent en daar-
op beoordeeld moet worden. Zij herinnerden in dit verband aan de discus-
sies bij de in 1979 gezette «stapjes». Voorts verwezen zij naar hun opmerkin-
gen onder Paragraaf II.2 van dit verslag. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden eerder bepleit de uitzend-c.a.o. 
voortaan haar eigen gewicht te geven in de systematiek van de regelings-
loonindex. De bewindslieden willen echter niet graag dat getornd wordt aan 
de algemene uitgangspunten die het CBS hanteert. In dit geval meenden zij 
daar toch bij de bewindslieden op te moeten aandringen. Het uitzendwezen 
is in de bedrijfsklasse «zakelijke dienstverlening» één van de weinige secto-
ren met een ca.o. Daar lijkt geen verandering in te komen. Bovendien gaat 
het hier om een sector die sterk in beweging is, zodat nieuwe verstoringen 
niet denkbeeldig zijn. 

De definitieve eliminering van de effecten van de bouwtoeslagverwerkin-
gen van 1 juli en 31 december 1978 en van de ca.o. voor uitzendkrachten in 
de kantoor- en administratieve sector voor het contractjaar 1978 leverde 
voor de leden van de S.G.P.-fractie, gezien de drievoudige keus die zou moe-
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ten worden gemaakt, problemen op. Waarom is het, zoals de memor ie van 
an twoord stelt (blz. 32), waarschi jnl i jk dat toekomst ige toeslagverwerkingen 
ten dele (voor welk deel?) materiële betekenis voor de inkomensontwikke-
l ing in de bouwsector zullen hebben? 

De bewindsl ieden stellen voorts (blz. 33) dat de omstandigheid dat de 
uitzend-c.a.o. 1978 specifieke problemen met zich mee heeft gebracht geen 
reden mag zijn tot diskwalif icatie van de aan de wegingssystematiek ten 
grondslag l iggende ui tgangspunten van weg ing naar bedri jfsklassen. Is het 
inderdaad een uitgemaakte zaak, zo vroegen deze leden, dat «recidivisme» 
tot de onmogel i jkheden behoort? 

IV. NETTO-AANPASSINGSMECHANISME 

Paragraaf IV. 1. Inleiding 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden, nu de Regering beklemtoont dat 
verschil tussen «oude» en «nieuwe» gevallen van ti jdeli jke aard is, graag 
een concrete aanduid ing zien van deze t i jdel i jkheid. In hoeveel jaar meent de 
Regering tot vol ledige «afbouw» te kunnen komen van de compensat ietoe-
slag, dan wel meent zij dat getracht moet worden deze te bereiken? 

De leden toonden zich al lerminst tevreden met de koopkracht-toezeggin-
g e n d i e d e Regering zegde te doen voo rde jaren 1980 en later. Naar hun oor-
deel biedt de opstel l ing van de Regering alle ruimte voor meer dan een niet-
parallelle inkomensontwikkel ing tussen actieven en niet-actieven, bij voor-
beeld in het geval dat actieven geen koopkrachtverbetering toevalt in enig 
jaar en niet-actieven wel een deel van de compensatietoeslag zouden moeten 
afstaan. In dat geval daalt de relatieve koopkracht van niet-actieven (oude 
gevallen) ten opzichte van niet-actieven die in koopkracht gelijk bl i jven. 

De ui tvoer ige beschouwingen die de Regering leverde over de presentatie 
van beleidsvoornemens alle correcties op systeemfouten en onevenwicht ig-
heden hadden de leden van de P.v.d.A.-fractie in het geheel niet overtuigd 
van hun ongeli jk met betrekking tot het onjuist gebruik van het begrip sy-
steemfout en meer nog met betrekking tot het beleid dat gevoerd zou dienen 
te worden om fouten te corr igeren en evenwicht ige ontwikkel ingen te be-
werkstel l igen. De kern van hun bezwaar is niet weggenomen en blijft derhal-
ve dat door de Regering veel verder word t gegaan dan corr igeren van «fou-
ten» in systemen of van ontwikkel ingen, doch dat gegroeide verhoudingen 
worden gewi jz igd, in plaats van het beleid te bepalen tot toekomst ige ont-
wikkel ingen. Zij achtten hetgeen de Regering schreef over het op de proef 
stellen van bereidheid bij actieven een deel van hun besteedbaar inkomen af 
te staan ten behoeve van (tijdelijk) niet-actieven, tendentieus en gevaarli jk. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen de Regering nadrukkelijk te beves-
t igen dat gedurende de overgangsperiode voor alle ui tkeringsgerechtigden 
en telkenjare zal worden bewerkstel l igd, dat geen verlies aan koopkracht op-
treedt, voor zolang dat ook niet het geval is voor actieven van gel i jksoort ige 
inkomensniveau. Zij onderschreven overigens de opmerking in de memor ie 
van an twoord , dat na de overgangsperiode een vol ledige parallelle ontwik-
keling zal bestaan. 

Paragraaf IV. 3. Enige algemene beschouwingen inzake Bestek '81 en het 
SER advies van 5 oktober 1979 

Zoals ook duidel i jk blijkt uit de in de memor ie van antwoord op blz. 38 ge-
geven aanvul lende tabel zijn de inkomensverhoudingen binnen de groep 
der niet-actieven ten opzichte van de situatie bij de start van de desbetreffen-
de verzekeringen verder uiteen getrokken. Het vol ledig terugnemen van dit 
effect, dat naar het oordeel van de leden van de C.D.A.-fractie ook volstrekt 
niet bedoeld was, beoogt het wetsontwerp derhalve niet. Gaat de premie-
solidariteit dus niet verder terug dan 1976? Overigens meenden deze leden. 
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dat deze tabel - althans de nu gegeven aanvulling - ten onrechte de indruk 
wekt, dat geen volstrekte 100% netto-netto-koppeling op minimumniveau 
zou bestaan. Hoewel zij, gezien de uitvoerige beschouwingen van de zijde 
van de Regering, niet verwachtten dat de Regering die indruk zou willen 
wekken, zouden zij een uiteenzetting dan wel een wijziging op prijs stellen. 

Mede op verzoek van de leden van de V.V.D.-fractie is op blz. 38 een tabel 
afgedrukt betreffende netto-WAO uitkeringen in 1967 en 1980. Deze leden 
vroegen naar de achtergronden van de verschillen in percentages per 1 juli 
1967 en per 1 januari 1980 bij gewijzigd beleid. 

Paragraaf IV. 5. Aanpassing minimumuitkeringen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren ook na lezing van de memorie van 
antwoord niet overtuigd van de juistheid van de regeringsvoorstellen ten 
aanzien van het fiscale regime voor de sociale minima. Naar hun oordeel is 
inderdaad alleen de koppelingstechniek bepalend voor het belastingregime 
voor de sociale minima en wordt niet reëel uitgegaan van de veronderstel-
lingen die aan forfaits ten grondslag liggen. Zij meenden echter dat toch re-
levant is de mate waarin ook niet-actieven reiskosten maken danwei andere 
kosten ter verwerving van werk en/of inkomen. Van grotere relevantie echter 
achtten deze leden de netto-uitkomst, namelijk de bestedingsmogelijkheden 
voor mensen met een sociaal minimum. Hun uitgangspunt blijft dat dit ni-
veau gelijk moet blijven aan het netto-minimumloon, ook als dat betekent het 
technisch vallen onder een andere belastingtabel dan logisch lijkt, en ook als 
de Regering dat een systeemfout noemt. 

De leden van de C.D.A.-fractie verwezen bij dit punt naar hun bijdrage aan 
het voorlopig verslag. De in de stukken inmiddels gewisselde argumenten 
gaven hun geen aanleiding hun instemmend oordeel te herzien. Het voorstel 
achtten zij correct en verdedigbaar. Inkomenspolitiek gezien wilden zij ove-
rigens wijzen op hetgeen zij opmerkten over de wettelijke minimumvakan-
tiebijslag. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af waarom de bewindslieden 
niet ingegaan waren op hun serie vragen met betrekking tot het hanteren 
van een rekenpremie van 1,8% in plaats van de oorspronkelijk in Bestek '81 
voorgestelde van 2,5%. Decalculatiepremie van 2,5% komt globaal overeen 
met het gemiddelde van de hoogste premiepercentages zoals die betaald 
worden dooreen groep van 25000 volwassen minimumloners meteen vol-
ledige werkkring. Wanneer het kabinet deze gedachte nog steeds onder-
schrijft, waarom gaat het dan toch over op een rekenpremie van 1,8 %? Is het 
eerste bezwaar, dat de CBS-minimumloonenquête een momentopname 
was, niet simpelweg te ondervangen door die momentopname tot een peri-
odieke peiling te maken? Vervalt het tweede bezwaar van de hogere vakan-
tie-uitkering niet wanneer de minimumvakantiebijslag op 8% komt te lig-
gen? 

Blijft daarentegen niet het grote nadeel dat bij 1,8% grote aantallen mini-
mumloners met een volledige werkkring netto minder verdienen dan de 
laagste uitkeringen op netto basis opleveren? Hoeveel minimumloners (in 
aantalen percentagegewijs) zullen bij een calculatiepremie van 1,8% bene-
den het netto sociale minimum uitkomen, hoeveel bij de huidige premie van 
1,65%o? Om welke netto-verschilbedragen gaat het maximaal per jaar? Het 
kabinet had naast twee expliciet genoemde bezwaren nog enige andere be-
zwaren tegen 2,5%. Welke zijn die? 

Structureel zou een rekenpremie van 2,5% in plaats van 1,8% in de sfeer 
van de minimumuitkeringen ca 200 min. en bij de boven-minima ca 85 min. 
(basis 1980) aan extra ombuigingen opleveren. Hoeveel zou daarvan, reke-
ning houdend met de koopkrachtdoelstelling, in 1980 feitelijk te realiseren 
zijn in respectievelijk de sfeer van de minimumuitkeringen en van de boven-
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minima? Wat is verder het structurele effect minus overgangsmaatregelen 
in 1981? 

Paragraaf IV. 6. Aanpassing van de uitkeringen boven het minimum 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren niet overtuigd door de Regering dat 
de voorgestelde vereveningsbijdrage, gebaseerd op premie-ontwikkelingen 
in het verleden, anders dan op strikt budgettaire gronden, te billijken is. De 
door de Regering nu versterkt opgevoerde argumentatie van «scheefge-
groeide solidariteitsverhoudingen» en «overtrokken solidariteit van actieven 
met niet-actieven» sprak deze leden in het geheel niet aan. 

Paragraaf IV. 7. De bejaardenaftrek en de arbeidsongeschiktheidsaftrek 

De Regering merkt op dat de bejaarden- en arbeidsongeschiktheidsaftrek 
in hun huidige vorm geen bestaansrecht meer hebben. Een aantal bejaarden 
en arbeidsongeschikten heeft in verband met ziekte of gebreken echter te 
maken met extra kosten voor hun huishoudelijke verzorging, zeiden de le-
den van de V.V.D.-fractie. Zijn deze kosten echter niet steeds in dergelijke ge-
vallen aftrekbaar wegens buitengewone lasten zolang ze aantoonbaar sa-
menhangen met de ziekte of het gebrek? 

Paragraaf IV. 8. Fasering 

De leden van de P.v.d.A.-fractie betreurden de weigering van de Regering 
het onderscheid tussen de oude en nieuwe gevallen op te heffen en - binnen 
het door de Regering gekozen systeem - ook nieuwe gevallen een gelijk ver-
loop in koopkracht te geven als de oude gevallen. Deze leden bleven van oor-
deel dat relatief grote inkomensverschillen, die het gevolg zijn van de datum 
waarop het recht op uitkering bestaat dan wel de datum van aanvrage, als 
onrechtvaardig zullen worden ervaren. 

Naar aanleiding van het antwoord aan de P.P.R.-fractie over de verdere fa-
sering van de voorstellen na 1 januari 1980 (blz. 49) hadden de leden van de 
P.v.d.A.-fractie nog enkele vragen. Mag uit de formulering «voor zover de 
koopkrachtontwikkeling dit toelaat» worden afgeleid dat de gefaseerde uit-
voering in geen jaar zal leiden tot een andere koopkrachtontwikkeling dan 
een vergelijkbare niet-actieve? Betekent dit dat de mogelijk jaarlijks terugke-
rende drukstijging, welke door de Regering is verondersteld op 1 %, gereali-
seerd wordt voor zover de positieve koopkrachtontwikkeling bij actieven 
daarvoor ruimte biedt en dat van drukstijging dus wordt afgezien als de 
koopkrachtontwikkeling voor actieven nul of negatief is? Welke voorstelling 
heeft de Regering zich gemaakt van «versnelde afbouw» en van de omstan-
digheden waaronder die zou kunnen worden gerealiseerd? 

Ten aanzien van hen die van de ene naar de andere uitkeringsregeling 
overgaan hadden de leden van de C.D.A.-fractie in het voorlopig verslag 
reeds enkele vragen gesteld. De beantwoording maakt duidelijk dat het hier 
een heterogene groep betreft. Op zich is dat geen argument, zo zeiden deze 
leden, om niet zorgvuldig na te gaan welke regeling de meest juiste is. Uit de 
gegeven antwoorden hadden zij toch de indruk gekregen, dat slechts een ge-
differentieerd uitwerkende regeling alle pijn zou kunnen wegnemen. Ziet de 
Regering daartoe mogelijkheden? 

Deze leden vroegen vervolgens of de 0,5% welke op rijksbegroting en in 
sociale fondsen werd gereserveerd voor maatregelen in de sfeer van de 
koopkracht nader kan worden gespecificeerd. Welk deel ervan is inmiddels 
gecommitteerd, te onderscheiden naar inzet binnen het kader van het onder-
havige wetsontwerp en maatregelen erbuiten? 

In de memorie van antwoord is aangegeven welke effecten zouden optre-
den indien men de premiesolidariteit eerst op 1 januari 1980, maar dan op 
alle gevallen, zou toepassen, onder afzien van andere correcties op dit punt. 
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Kan een soortgelijke berekening worden verstrekt ingeval men die benade-
ringper 1 januari 1977,1978, dan wel 1979 zou volgen? Welk beeld resulteert 
- budgettair en inkomenspolitiek - indien men terugkeert tot de situatie die 
bestond toen het vorig kabinet tot het oordeel kwam dat er sprake was van 
systeemfouten, en wel in die zin, dat men het «teveel» van toen, zeg per 1 ju-
li 1976, vanaf dat moment had bevroren en op allen vervolgens vanaf dat 
moment de premiesolidariteit had toegepast? Kan dat beeld ook gegeven 
worden in die zin, dat in stede van bevriezing de gefaseerde afbouw uit het 
regeringsvoorstel wordt toegepast? 

In antwoord op een vraag van de leden van de V.V.D.-fractie is de koop-
krachtontwikkeling in 1979 en 1980 weergegeven. Mag gesteld worden, zo 
vroegen deze leden nu, dat - achteraf bezien - vanuit de doelstelling van vei-
ligstelling van de koopkracht in 1979 de voorindexering van 1 oktober 1979 
met 1 % niet nodig was en dat door deze voorindexering het garanderen van 
de koopkracht tot aan modaal in 1980 juist bemoeilijkt wordt? 

Wat zullen de reële inkomensmutaties in 1980 voor uitkeringsgerechtig-
den zijn op de verschillenden iveaus bij een extra initieel loon (boven de aan-
gegeven ruimte van een 1/2% van respectievelijk 1/2% en 11/2%? In hoeverre 
is gefaseerde afbouw van de voorindexering van 1 oktober j l . dan nog no-
dig? 

De leden van de S.G.P.-f ractie vroegen of er gewerkt wordt aan een meer 
nauwkeurige becijfering van de op blz. 47, eerste alinea geschatte bespa-
ringsbedragen van de daar besproken alternatieven. 

Paragraaf IV. 10. Besparingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de Regering een nadere toelich-
ting te geven op haar mededeling (blz. 51) dat tegenover het resterende ne-
gatief verschil van 150 min. ten opzichte van de in Bestek'81 geraamde om-
buiging van 1090 min., de in het kader van de voortgang aangegeven om-
buigingen staan. 

Uit de memorie van antwoord bleek de leden van de C.D.A.-fractie, dat de 
structurele opbrengst van het wetsontwerp zoals het werd ingediend -
brengt de nota van wijzigingen daar overigens nog verandering in aan? - ze-
ker niet onderdoet voor hetgeen Bestek '81 beoogde. Wat de overgangsperi-
ode aangaat, mag niet onvermeld blijven dat blijkens de memorie van ant-
woord inderdaad de budgettaire gevolgen van de wijzigingen die uiteinde-
lijk in de beide in 1979 gezette stapjes werden aangebracht, inmiddels wer-
den gecompenseerd. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of de maatregelen die ertoe strek-
ken de in 1979 gevallen ombuigingsgaten te compenseren reeds in gang zijn 
gezet. Zo neen, in hoeverre bestaat er zekerheid dat de 140 a 150 min. in 
1981 gehaald zullen worden? 

Bij vergelijking van de ramingen in het kader van Bestek '81 en van de hui-
dige raming in het kader van het nieuw voorgestelde aanpassingssysteem 
voor het jaar 1980 blijkt er per saldo een nadelig verschil van ongeveer 60 
min. Is daar bij de begrotingsopstelling voor 1980 mee gerekend? Zo neen, 
hoe wordt dit nadelig verschil dan alsnog gefinancierd? 

Een calculatiepremievan2,5% in plaats van 1,0% zou in 1980 15 min. ex-
tra opleveren. Slaat dit op zowel minima als boven-minima? Wat zou een 
premie van 2,5% extra opleveren in 1981? 

Moet geconcludeerd worden dat de Bestek-taakstelling van 1090 min. (in-
clusief maatregelen met betrekking tot de bejaarden- en arbeidsongeschikt-
heidsaftrek) op 40 min. na in 1981 gehaald wordt bij aanvaarding van dit 
wetsontwerp en bij een volledig realiseren van de compensaties voor in 
1979 gevallen gaten? 
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ARTIKELEN 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen - wellicht waren zij daarover in het 
voorlopig verslag niet geheel duidelijk - of de onderscheiden algemene 
maatregelen van bestuur waarover zij in dat verslag vragen stelden, ook bij 
wijzigingen daarin vooraf in de Staatscourant zouden kunnen worden be-
kend gemaakt. 

Is de Regering voorts bereid een zelfde procedure te volgen voor de rege-
len ex artikel 4 lid 2 van het nu als bijlage bij de memorie van toelichting ge-
voegde ontwerp van de algemene maatregel van bestuur? 

De voorzitter van de commissie, 
Hermsen 

De griffier van de commissie. 
Eikerbout 
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