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De vaste Commissie voor Sociale Zaken' heeft de eer als volgt verslag uit 
te brengen over haar voorlopige bevindingen betreffende dit wetsontwerp. 

I. INLEIDING 

' 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), Weiiers (CDA), Meijer (PvdA), 
Knol (PvdA), Beckers-de Bruijn (PPR), Nijpels 
(VVD), De Hamer (PvdA), Moor (PvdA), De 
Voogd (VVD), De Korte (VVD), Bakker (CDA), 
Gerritse (CDA), Buikema (CDA), Toussaint 
(PvdA). 

De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid waren van oordeel dat 
het onderhavige wetsontwerp van ver strekkende betekenis is en naar strek-
king en aard een grondige behandeling door het parlement vergt, waarbij 
voldoende maatschappelijke inspraak een voorwaarde is. Het tijdstip waar-
op het wetsontwerp is ingediend maakt het naar hun oordeel onmogelijk het 
zo tijdig te behandelen dat het nog per 1 januari 1980 in werking kan treden. 
Nu deze leden door een meerderheid van de Kamer tot een onverantwoorde 
procedure zijn gedwongen waren zij van mening dat bij de behandeling van 
het wetsontwerp door de Kamer onvoldoende recht zal worden gedaan aan 
de verschillende aspecten. Een nog wezenlijker bezwaar is dat uiteindelijk 
besloten kan worden tot een niet foutloze wetgeving. Door deze overhaaste 
behandeling worden de direct betrokkenen, actieve minimumloners en soci-
ale uitkeringstrekkers, geconfronteerd met een zeer ingewikkeld wets-
ontwerp, waarop zij geen enkele invloed hebben kunnen uitoefenen. 
Hoe denkt de Regering de sociale onrust, die deze wijze van behandeling on-
getwijfeld met zich meebrengt, te kunnen begeleiden? Deze leden waren van 
mening dat de Regering door in te stemmen met deze wijze van behandeling 
een toch al precair sociaal klimaat verder verziekt. Zij stelden daarvoor na-
drukkelijk ook de Regering verantwoordelijk, waar deze grote druk, met ken-
nelijk effect, heeft uitgeoefend op de Kamer om het wetsontwerp nog in de 
eerste helft van december te behandelen. 

Deze leden betreurden het buitengewoon dat het voor een aantal niet in 
de SER vertegenwoordigde organisaties niet mogelijk is geweest het wets-
ontwerp van commentaar te voorzien, tijdig voor de fracties een voorlopig 
standpunt moeten innemen. Een deel van de organisaties die belangen van 
mensen met sociale uitkeringen behartigen is feitelijk monddood gemaakt, 
hetgeen zij niet aanvaardbaar vinden. Weliswaar is een uitvoerig SER-advies 
uitgebracht, maar, zo moesten deze leden vaststellen, ook de SER heeft over 
enkele aspecten uit het wetsontwerp geen advies kunnen uitbrengen, zoals 
het vraagstuk van verschillen in uitkeringsniveau tussen oude en nieuwe ge-
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val len, alsmede de voorstel len betreffende de bejaardenaftrek en arbeidson-
geschiktheidsaftrek. De in de SER ver tegenwoord igde organisaties waren 
zodoende al evenmin in staat om t i jd ig op het wetsontwerp te reageren, in 
het bijzonder waar het n ieuwe elementen betrof. Ook al waren de beleids-
voornemens al geru ime t i jd bij maatschappeli jke organisaties en bij de Ka-
mer bekend, de weerslag ervan in een feiteli jk on twerp vraagt een eigen en 
zeer zorgvuldige beoordel ing en behandel ing, waarvan in dit geval geen 
sprake kan zijn. 

Deze leden hadden zich overigens goed gerealiseerd hoeveel werk verzet 
is door ambtenaren van het departement van Sociale Zaken, in het bijzonder 
nu zij onder bu i tengewoon hoge druk hebben moeten werken, gelet op de 
door de Regering gewenste ingangsdatum, en zij spraken graag hun waarde-
ring voor dit vak-werk uit. Zij meenden echter dat zeker deze ambtenaren zul-
len begri jpen dat de volksvertegenwoordig ing aan dit wetsontwerp recht 
moet doen en niet mag afzien van zorgvuldige behandel ing. 

De hier sprekende leden hadden de indruk dat de Regering behalve aan 
deze overbelasting voor de ambtenaren van het departement ook vr i jwel ge-
heel voorbi j gaat aan de ui tvoer ingsproblematiek van het onderhavige wets-
ontwerp. Kan meegedeeld worden , hoe het staat met de voorbereid ing van 
de ui tvoer ing door de uitvoeringsorganisaties? Op welke wijze kan nog inge-
speeld worden op wi jz ig ingen in het ontwerp? Is de Regering bereid de in-
gangsdatum van het wetsontwerp op te schorten indien blijkt dat de uitvoe-
ringsorganisaties de hun toegemeten taken niet op t i jd aan kunnen? 

Alvorens op de inhoud van het wetsontwerp in te gaan zouden deze leden 
de Regering wi l len vragen wat nu precies de samenstel l ing is van het 1 janu-
ari-pakket, waarvan het onderhavige ontwerp een onderdeel is. Welke maat-
regelen op fiscaal gebied zijn te verwachten? En welke maatregelen ten aan-
zien van ambtenaren en trendvolgers en voor werknemers die niet onder 
een ca .o . vallen? Is de Regering bereid een overzicht te verstrekken van de 
te treffen maatregelen, respectievelijk in te dienen wetsontwerpen en van de 
beoogde strekking, alsmede aan te geven op welke wijze en wanneer de Ka-
mer zich daarover kan uitspreken? 

Het was deze leden opgeval len dat de Regering nagenoeg geheel voorb i j 
gaat aan dat deel van de volume-ontwikkel ing van de laatste jaren dat moet 
worden toegeschreven aan de toename van het aantal ui tkeringsgerechtig-
den. Zij heeft aan dit aspect van de volume-ontwikkel ing nog volstrekt on-
voldoende aandacht besteed, hetgeen door hen als een ernstig verzuim 
werd beschouwd. Discussies daarover worden al sedert jaren gevoerd. Door 
het vor ige kabinet zijn ter zake ook plannen voorbere id. De Regering heeft 
het echter nog niet verder kunnen brengen dan een notit ie ter voorbereid ing 
van een discussie met de Kamer. Door dit aspect te verwaarlozen lijkt de ont-
wikkel ing van het vo lume vooral te moeten worden toegeschreven aan ver-
hoging van de uitkeringsniveaus, en lijkt het beleid dat zich primair richt op 
de neerwaartse beïnvloeding van deze niveaus meer gerechtvaardigd. 

De leden van de PvdA-fractie herinnerden eraan dat zij zich al lang op het 
standpunt hebben gesteld dat er alle aanleiding is de aanpassingsmechanis-
men in de sociale verzekering kritisch te bezien en te corr igeren voor zover 
er sprake zou zijn van systeemfouten, dubbeltel l ingen en overcompensaties. 
Zij protesteerden echter tegen de indruk die het wetsontwerp wekt, nameli jk 
dat dit uitgaat van een soort gemeenschappeli jke opvat t ing wat onder sy-
steemfouten moet worden verstaan en dat opheff ing ervan een soort pol i -
tiek neutrale bezigheid zou zijn. De Regering corrigeert bepaald niet alleen 
systeemfouten, maar wi jzigt de bruto- en netto- indexer ingsmechanismen 
voor het m in imumloon en de sociale uitkeringen op zeer ingri jpende wi jze, 
waarbi j in het verleden gegroeide verhoudingen, welke bepaald niet als sy-
steemfouten kunnen worden gezien, ingr i jpend worden gewi jz igd. 

Deze leden onderstreepten nog eens dat de bestaande netto-verhoudin-
gen in het algemeen berusten op polit ieke keuzen. De op zich legit ieme be-
hoefte om in die verhoudingen wi jz igingen te brengen mag niet worden ge-
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presenteerd onder de vlag van het corr igeren van systeemfouten, maar 
dient met de werkeli jke argumenten te worden omkleed. Het w i lde deze le-
den voorkomen dat de Regering van oordeel is dat de bestaande netto-ver-
houdingen tussen actieven en niet-actieven niet meer aanvaardbaar zi jn, en 
dat op grond daarvan niet alleen voorstel len worden gedaan o m toekomst i -
ge verschil len te voorkomen, maar ook voorstel len die diep in de bestaande 
verhoudingen ingri jpen. Zij nodigden de Regering uit nader uiteen te zetten 
hoe word t geoordeeld over de bestaande verhoud ingen, en op welke gron-
den deze worden gewi jz igd, dit goed onderscheiden van maatregelen die 
beogen te voorkomen dat bestaande verhoudingen in één of andere r icht ing 
kunnen wi jz igen. Wi l de Regering op basis van bovenstaande beschouwing 
aangeven welk deel van de voorgestelde maatregelen naar haar over tu ig ing 
getroffen word t vanwege systeemfouten en welk deel berust op duidel i jke 
polit ieke keuzen? 

Het is de hier aan het woord zijnde leden uiteraard niet onbekend welke 
financiële ombuig ingen in de sociale zekerheidssector in Bestek '81 waren 
voorzien. Nu zij de argumentat ie van de Regering zien, zouden zij graag na-
der uiteengezet zien in hoeverre nu f inanciële overwegingen een rol 
hebben gespeeld bij het indienen van deze maatregelen, dan wel de behoef-
te systeemfouten weg te werken. 

Zij hadden de indruk dat tegenval lende f inanciële ontwikkel ingen door de 
Regering worden toegeschreven aan zogenaamde systeemfouten, terwi j l 
het alleen gaat om gevolgen van in het ver leden gedane keuzen en beslui-
ten. Waar de Regering in de inleiding van de memor ie van toel icht ing 
spreekt van «maatschappeli jke implicaties van de aanpassingssystemen» 
vroegen deze leden of de Regering van oordeel is - want zij meenden dat dit 
word t gesuggereerd - dat de netto-ontwikkel ing van sociale uitkeringen een 
belemmer ing vo rmt voor het niet goed funct ioneren van de arbeidsmarkt. 
Zij zouden dit graag nader zien toegel icht. 

De Regering stelt dat gekozen word t voor een evenwicht ige, en even later 
voor een parallelle inkomensontwikkel ing tussen mensen met sociale uitke-
ringen en werknemers in de part icul iere sector (blz. 2, eerste alinea). Is de 
Regering bereid nader uiteen te zetten wat nu precies dient te worden ver-
staan onder evenwicht ige inkomensontwikkel ing? De hier sprekende leden 
waren van mening dat er alleen sprake is van een parallelle inkomensont-
wikkel ing indien vergeli jkbare inkomensniveaus van niet-actieven en actie-
ven hetzelfde groeipercentage te zien geven. Gezien de nu reeds bereikte 
netto-netto geli jkstell ing wordt door het wetsontwerp de parallell iteit door-
broken. Hier komt nog bij dat, gezien de in het wetsontwerp gekozen syste-
matiek, de verschil len tussen het ne t to -min imuminkomen van een actieve 
en een niet-actieve voor tdurend zal toenemen. Het is tegen deze achter-
grond dat zij bezwaar maakten tegen het onder een ander belast ingregime 
brengen van de mensen met de laagste sociale uitkeringen en evenzeer te-
gen het voor toekomst ige ontwikkel ingen betrekken van wi jz ig ingen van in 
het verleden gegroeide verhoudingen. Kan de Regering nu ui t leggen, gezien 
de beschouwing van deze leden, wat zij nu in feite bedoelt met de zinsnede 
uit de memor ie van toel icht ing «De bestaande aanpassingssystemen zijn 
getoetst aan de hand van het cr i ter ium dat zij een inkomensontwikkel ing die-
nen te bewerkstel l igen welke parallel loopt aan de inkomensontwikkel ing 
van de werknemers in de particuliere sector» (blz. 2). 

De leden van de CDA-fractie merkten op dat de gekozen en door hen aan-
vaardbaar bevonden wijze van voorbere id ing van de plenaire behandel ing 
van dit wetsontwerp met zich kan brengen dat in een later stadium van de 
schriftelijke of mondel inge voorbereid ing door hen nog andere onderwer-
pen aan de orde worden gesteld dan in dit voor lop ig verslag het geval is. 
Ook meenden zij, dat het in enigerlei stadium van die voorbereid ing ge-
wenst zou kunnen zijn om onderdelen van de problematiek in mondel ing 
overleg met de bewindsl ieden door te spreken. Mogen zij ervan ui tgaan, dat 
de Regering daartoe bereid is? Deze leden wezen er daarnaast op, dat zij -
meer well icht dan doorgaans gebruikel i jk kan zijn - al in dit voor lop ig ver-
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slag een aantal alternatieve suggesties op onderdelen doen, die zij dan ook 
met enige nadruk als «voorlopig» wi l len aanmerken. 

Deze leden merkten vervolgens op dat de Regering enkele adviesinstan-
ties om advies heeft gevraagd, zoals het College van Advies voor de Alge-
mene Bi jstandswet en de Uitkeringsraad. Wil zij in de memor ie van ant-
woord op die adviezen ingaan? 

Hierna ingaande op de inhoud van het wetsontwerp en de memor ie van 
toel icht ing her innerden de leden van de CDA-fractie allereerst aan de discus-
sies - in de poli t ieke sfeer, maar ook in de kring van de sociale partners -
over de problemat iek van het toenemend aantal niet-actieven en daarbij ook 
de wijze waarop hun inkomens zich in de loop der t i jd ontwikkelen in verge-
li jking met de actieven. Opeenvolgende kabinetten zijn zich van die proble-
matiek bewust geweest en er is dan ook een gedur ig streven naar het schep-
pen van werkgelegenheid en het voorkómen dat bestaande werkgelegen-
heid ver loren gaat. Dat beleid zal uiteindeli jk - met vormen van herverdel ing 
van arbeid - het fundament voor elke aanpak van dit probleem moeten leve-
ren. Naar de mate dat zulks gelukt, is het zinvol en geboden om het voor zo-
velen als mogel i jk is ook daadwerkeli jk ertoe te doen leiden dat zij een ar-
beidsplaats bezetten. Dit nu betekent enerzijds dat in brede zin het aanbod 
van arbeidsplaatsen word t georiënteerd op de verschuivende kwalif icaties 
en ook voorkeuren van degenen die wi l len en kunnen werken, anderzijds dat 
van iedereen die kan werken, mag verwacht worden dat hij/zij meehelpt de 
gezamenli jke verantwoordel i jkheid tot ui tdrukking te brengen voor het elk jaar 
opnieuw voor tbrengen van de welvaart, die - bli jkens de praktijk van alledag 
- nog steeds zo ongaarne verminderd wordt , zelfs als dat ten goede komt 
aan veel minder bedeelden over onze grenzen. Het voeren van een vo lume-
beleid met al die genoemde aspecten is derhalve essentieel. Terecht begint 
dat beleid handen en voeten te kr i jgen, aldus deze leden. 

Wanneer men op basis van zulk een sociaal-economisch en arbeidsmarkt-
beleid de inkomensverhoudingen beziet, betekent dat voor deze leden het in 
ogenschouw nemen van de inkomens van actieven en inactieven. Voor bei-
de groepen mag naar hun oordeel - moet zelfs - nagegaan worden of de 
verhoudingen b innen die groepen, zoals die deels onder invloed van ge-
voerd beleid gegroeid zi jn, nog als redelijk ervaren worden. Onredeli jkhe-
den, ongerechtvaardigde voorsprongen, maar ook achterstanden die men 
bij analyse van die verhoudingen tegenkomt, dienen - dat vergt een eerli jke 
opstel l ing - voor wi jz ig ing in aanmerking gebracht te worden. Die analyse 
mag en moet ook betreffen de onderl inge verhoudingen tussen de inko-
mens van actieven en inactieven. 

Wat de actieven betreft bestaan over een breed front beleidsacties, res-
pectievelijk -voornemens. Valt iets naders mede te delen over de te nemen 
maatregelen inzake de top inkomens in de (semi-)publieke sector? Welke in-
komensontwikkel ing is in 1980 voorzien voor de vr i je-beroepsbeoefenaren 
en welke voor ambtenaren? Zal de Regering ver lenging van de Wet niet-
c.a.o."inkomens voorstel len? Is de Regering voornemens in 1980 af topping 
te bepleiten? 

Wat de inactieven betreft bestond er bij deze leden geen twi j fe l over, dat 
de Regering met het voorstel len van een welvaartsvaste koppel ing - ook al 
in Bestek '81 genoemd - de juiste weg gekozen heeft. 

Op welke onderdelen men bij analyse tot wi jz ig ingen zou wi l len komen, 
het was voor de leden van de CDA-fractie duideli jk, dat de posit ie van dege-
nen die vaak jarenlang aan het toegekende inkomensniveau gewend konden 
raken, eigen kenmerken heeft die tot enige nuancering in de aanpak kunnen 
leiden. Zij zouden daarop later in dit verslag nog terugkomen. 

Als deze leden zich goed herinnerden, was de bereidheid om correcties 
aan te brengen enkele jaren terug zeer breed aanwezig. Zij hoefden daarvoor 
slechts de zogenaamde 1%-nota in her innering te roepen. Uit de recentere 
discussies kan de indruk ontstaan, dat zulks nu minder het geval is. Niette-
min is de problemat iek grotendeels dezelfde. Op een enkel punt zelfs ver-
sterkt. Zo zijn b i j voorbee ld de hogere WAO-ui tker ingen in sneller t empo bl i j -
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ven sti jgen dan de lagere en min imumui tker ingen. De discussie in de Kamer 
zagen zij ook daarom met belangstel l ing tegemoet. 

Deze leden wi lden er nadrukkelijk de aandacht op vest igen, dat met dit 
wetsontwerp ook beoogd word t de inkomensposi t ie van zeer velen, die vaak 
gerekend moeten worden tot de zwaksten onder ons, in de wetgeving te ver-
ankeren. De rechtszekerheid die daarvan het resultaat is, betekent - hoe men 
ook verder staat tegenover de invul l ing daarvan - een groot goed. In de dis-
cussie mag dat gerust als zeer positief worden aangemerkt. 

Deze leden konden het evenzeer waarderen, dat het voorstel zich baseert 
op een netto-netto 100%-koppeling tussen de laagste sociale uitkeringen en 
het m in imumloon . Het garanderen van een gel i jkwaardige bestedingsruim-
te op min imumniveau voor actieven en inactieven is voor zeer velen van es-
sentieel belang. Het is een uit ing van sol idari teit , die men - het zij gezegd -
buiten onze grenzen niet of nagenoeg niet aantreft. Terecht is daarop aan-
sluitend voor de bovenmin ima een welvaartsvaste koppel ingsmethodiek 
voorzien. 

Dat voor het tegengaan van uiteengroeien onder andere het element van 
premiesol idari tei t is ingebracht - op verzoek van de CDA-fractie door de be-
windsl ieden aan de SER gesuggereerd - , leek deze leden juist. In het wets-
ontwerp is een mogel i jke ui twerking van dat beginsel opgenomen. Zij zou-
den nog terug komen op de eigen kenmerken, die reeds lopende uitkeringen 
met zich brengen. 

Uit de becijferingen in de memor ie van toel icht ing kregen deze leden tot 
hun genoegen de stell ige indruk, dat in de nu door de Regering voorgelegde 
aanpak de hunnerzi jds zo dr ingend aanbevolen systematiek van naar inko-
mensniveau gedifferentieerde stapjes een juiste systematiek is gebleken. 
Men kan zelfs constateren, dat op onderdelen een versterking van dat accent 
redelijk en gewenst is. Het voorstel strikt kwant i tat ief-opbrengstgewi js bena-
derend vertaalt zich dat in een grotere «opbrengst» vanuit de hogere uitke-
r ingen, met een dienovereenkomstig lagere «opbrengst» vanuit de m i n i m u m -
uitkeringen. Dat wi l zeggen: de gedachte «sterkste schouders, zwaarste 
lasten» vond aanwijsbaar toepassing. Deze duidel i jke accentverlegging ten 
opzichte van Bestek '81 werd door de leden van de CDA-fractie gewaar-
deerd. 

Zij knoopten daaraan de volgende gedachtengang vast, waarop zij gaarne 
een reactie van de Regering ontv ingen. Het voorstel brengt zowel een ande-
re toedel ing van premielasten over de Nederlandse bevolking met zich, als 
een iets andere toedel ing van uitkeringen. Zo bezien is het gehele systeem 
een ogenblik «in beweging». Van hun kant hadden deze leden zich de vraag 
gesteld - ook gedachtig de discussies bij de invoer ing van diverse sociale-
zekerheidswetten - of niet gestreefd zou moeten worden naar een systema-
tiek waarbi j onder in een 100 % netto-netto koppel ing bestaat, terwi j l aan de 
top de netto-verhoudingen zich rond de 100-80 zouden bewegen. In dat ver-
band vroegen zij of de tabel op blz. 27 van de memor ie van toel icht ing uitge-
breid kon worden met een kolom getiteld «in de eindsituatie». De voorge-
stelde systematiek gaat, zo was hun voor lop ige indruk, al wel in de bovenge-
schetste r icht ing. 

Deze leden hadden wel enige zorgen over hetgeen de Regering mededeelt 
ter zake de koopkracht(ontwikkel ing). Blijkens een persbericht is in het kader 
van het arbeidsvoorwaardenover leg 1980 een verdere ver laging van de 
loon- en inkomstenbelast ing van regeringszijde niet uitgesloten. Uiteraard 
werkt zodanige aanpassing ook door op de problematiek van m in imumloon 
en uitkeringen. Leidt zulks in de visie van de Regering - indien die weg word t 
opgegaan - tot ver ru iming van de koopkrachtnorm ook voor de inactieven, 
zoals dat toch feitelijk beoogd en behaald zou worden voor de actieven? 

Het was deze leden voorts opgeval len, dat de memor ie van toel icht ing 
slechts een koopkrachtdoelstel l ing voor 1980 formuleert . Een doelstel l ing 
die overeenkomt met eerdere toezeggingen. Deze leden herinnerden eraan, 
dat hunnerzijds ook voor de jaren na 1980 een harde indicatie was gegeven, 
nl. een koopkrachtnorm die voor niet-actieven op overeenkomstig niveau 
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ligt als voor actieven. Is de Regering bereid ter zake bij deze gelegenheid een 
uitspraak te doen? 

De hier aan het woord zijnde leden realiseerden zich, dat het vragen van 
zo'n beleidstoezegging niet los kan staan van een appel op de sociale part-
ners om hun gedrag óók op het bereiken van die doelstelling - die er in we-
zen een is van solidariteit- te richten. Deze leden meenden, hetwets-
ontwerp in ogenschouw nemend en in aanmerking nemend de vragen die zij 
in dit verslag stelden, dat appel te mogen doen. Het gaat er immers om zo-
wèl de collectieve sector, als de sociale voorzieningen als de koopkracht 
voor brede groepen van de bevolking veilig te stellen. In laatste instantie lukt 
dat slechts bij een gezamenlijk optrekken. 

Ter afsluiting van hun inleidende opmerkingen wilden de leden van de 
CDA-fractie een tweetal samenhangende elementen uit hun benaderingswij-
ze naar voren brengen. Het gaat voor hen niet bij voorbaat om het halen van 
een bepaald budgettair doel. Vast dient te staan, dat een bepaalde voors-
hands beoogde «opbrengst» samenhangt met aanpassingen - t en gunste of 
ten ongunste van betrokkenen - die elk op zich en in onderling verband re-
delijk zijn. Bij de voorlopige «stapjes» bleek die redelijkheid een (betrekkelijk 
gering) «besparingsverlies» met zich te brengen. Wil de Regering nog 
eens aangeven om welk bedrag dat ging? Was daarvoor al geheel of gedeel-
telijk alternatieve «dekking» gevonden? 

Een tweede element is te vinden in de onderlinge verhoudingen tussen 
groepen van onze bevolking en hun inkomensontwikkeling. Daarover spra-
ken zij eerder in dit verslag. Dat gold ook de vraag of de koopkrachtverrui-
mende effecten van verdere verlaging van de loon- en inkomstenbelasting 
ook in de sociale-zekerheidssector ervaren zullen worden. Zij herinnerden 
eraan, dat zij niet de redelijkheid inzagen - ook bij de afgesloten «voorschot-
ten-periode» niet - van een eenmaal correct vastgestelde uitkering die niet 
parallel zou lopen met de ontwikkeling van actieve inkomens. Van die paral-
lelliteit vanuit een correct vastgestelde verhouding bleven zij ook bij deze 
voorstellen uitgaan. Zij sigrtaleerden overigens, dat de koppeling-op-niveau 
onder omstandigheden een zeker vooruitlopen van de laagste/lagere uitke-
ringen en het minimumloon zou kunnen gaan inhouden. 

De leden van de VVD-fractie stelden met voldoening vast dat het kabinet 
vóór het einde van het jaar met een wettelijke regeling is gekomen tot het 
corrigeren van de aanpassingsmechanismen voor minimumloon en sociale 
uitkeringen. Hoewel de tijd van parlementaire behandeling ongebruikelijk 
kort is, kwam uitstel van behandeling deze leden als zeer ongewenst voor. 
Dat zou nl. een derde V« %-stapje op voorschot-basis met zich meegebracht 
hebben. Daar hadden zrj zich reeds tijdens de behandeling in juni jl. van het 
tweede Va %-stapje vanwege de grove werking ten sterkste tegen gekeerd. 
Niet voor niets hadden deze leden van het kabinet garanties gevraagd om 
vóór het einde van dit jaar met een definitieve regeling te komen. 

Aan het begin van hun betoog wilden deze leden het kabinet graag prijzen 
voor de zorgvuldige wijze waarop de inkomensconsequenties van de voor-
gestelde correcties in de aanpassingsmechanismen in de tijd worden opge-
vangen en gespreid. Daarmee worden reeds lang gesignaleerde systeem-
fouten gecorrigeerd op een wijze, die ons sociale-zekerheidsstelsel recht 
doet en intrinsiek versterkt. 

Dit wetsontwerp betreft de inkomensontwikkeling van minimumloontrek-
kenden, en van uitkeringsgerechtigden op respectievelijk minimum- en bo-
ven-minimumniveau. Deze leden zouden graag een overzicht ontvangen 
van de groei van de aantallen van deze drie categorieën in relatie tot het to-
taal van de actieven in de afgelopen 10 jaren (1969 t/m 1979). 

De bijdrage aan dit voorlopig verslag van de leden van de fractie van 
D'66 is ditmaal, zo zeiden zij, «voorlopiger» dan ooit tevoren. De volledige 
bestudering van het wetsontwerp door deze leden zal waarschijnlijk voltooid 
worden geruime tijd na de plenaire behandeling op 5 en 6 december. Naar 
hun mening komt door de geforceerde behandeling in een te kort tijdsbestek 
van enkele weken de zorgvuldigheid van wetgeving ernstig in gevaar, het-
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geen des te erger is nu het een ingewikkeld wetsontwerp betreft dat belang-
rijke gevolgen heeft voor het m i n i m u m l o o n en de sociale ui tker ingen. Dit 
verwi j t treft overigens niet zozeer de Regering als de kamermeerderheid, die 
tot deze behandel ingsprocedure heeft besloten. 

De Regering kon niet eerder tot indiening van het wetsontwerp komen, 
omdat het desbetreffende SER-advies niet eerder gereed gekomen was. 
Voor een correcte behandel ing van dit wetsontwerp, waarbi j een zorgvuldi-
ge bestudering door de fracties mogel i jk zou zijn geworden, waren enkele 
maanden noodzakelijk. Het nadeel dat dan per 1 januari 1980 wel l icht op-
nieuw een t i jdel i jke voorziening getroffen zou moeten worden , zou men als 
noodzakeli jk en onvermi jdel i jk moeten beschouwen. Aan de parlementaire 
behandel ing van zo'n ti jdeli jke voorziening zouden deze leden met begrip 
medewerk ing gegeven hebben. Een ernstige consequentie van de nu ge-
volgde behandel ingsprocedure in de Kamer is verder dat de gedetail leerde 
opvatt ingen van de gehandicaptenorganisat ies over de concrete voorstel len 
van het we tson twerp niet of onvoldoende bekend zijn, zodat die onvoldoen-
de kunnen worden meegewogen in de parlementaire bes lu i tvorming. Deze 
leden hadden dus belangri jke bedenkingen tegen de behandel ingsprocedu-
re. 

Daarnaast konden zij slechts enkele onderdelen van het wetsontwerp 
steunen, tegen het merendeel der voorstel len hadden zij echter overwegen-
de bezwaren. 

De leden behorend tot de fractie van de SGP zouden vooraf wi l len opmer-
ken dat zij zich desti jds, ondanks hun kritische beoordel ing op onderdelen en 
de principiële kritiek op de toonzet t ing, hebben kunnen v inden in het omvat-
tende mat ig ingsplan Bestek ' 8 1 , dat in het teken stond van herstel en be-
houd van werkgelegenheid tegen de achtergrond van economisch minder 
rooskleuriger t i jden. In de inleiding van de memor ie van toel icht ing zeggen 
de indieners dat daarmede tevens de relatie is aangegeven tussen het ten 
aanzien van deze categorieën te voeren inkomensbeleid en het algemene in-
komensbeleid. Met «deze categorieën» word t dan gedoeld op de niet in het 
beroeps- of bedri j fsleven actieven, de min imumloont rekkenden, de ambte-
naren en in het verlengde daarvan de zogenaamde trendvolgers. In dit ver-
band rijst de vraag hoe de overige groepen in het matigingsbeleid zullen 
worden betrokken. Het gaat immers om een algemene inkomensmat ig ing, 
waarbi j van alle inkomenscategorieën offers gevraagd dienen te worden . 

Op 9 augustus j l . werd bij de SER een adviesaanvrage ingediend met be-
trekking tot een ver lenging van de Wet t i jdel i jke voorzieningen arbeidsvoor-
waarden buiten collectieve arbeidsovereenkomsten. Is dat advies reeds bin-
nen, en zo ja wanneer kan dan «tijdig» een wetsontwerp tegemoet worden 
gezien dat een redelijke kans van slagen heeft om de huidige wet die op 31 
december af loopt zonder t i jdspanne op te volgen? Zo nee, welke voorui t -
zichten kunnen dan worden geboden? Ondertussen is ook wel duideli jk ge-
worden dat een Raamwet op de inkomensvorming nog wel enige t i jd op zich 
zal laten wachten, zodat deze vragen des te meer k lemmen. Deze leden zou-
den ook graag nader geïnformeerd wi l len worden over de komende inko-
mensontwikkel ing van de ambtenaren en de trendvolgers. Zij zouden even-
eens de vri je beroepsbeoefenaren daarbij wi l len betrekken. De solidariteits-
kwestie tussen actieven en niet-actieven kent, zo is inmiddels wel gebleken, 
vele var ianten, maar dat hoeft geenszins in te houden dat van het rechte 
spoor moet worden afgeweken. De onderhavige herziening van de aanpas-
s ingsmechanismen nopen, zeker na betuigde ins temming, tot een dr ingend 
appel op de sociale partners om het zo noodzakeli jke beleid gericht op mat i -
g ing in de ontwikkel ing van de arbeidskosten de hoogste prioriteit te geven. 
In de brief van de Min is tervan Sociale Zaken dd. 5 november j l . aan de Stich-
t ing van de Arbeid en Raad van overleg voor de Handel betreffende het ar-
beidsvoorwaardenover leg (15 899, nr. 2) staat: «Zowel voor werkgevers, die 
geconfronteerd worden met tekorten aan arbeidskrachten, als voor de vak-
beweging, die in bepaalde sectoren in tegenstel l ing tot de algemene situatie 
we l degeli jk ru imte voor loonst i jg ing constateert, wordt daarmede de voort-
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zetting van dit beleid bijzonder moeili jk.» Gekoppeld aan een lichte st i jging 
van de collectieve druk zijn hier inderdaad verzwarende factoren in het ge-
ding die alleen in gezamenlijk overleg gemat igd kunnen worden. Misschien 
zou een verdere en nadere uiteenzetting van de zijde van de Regering o m -
trent haar zorg over deze (mogeli jke) ontspor ing apaiserend kunnen werken. 
Zij word t daartoe door de leden van de SGP-fractie in elk geval u i tgenodigd. 

Op welke wi jze zal een verdere verlaging van de loon- en inkomstenbelas-
t ing - door de Regering opgeworpen t i jdens het or iënterende gesprek met 
de sociale partners - haar weerslag v inden in de inkomensontwikkel ing van 
de niet-actieven, mede in aanmerking genomen het geuite «dreigement» dat 
de dekking vooral gezocht zou moeten worden in de ui tgaven ten bate van 
de sociale zekerheid? Deze leden zouden, vooral in het licht van wat zij zojuist 
hebben opgemerkt , deze «toezegging» uitgewerkt w i l len zien in de r ichting 
van een verbeterde koopkrachtgarantie van de niët-actieven. Immers de soli-
dariteit tussen de werkenden en niet-werkenden zou erdoor verdiept kunnen 
worden , of juist meer op de tocht worden gezet. In het kader van een meer 
algemene beoordel ing van de onderhavige herziening van de aanpassings-
mechanismen zou deze actuele toespitsing qua ui twerking zeker niet mis-
staan, tenzij men op het ene altaar offert wat van het andere is weggeno-
men. Deze leden wi lden niet onvermeld laten dat zij, ondanks hun min of 
meer loyale opstel l ing ten aanzien van het huidige gevoerde economisch 
beleid van dit kabinet, wel l icht vanuit een ietwat andere optiek toch zorg 
hebben over de ontwikkel ingen die van invloed zijn op het voorzieningensy-
steem op het gebied van de sociale voorzieningen. Op dit moment zouden 
zij niet in details wi l len afdalen, wel zouden zij bij dezen het recht wi l len 
voorbehouden o m t i jdens het plenaire debat hierop terug te komen. 

In meer algemene zin zouden deze leden nog het volgende wi l len opmer-
ken. Toen de discussie over het volumebeleid op gang kwam, werd van 
meet af aan met betrekking tot de opschoning van de relatie tussen actieven 
en niet-actieven en tussen de niet-actieven onder l ing gesproken over «sy-
steemfouten» en «onbedoelde scheefgroei». Onjuiste beoordel ingen, zo 
word t nu van verschil lende zijden dit kabinet verweten. Misschien zou het 
zinvol zijn om de terminologie die vorige kabinetten hebben gebezigd eens 
naast het thans gebezigde woord «correcties» te leggen? Zou dat niet zuive-
rend kunnen werken op kritiek achteraf? Zou het in dit verband niet tevens 
zinnig zijn o m de nota Collectieve Voorzieningen en Werkgelegenheid van 9 
juni 1976, een produkt ie van het kabinet-Den Uyl , als vergel i jk ingsmodel me-
de in de beschouwing over deze problematiek te betrekken? Werd daar ook 
niet in uitgesproken dat het grootste deel van de ombu ig ingen in de sfeer 
van de sociale zekerheid moest worden gevonden? Hoe anders te oordelen 
na lezing van het citaat: «De noodzaak tot beheersing van de groei in aan-
merking genomen, zal moeten worden gezocht naar aanvaardbare aanpas-
singen van de uitkeringen en voorzieningen, die structureel van aard zijn», 
waarbi j tevens werd aangetekend dat daarbij priori teit zou moeten worden 
gegeven aan ombuig ingen, «die gericht zijn op het wegnemen van oneven-
wicht igheden in de stelsels onderl ing en op het e l imineren van systeemfou-
ten, die in de loop der jaren zijn gegroeid». 

Budgettaire overwegingen worden in de reacties op de voorstel len van de 
Regering doorgaans naar het tweede plan geschoven. Waarom, zo zouden 
deze leden wi l len vragen. Het is toch immers overduidel i jk dat budgetter ing 
alles uitstaande heeft met het op redelijk peil houden van het niveau van de 
sociale voorzieningen? Kort ingen op het totaal van de ui tgaven heeft behalve 
met het stellen van priori teiten in het u i tgavenpatroon toch alles uitstaande 
met de beperkte f inanciële ruimte die nu eenmaal een gegeven is voor elk f i -
nancieel-economisch-sociaal beleid dat een overheid kan voeren? Tegenover 
uitgaven staan inkomsten, tegenover lusten lasten, bepaalde marges die er 
bestaan tussen beide polen zijn reeds overschreden en dreigen nog verder te 
worden overschreden, is het dan niet meer dan bil l i jk dat op basis van rede-
li jkheid scheefgroei word t gesnoeid en weer in rechte banen word t geleid, 
vooral met het oog op de doodlopende consequentie van een totale ont-

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,15900, nr. 6 8 



wrichting van het hele stelsel van de sociale zekerheid? Vanuit deze optiek 
staan de leden van de fractie van de SGP beslist niet onverschillig tegenover 
de onderhavige problematiek. 

Koopkrachtgarantie in het komende jaar, herstel en behoud van bestaan-
de werkgelegenheid, het terugdringen van de netto-voordelen van de niet-
actieven ten opzichte van de actieven - mede met het oog op de arbeidsmo-
tivatie geen te onderschatten zaak - de wettelijke verankering van de netto-
positie (qua inkomen) van de zwakkeren in de samenleving - het zijn evenzo-
vele zaken die bij de leden van de SGP-fractie een positief onthaal vinden. Zij 
realiseerden zich desondanks ook zeer wel dat hoe meer verfijnd de aanpas-
singssystemen zijn, hoe meer protest kan worden verwacht als aan dat 
weefsel wordt getornd. Hoe hoger welvaartsniveau, hoe minder geneigd-
heid tot stapjes terug. Optimistisch beoordeeld betekent dat een erkenning 
en voldoening van en over het huidige bereikte welvaartsniveau. Pessimis-
tisch beoordeeld betekent het ook een verziekte reactie, die, als de nood aan 
de man komt, de verbondenheid met het lot van de naaste - een status die 
ons allen toekomt - op laat gaan in vermeend eigenbelang. Een solidair ge-
drag tussen loontrekkers en inkomensgerechtigden dient daarom te stoelen 
op wederzijdse her- en erkenning. Maar dan wel binnen het kader van een al-
gemene inkomenspolitiek die de eigen verantwoordelijkheid niet onverlet 
laat. De leden van de SGP-fractie zouden een reactie van Regeringswege op 
deze door hen naar voren gebrachte beschouwing op prijs stellen. 

De leden van de PPR-fractie constateerden dat de Regering met de indiening 
van dit wetsontwerp een (meer) evenwichtige ontwikkeling van het mini-
muminkomen en een aantal sociale verzekeringsuitkeringen tot stand heeft 
willen brengen om vervolgens daaraan een wettelijke grondslag te geven. 
Op zichzelf is dit een ontegenzeggelijke verbetering ten opzichte van de zo-
genaamde V2 %-stapjes. Ook vanuit wetstechnisch oogpunt bekeken is verre 
de voorkeur te geven aan een éénmalige herziening van de aanpassingsme-
chanismen dan periodieke ad hoe-wetgeving. De vraag is echter of wel in al-
le gevallen de uitkomst zoveel beter is. Deze leden zeiden bij de besprekin-
gen van de onderdelen van het wetsontwerp daarop terug te komen. 

Terecht maakt de Regering in de inleiding van de memorie van toelichting 
melding van het feit dat de herziening van de aanpassingssystemen zich vol-
trekt binnen het krachtenveld van de bestaande ongelijke inkomensverde-
ling, binnen het krachtenveld van de verhouding tussen collectieve en priva-
te sector en binnen het krachtenveld van de verhouding tussen inko"mens-
groei en inkomensverdeling enerzijds en werkgelegenheid anderzijds. De 
voor de hand liggende conclusie, die hieruit getrokken moet worden is, al-
dus deze leden, dat niet volstaan kan worden met herziening van de aanpas-
singssystemen waarmee de laagste en lagere inkomens zijn gemoeid, doch 
dat min of meer tegelijkertijd de inkomensgroei van die categorieën die niet 
of nauwelijks de gevolgen van dit wetsontwerp ondervinden, op een even 
specifieke wijze wordt beoordeeld en in een wettelijk kader vastgelegd. Pas 
dan is er sprake van parallellie, alhoewel dit begrip in het onderhavige 
wetsontwerp een bepaalde invulling krijgt. 

De essentie van dit wetsontwerp vormt het waarborgen van een even-
wichtige inkomensontwikkeling door het opheffen van onevenwichtigheden 
die aan de bestaande systemen zouden kleven (memorie van toelichting, 
blz. 2). Deze leden meenden dat in het kader van dit wetsontwerp slechts in 
een zeer beperkt aantal gevallen gesproken kan worden van systeemfouten. 
In het algemeen is de situatie echter dat achteraf wordt geconcludeerd dat 
een indertijd gewenst koppelingsmechanisme toch niet zo gewenst is. Het 
netto-aanpassingsmechanisme voor de sociale uitkeringen boven het mini-
mum is daar een duidelijk voorbeeld van, zoals in § IV 2 van de memorie van 
toelichting nog eens tot uitdrukking wordt gebracht. «Scheefgroei» en «sy-
steemfouten» zijn dan ook in feite inadequate en vaak onjuiste aanduidingen 
van opzettelijk gecreëerde ontwikkelingen. Het zou de zuiverheid van de dis-
cussie ten goede komen indien dergelijke kwalificaties worden voorbehou-
den tot die ontwikkeling met betrekking tot de aanpassingsmechanismen 
die zowel onverwacht als ongewenst zijn, aldus de leden van de PPR-fractie. 
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De leden van de CPN-fractie wilden hun opmerkingen ten aanzien van dit 
wetsontwerp niet aanvangen zonder nogmaals hun bezwaren te uiten over 
de ongebruikelijke haast die bij de behandeling van een dergelijk diep ingrij-
pende wetswijziging wordt opgedrongen. Zij hebben zich bij het daartoe die-
nende debat in de Kamer over het voorstel van het lid Van der Doef in die 
mate ook uitdrukkelijk laten horen (zie Handelingen Tweede Kamer, blz. 1239 
e.v.). Zij wilden dan ook de argumenten herhalen die in de desbetreffende 
brief van het lid Van der Doef namens de grootst mogelijke minderheid van 
de commissie waren aangevoerd. Als belangrijkste argument gold voor hen 
dat de mogelijkheid tot serieuze bestudering van de tekst van het wets-
ontwerp en van het SER-advies, alsmede kennisneming van de reacties van 
betrokkenen - hetzij persoonlijk, hetzij in vereniging - heeft ontbroken, het-
geen een verantwoorde en democratische meningsvorming over de voor-
stellen heeft bemoeilijkt. 

Deze leden waren daarbij van mening dat het op zo'n korte termijn behan-
delen van het onderhavige wetsontwerp vooral voor de kleinere fracties in 
deze periode van begrotingsbehandeling een onvoorstelbaar grote belas-
ting meebrengt en als zodanig een aantasting vormt voor de meningsvor-
ming in een parlementaire democratie. Zij konden dan ook niet anders oor-
delen - waarop later wordt teruggekomen - dan dat deze overrompelings-
tactiek bewust is uitgevoerd. 

De onderhavige voorstellen houden immers een reeks van verslechterin-
gen in, met name voor de minimumloon- en uitkeringstrekkers. In het alge-
meen waren deze leden van mening dat enige onvolkomenheden in de rege-
ling van het minimumloon worden gebruikt om de koopkracht van dat mini-
mumloon aan te tasten maar vooral ook om de werkenden en hen die niet 
meer kunnen of niet meer hoeven te werken tegen elkaar op te zetten. Een 
suggestie als zouden de ontvangers van een sociale uitkering profiteren van 
alle (in de ruimste zin) in loondienst staande werkers, wijzen zij dan ook met 
kracht van de hand. De sociale wetten, die nu in het geding zijn, zijn tot stand 
gekomen door lange en taaie strijd, juist door diegenen die er nu van trekken 
en door diegenen die er nu nog voor werken. Zij zijn het die ook de kosten er-
van door middel van premies en belastingen en door middel van doorbere-
kening in de prijzen en belastingen, betalen. 

Hoewel ten aanzien van onderhavige voorstellen meer opmerkingen en 
vragen rijzen dan de korte termijn van bestudering toelaat, willen deze leden 
in hun inleidende beschouwing de aandacht vragen voor het standpunt van 
de werkgeversorganisaties zoals dat in het betreffende SER-advies van 5 ok-
tober j l . onder punt 5.1.2 is verwoord. Daar staat onder andere «Dit deel wijst 
erop dat in de politieke besluitvorming over de verhoging van het minimum-
loon de zorg voor de sociaal zwakkeren, waartoe ook de minimumloners 
worden gerekend, steeds leidraad is geweest. Uit in het advies opgenomen 
gegevens blijkt evenwel dat ongeveer de helft van het totaal aantal mini-
mumloners jonger dan 23 jaar is en dat de resterende helft voor het meren-
deel uit vrouwen bestaat (tweede gezinsinkomen) Dit deel acht het niet 
langer aanvaardbaar dat een onevenredig deel van de - naar te verwach-
ten - geringe welvaartsgroei aan jongeren en tweede gezinsinkomens wordt 
doorgegeven». De leden van de CPN-fractie vroegen de bewindslieden of dit 
de geest is van waaruit het geheel van sociale voorzieningen wordt bena-
derd. Zijn zij niet van mening dat de effecten van de onderhavige voorstel-
len, de eventuele effecten van dit werkgeversstandpunt angstvallig dicht be-
naderen? 

Gezien het technische karakter van de onderhavige voorstellen wilde het 
lid van de GPV-fractie volstaan met enige opmerkingen van meer algemene 
aard. Dit lid had reeds bij de behandeling van de nota Bestek '81 te kennen 
gegeven geen bezwaar te hebben tegen noodzakelijk geachte aanpassingen 
van indexeringsmechanismen, maar hij betreurde het dat deze technische 
aanpassingen worden voorgesteld in het kader van de ombuigingsopera-
ties. Zullen de voorgestelde wijzigingen daardoor niet veeleer gezien wor-
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den als bezuinigingsmaatregelen dan als noodzakelijke aanpassingen? Ove-
rigens kon hi j er zijn vo ldoening over uitspreken dat nu in één wetsontwerp 
de herziening van de aanpassingsmechanismen word t geregeld. De twee 
maal per jaar terugkerende '/2%-stapjes brachten iedere keerde nodige on-
rust en droegen te veel het karakter van incremental ist ische polit iek. 

Het lid van de DS'70-fractie zei grote waarde te hechten aan het verband 
tussen het op zich verdedigbare wegwerken van «systeemfouten» enerzijds 
en koopkrachthandhaving tot modaal en een soepele overgangsregel ing an-
derzijds. Het lid herinnerde aan zijn opmerkingen bij de behandel ing van het 
z.g. 1 jul i-pakket aangaande de wensel i jkheid af te stappen van het nemen 
van ti jdeli jke maatregelen, dit vanwege onzekerheid en onrust in maat-
schappeli jk opzicht. Met dit wetsontwerp kan daaraan een einde komen. 

Dit lid betreurde het echter dat de Regering nog steeds geen instrumenten 
heeft ontworpen om een zo belangri jk deel van het sociaal-economisch be-
leid als de inkomensvorming aan te vatten om de centrale doelstel l ingen 
van dat beleid te bereiken. Het onderhavige wetsontwerp betreft slechts 
groepen die gemakkeli jk onderwerp van wetgevende maatregelen zi jn: een 
principieel moei l i jke zaak. Het beleid ten aanzien van andere inkomensgroe-
pen (niet CAO-inkomens) dient minstens even str ingent onderwerp van wet-
gevende maatregelen te zijn. Delen de bewindsl ieden deze opvatt ing? 

Meent de Regering dat de stel l ing juist is dat min imumloontrekkers in het 
algemeen tot de sociaal zwakken moeten worden gerekend? Hoe beoorde-
len zij in dit kader het gegeven dat ca. 80% van de min imumloontrekkers niet 
de last draagt van een vol ledige gezinshuishouding? Zou het niet zinvol zijn 
een onderscheid te maken tussen de groep waarvan verwacht mag worden 
dat zij gedurende haar hele arbeidsleven op het niveau van het m i n i m u m -
loon moeten verkeren en de groep die op dit niveau ti jdeli jk verkeert bij de 
aanvang van het arbeidsleven? Hoe groot is eerstgenoemde groep (30% van 
de minimumloners?)? 

II. BRUTO AANPASSINGSMECHANISMEN 

11.1. A lgemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden met ins temming dat de Re-
gering samen met de SER kiest voor een welvaartsvaste koppel ing van de 
ontwikkel ing van het m in imumloon en van de sociale uitkeringen aan de 
ontwikkel ingen van de lonen in het bedri j fsleven. Gezien de ui teenlopende 
ui twerking van het begrip welvaartsvaste koppel ing van werkgevers, werk-
nemers en Regering zouden deze leden graag van de Regering wi l len verne-
men wat de Regering exact verstaat onder een welvaartsvaste koppel ing. Is 
naar haar mening bij de ui twerking die de werkgevers aan dit begr ip geven 
eigenlijk nog wel sprake van een welvaartsvaste koppeling? 

Gezien het principiële ui tgangspunt van de Regering waren deze leden 
verbaasd dat de Regering bij een nadere ui twerking van het indexeringsstel-
sel zo gemakkeli jk kiest voor een in de praktijk bewezen onvolmaakt 
systeem, nameli jk indexering via de index van de regel ingslonen. De hier 
sprekende leden waren zich ervan bewust dat een keuze voor de index van 
de verdiende Wet die veel beter aansluit bij het loonbegr ip van de Wet Min i -
mumloon en minimumvakant iebi js lag op een aantal grote technische be-
zwaren stuit. Op dit moment biedt alleen de index van de regelingslonen de 
technische mogel i jkheid bepaalde elementen te el imineren en de technische 
verwerking van de index van de verdiende lonen duurt te lang. Desondanks 
meenden deze leden dat het CBS verzocht moet worden met prioriteit te 
gaan werken aan een verbeter ing van de index voor de verdiende lonen, 
waardoor bereikt kan worden dat een groot aantal technische bezwaren, die 
nu aan deze index kleven, weggenomen kunnen worden. Zij zouden graag 
van de Regering vernemen of zij bereid is mee te werken aan de spoedige 
ontwikkel ing van een dergelijke index, welke blijkens het SER-advies tech-
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nisch mogelijk, maar eerst op enige termijn te realiseren is. Deze leden acht-
ten dit een wezenlijk punt en van groot belang bij hun definitief oordeel over 
de concrete regeringsvoorstellen ten aanzien van het buiten beschouwing 
laten van bepaalde beloningselementen. 

De hier aan het woord zijnde leden waren van mening dat gekozen moet 
worden voor een index met de grootst mogelijke controleerbaarheid, een-
voud, zekerheid en zo gering mogelijke manipuleerbaarheid door partijen. 
Deze index moet de loonontwikkeling van de werknemers in het particuliere 
bedrijfsleven zo nauwkeurig mogelijk volgen, bij voorkeur op niet te grote 
afstand in tijd. In verband hiermee wilden zij de Regering er nog op wijzen 
dat het SER-advies aangeeft dat de index van de regelingslonen in veel ster-
ker mate manipuleerbaar door partijen is dan de index van de verdiende lo-
nen. Deze leden waren bereid mee te werken aan het eventueel elimineren 
van enkele onderdelen die nu in de index van de regelingslonen doorwerken 
en in de huidige index van de verdiende lonen niet zichtbaar te maken zijn, 
voor zover die elementen leiden tot een geleidelijke wijziging in de relatieve 
positie van het minimumloon. 

In deze paragraaf wilden deze leden ten aanzien van het elimineren van 
bepaalde beloningscomponenten de mening van de Regering hebben over 
de wenselijkheid van dit elimineren, ook indien hierdoor de manipuleerbaar-
heid van de index sterk vergroot wordt. 

Deze leden constateerden vervolgens dat de Regering het essentiële be-
zwaar van de index van de regelingslonen erkent dat schoksgewijs bepaalde 
ontwikkelingen zichtbaar worden en doorwerken. Hierdoor blijft het gevaar 
van manipuleren met indexcijfers en soortgelijk geknoei als nu met de door-
werking van de bouw-c.a.o. bestaan. Ook in de toekomst moet dit zeker niet 
worden uitgesloten nu het waarschijnlijk is dat in de bouwnijverheid in het 
kader van arbeidsvoorwaardenoverleg zal worden besloten tot het opnieuw 
verwerken in de functieionen van een deel van de in het verleden ontstane of 
gegroeide toeslagen. Kan de Regering de garantie geven dat er niet opnieuw 
wordt gemanipuleerd met indexcijfers? 

Het handhaven van de index van de regelingslonen betekent ook dat de 
mogelijkheid van bijzondere verhogingen aanwezig moet zijn. Deze leden 
constateerden dat ook de Regering dit inziet. Uit de memorie van toelichting 
blijkt echter ook dat de Regering de mogelijkheid van een bijzondere verho-
ging slechts mondjesmaat wil laten plaatsvinden. De Regering wil deze me-
de afhankelijk maken van de totale sociaal-economische en budgettaire si-
tuatie. Is dit standpunt eigenlijk wel consistent gezien de principiële keuze 
van de Regering voor een welvaartsvaste koppeling zoals bedoeld in de wet 
minimumloon en de keuze voor de index van de regelingslonen? 

De leden van de PvdA-fractie wilden nogmaals benadrukken dat het voor 
de rechtszekerheid van hen die financieel zijn aangewezen op de ontwikke-
ling van minimumloon en sociale uitkeringen van groot belang is als een 
systeem wordt gekozen, dat deze ontwikkeling niet voortdurend in een sfeer 
van manipulatie en onderhandelingen brengt. 

Is de Regering, zo vroegen deze leden ten slotte, bereid de berekeningen 
over de periode 1974-1977 te laten zien waaruit blijkt dat de positieve en ne-
gatieve effecten van de voorgestelde aanpassingen van het bruto-indexe-
ringsmechanisme elkaar in evenwicht houden (blz. 7, voorlaatste alinea)? 

De leden van de CDA-fractie wilden de Regering vragen in te gaan op de 
functie van het minimumloon. In aantallen mensen die aan de vaststelling 
van dat loon hun inkomensontwikkeling ontlenen, is die functie vooral aan-
wijsbaar in de sociale voorzieningensector. Niettemin vervult het minimum-
loon wel degelijk ook een functie op de arbeidsmarkt. Is van de samenstel-
ling van dié groep mensen iets naders te zeggen? Is redelijkerwijs te stellen, 
dat slechts een minderheid van de «echte» minimumloners kostwinner is? 

De leden van de WD-fractie onderschreven het uitgangspunt, waarover 
ook overeenstemming bestaat in de Sociaal-Economische Raad, dat de 
loonontwikkeling in het bedrijfsleven - hoe ook nader ingevuld - bepalend 
moet zijn voor de ontwikkeling van minimumloon en sociale uitkeringen. 
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Daarbij is het gewenst dat de regelmatige bijstellingen van deze inkomens 
zoveel mogelijk via in de wet vastgt egde aanpassingscriteria worden gere-
geld. Niet de verdiende lonen, maar de ontwikkeling van een - van oneigen-
lijke elementen geschoonde - regelingsloonindex dient naar hun oordeel de 
grondslag te zijn voor de halfjaarlijkse automatische aanpassingen. Bijzon-
dere verhogingen kunnen dan onderwerp van politieke keuze zijn, uiteraard 
nadat de sociale partners daarover hun opvattingen kenbaar hebben ge-
maakt. 

Wat betreft de invulling van de aanpassingscriteria waren deze leden het 
met de bewindslieden eens dat het element herstructurering, de componen-
ten met cumulatieve werking (de zogenaamde haasje-over-effecten) en de 
elementen die tot overcompensatie (onder andere de vakantiebijslag) leiden, 
sowieso geweerd moeten worden. De bewindslieden stellen verder als in-
grijpend verschil met de bestaande systematiek voor om een aantal andere 
beloningselementen op niveau door te geven. Deze leden vroegen zich af of 
de regelingsloonindex daardoor niet voor nog slechts weinigen controleer-
baar en doorzichtig wordt. 

De bewindslieden spreken als hun mening uit dat het hun als verstandig 
voorkomt de relatie tussen de ontwikkeling van de regelingslonen en die van 
de verdiende lonen aan de orde te stellen bij gelegenheid van de over de 
wenselijkheid van bijzondere verhogingen periodiek te voeren discussies. 
Moet bij de genoemde bijzondere verhogingen dan gedacht worden, vroe-
gen deze leden, aan verhogingen volgens bepaalde rekensystematieken of 
aan verhogingen op grond van politieke beleidskeuzen, zo daar de economi-
sche mogelijkheden toe zijn? 

Bij een te eng loonbegrip als aanpassingsmaatstaf vrezen de bewindslie-
den dat het aantal werknemers dat feitelijk een loon heeft gelijk aan het mini-
mum(jeugd)loon in relatieve zin zal afnemen. Wat is daarvan het bezwaar, 
wilden deze leden weten. Kunnen de bewindslieden aangeven hoeveel per-
sonen in 1979 minimumloon verdienen? Hoeveel van hen verdienen het mi-
nimumjeugdloon? Hoeveel van hen zijn mannelijke werknemers in de leef-
tijdscategorie van 23-64 jaar en hoeveel zijn vrouwelijke werknemers in de-
zelfde leeftijdscategorie? Zijn de percentages per categorie toe- of afgeno-
men vergeleken met de eerdere jaren, die in het SER-advies zijn weergege-
ven? 

De leden van de fractie van D'66 stonden op het standpunt, dat de sociale 
uitkeringen en het minimumloon in het algemeen de netto-welvaartsont-
wikkeling van de actieve beroepsbevolking behoren te volgen. Het aanpas-
singsmechanisme zou daarom afgestemd moeten worden op de werkelijk 
verdiende inkomens in plaats van op de regelingslonen, onder aftrek van be-
lastingen en sociale premies. Tevens zou op den duur ook de ontwikkeling 
van de secundaire arbeidsinkomens in het indexeringsmechanisme opgeno-
men moeten worden. Evenals bij de sociale minima zou bij de bovenminima 
in de sociale uitkeringen een netto-koppeling aan de arbeidsinkomens van 
de actieve beroepsbevolking het uitgangspunt behoren te zijn. Dit kan men 
in principe ook bereiken door van bruto grootheden uit te gaan als uit die 
bruto grootheden dezelfde belastingen en sociale premies betaald worden. 
De regeringsvoorstellen zouden, indien nader op een bepaalde wijze uitge-
werkt, een stap in deze richting kunnen zijn. Kern blijft echter dat het aanpas-
singsmechanisme voor de sociale uitkeringenen het minimumloon op den 
duur een netto-koppeling moet gaan inhouden, waarbij de werkelijk verdien-
de totale arbeidsbeloning (primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden sa-
men) het uitgangspunt is. Gestreefd dient te worden naar het verzamelen 
van de daartoe vereiste gegevens, aldus deze leden. 

De wijzigingen in het bruto-aanpassingsmechanisme stuitten bij de leden 
van de fractie van de SGP bepaald niet op verzet; integendeel, zij konden 
zich er voor wat betreft de hoofdlijnen geheel mee verenigen. Wel restten er 
nog enkele vragen, die zij graag beantwoord zouden willen zien. 

Voor zowel het aanpassingsmechanisme van het minimumloon als dat 
van de sociale uitkeringen is kenmerkend dat deze inkomens voor de ont-
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vangers ervan als enig danwei als hoofd inkomen moeten kunnen funct ione-
ren. Waarom kan dit gegeven er niet anders toe leiden dan dat als basisbe-
ginsel in de aanpassingsmechanismen het beginsel van de welvaartsvaste 
koppel ing word t verankerd? Welke verschi l len zouden er optreden als zou 
worden gekozen voor het beginsel van de waardevastheid met een twee-
jaarli jkse bijstel l ing achteraf? 

Waarom verdient voorts het systeem van de automatische halfjaarli jkse 
aanpassingen methodisch vanuit de na-i j l ingsproblematiek eigenli jk verre 
de voorkeur? Hoe beoordeelt de Regering in dit verband de sugge-
stie van de FNV, dat, indien het CBS de mogel i jkheid werd geboden o m op 
korte termi jn meer mankracht voor de opstel l ing van de index van de ver-
diende lonen in te zetten, dit bezwaar geël imineerd zou kunnen worden? 

Bepaalde beloningscomponenten dienen naar het oordeel van de Rege-
ring bij een adequate invul l ing van het aanpassingscri ter ium buiten be-
schouwing te bl i jven. Het betreft hier componenten die een specifiek sector-
gebonden of specifiek funct ie-gebonden karakter hebben, alsmede compo-
nenten die naar hun aard een cumulat ieve werk ing hebben. Daar komen ver-
volgens nog bij die componenten die bij doorwerk ing leiden tot overcom-
pensatie. De leden van de SGP-fractie zeiden zich in principe te kunnen ver-
enigen met het buiten beschouwing laten van deze componenten. 

Vasthoudend aan het beginsel van de welvaartsvaste koppel ing van het m i -
n imumloon en sociale ui tkeringen aan de ontwikkel ing van de regel ingslo-
nen, besluit de Regering vervolgens een aantal correcties op dat beginsel 
aan te brengen. De leden van de PPR-fractie zagen hierin enige analogie met 
de grondpri jsvaststel l ing. Of nu de verkeers- danwei de gebruikswaarde van 
de grond als beginsel word t genomen maakt in feite wein ig verschil uit, in-
dien vervolgens tal van correcties op het ui tgangspunt worden aangebracht. 
Door het aanbrengen van correcties ontstaat onvermi jdel i jk een welvaarts-
vaste koppel ing of afstand, zowel wat betreft de koppel ing regel ingslonen -
m in imumloon , als wat betreft de koppel ing m in imumloon - sociale uitkerin-
gen. 

Doordat de regel ingslonen de grondslag bl i jven vormen voor de halfjaar-
lijkse - nu automatisch plaatsvindende - aanpassingen is de incidentele in-
komenscomponent reeds uit het aanpassingssysteem geël imineerd. Vervol-
gens gaat de Regering er toe over o m dan ook nog de zogenaamde sector en/ 
of functiespecifieke elementen uit de koppel ing te halen, word t het m in i -
mumlooneffect geël imineerd en worden de elementen die tot overcompen-
satie aanleiding (kunnen) geven uit het aanpassingssysteem geschrapt. De 
vraag die zich hierbi j voordoet is de volgende. Is het niet waarschi jnl i jk dat 
bovenstaande beloningscomponenten - welke buiten de automatische half-
jaarli jkse aanpassingen gaan vallen - op een min of meer toeval l ige, in ieder 
geval historisch bepaalde, keuze berusten, en dat na ver loop van een aantal 
jaren nieuwe beloningscomponenten zich zullen voordoen waarvan het 
minder wenseli jk word t geacht dat deze in de welvaartsvaste koppel ing wor-
den waargenomen? Moet dan niet gebruik worden gemaakt van de moge-
Iijkheid het aanpassingssysteem periodiek bij te stellen, zodat na ver loop 
van t i jd blijkt dat de defini t ieve regel ing helemaal niet zo definit ief is? Verke-
ren we dan in feite niet in dezelfde situatie als waar in we nu zitten, nl . het 
wettel i jk vastleggen van het aanpassingssysteem? Deze leden wezen in dit 
verband vooral op de voorgestane herstructurering in de beloningssfeer op 
grond van de herwaardering van vu i l , zwaar en onaangenaam werk. Naar 
hun mening kan een dergeli jke herstructurer ing niet goed plaatsvinden in-
dien niet het gehele funct iewaarder ingssysteem, dus niet alleen voor deze 
beperkte groep van werknemers, ter discussie word t gesteld en daaraan op-
nieuw en gestructureerd vo rm word t gegeven. Het is niet ondenkbaar dat 
daaruit een aantal be loningscomponenten voortv loeien, waarvan het door 
de Regering niet wensel i jk word t geacht dat die in het aanpassingssysteem 
worden opgenomen. 
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De voornaamste argumenten die de Regering aanvoert voor de wijziging 
van het aanpassingsmechanisme zijn gebaseerd op de berekeningswijze van 
de minimumlonen. De Regering erkent dat een aantal van deze elementen 
niet van toepassing zijn op de sociale uitkeringen. De leden van de CPN-frac-
tie waren echter van mening dat de berekeningswijze van de sociale uitke-
ringen, zoals die tot dusverre geschiedt, met argumenten onderbouwd tot 
stand is gekomen en dat de door de Regering als ongewenst beschouwde 
«uiteenlopende ontwikkeling» zou kunnen worden voorkomen door de 
sociale minima aan te passen. 

Achten de bewindslieden het niet gewenst bij het bepalen van de sociale 
minima niet alleen te letten op het minimumloon maar ook rekening te nou-
den met de verschillende budgetonderzoeken die zijn uitgevoerd en waaruit is 
gebleken dat de sociale minima niet in de noodzakelijke kosten van levens-
onderhoud kunnen voorzien? Zijn zij niet van mening dat de onderhavige 
voorstellen de nood van deze groepen zal doen toenemen? 

De door de bewindslieden voorgestelde maatregelen tegen de door hen 
als ongewenst beschouwde «uiteenlopende ontwikkeling» zal hierdoor 
plaats maken voor een nog meer ongewenste uiteenlopende ontwikkeling 
tussen verdiende lonen en sociale uitkeringen en -minima. De leden van de 
CPN-fractie stelden echter met nadruk dat de gedachte die ten grondslag ligt 
aan de sociale verzekeringen gericht was op het compenseren van het ver-
lies aan inkomen dat een werknemer zou ondervinden bij het wegvallen van 
werkgelegenheid of van de capaciteit tot werken. Zijn de bewindslieden niet 
van mening dat de gevolgen van de voorgestelde maatregelen erop duiden 
dat deze grondgedachte wordt losgelaten? Hebben de bewindslieden zich 
dit gerealiseerd? En waarop baseren zij het loslaten van deze - essentiële — 
grondgedachte? 

Behalve de reeds door hen naar voren gebrachte bezwaren tegen de haast 
waarmee de onderhavige voorstellen moeten worden behandeld, hadden 
deze leden grote moeite met het op zijn juiste waarde beoordelen van het 
wetsontwerp zonder precies te weten welke de effecten ervan op de uitkerin-
gen en op de hoogte van het minimumloon zullen zijn. Kunnen de bewinds-
lieden in belangrijke mate aangeven welke de effecten zijn op de hoogte van 
de uitkeringen in elke categorie? 

Daar waar door deze leden is opgemerkt dat naar hun mening de bereke-
ningswijze van de sociale uitkeringen met argumenten onderbouwd tot stand 
is gekomen, vroegen zij de bewindslieden ten slotte nog of zij niet van mening 
zijn dat dit ook geldt voor de stijging van de post incidenteel en dat als gevolg 
van deze zorgvuldigheid de exponent incidenteel loon moet worden opgeno-
men in het aanpassingsmechanisme van minimumloon en sociale uitkeringen. 

Het lid van de GPV-fractie stemde in met het voornemen om minimum-
loon en sociale uitkeringen gekoppeld te houden aan de ontwikkeling van de 
regelingslonen. Koppeling aan het prijsniveau, zoals om budgettaire rede-
nen wel wordt bepleit, wees dit lid af omdat de ontwikkeling van het prijsni-
veau te veel toevalligheidsfactoren kent en omdat inkomens met inkomens 
dienen te worden vergeleken. De voorgestelde aanpassingen in de bruto-
sfeer die elementen betreffen met een al te specifiek karakter, leken dit lid ver-
beteringen van het thans geldende systeem. 

Het lid van de DS'70-fractie kon zich in het algemeen verenigen met het 
uitgangspunt, dat bij de vaststelling van aanpassingsnormen voor mini-
mumloon en minimumvakantietoeslag aansluiting wordt gezocht bij de 
loonontwikkeling in het bedrijfsleven. Dit geldt evenzeer voor de sociale uit-
keringen. 

Dit lid vroeg vervolgens het oordeel van de Regering over de stelling, dat 
de aanpassing van het minimumloon het eertijds gestelde uitgangspunt van 
het volgen van de algemene welvaartsontwikkeling te boven is gegaan. Zou-
den de bewindslieden dit als een «systeemfout» willen kwalificeren? 

Kunnen de bewindslieden informatie verstrekken of en zo ja welke secto-
ren in hun voortbestaan zouden worden bedreigd bij handhaving van het 
huidige bruto-aanpassingssysteem? Om hoeveel minimumloontrekkers en 
overige loontrekkers gaat het daarbij precies? 
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Zien de bewindsl ieden in het door hen voorgestane beleid handhaving of 
een relatieve verslechtering van de positie van het m in imuminkomen in het 
loongebouw? 

II. 2. Het wijzigingsvoorstel 

A. Voortaan buiten beschouwing te laten beloningscomponenten 

Naar aanleiding van de toel icht ing bij het regeringsvoorstel betreffende 
de zogenaamde herstructurering vroegen de leden van de PvdA-fractie naar 
een nadere uiteenzetting over het in hun ogen bestaande verschil tussen 
sectorgebonden herstructureringen en funct iegebonden herstructurer in-
gen. Wanneer is naar het oordeel van de Regering sprake van herstructure-
ring van de beloning? Is de Regering er zich van bewust dat bepaalde ge-
wenste verander ingen, verhogingen meestal, van lonen worden overeenge-
komen onder de noemer van structuurverander ingen, terwi j l het in feite gaat 
o m de verdel ing van een deel van de initiële verhoging? De Regering is ter 
zake zeer aangewezen op de informat ie van c.a.o.-parti jen, waarbi j zelden 
ook inzicht in de werkeli jke bedoel ingen word t verschaft. 

Heeft de Regering zich al een voorstel l ing gemaakt van de wijze waarop in 
ca .o . 's u i tvoer ing gegeven zal kunnen gaan worden van de door haar ge-
wenste verbeter ing in beloning voor vu i l , zwaar en onaangenaam werk? Hoe 
kan worden voorkomen dat onder deze ui tnodigende benaming verhogin-
gen worden overeengekomen voor grotere groepen, en deze verhogingen 
toch niet doorwerken in de index? 

Kan de Regering aangeven in welk geval funct iegebonden herstructurerin-
gen naar haar mening niet mogen doorwerken? Wat dient er te gebeuren bij 
een totale funct iewaarder ing met f inanciële gevolgen in een bepaalde be-
drijfstak? 

Daar de begr ippen sectorgebonden en funct iegebonden herstructurerin-
gen niet eenduidig vast l iggen, hadden deze leden de volgende principiële 
vraag aan de Regering: Is het juist dat een technisch ui tvoer ingsorgaan als 
het CBS zich moet bezighouden met het interpreteren van c.a.o.-gegevens? 
Acht de Regering het gevaar dan niet erg groot dat het werk van het CBS 
hierdoor in een polit iek vaarwater komt? 

Voor wat betreft de zogenaamde min imumloonef fec ten vroegen de leden 
van de PvdA-fractie of de Regering nader ci j fermatig inzicht kan geven in op-
getreden directe en indirecte effecten van de opstuwende werk ing van ver-
hogingen van het m in imumloon . 

Hoeveel ca.o. 's zijn de laatste vi j f jaren gepasseerd waar in de laagste 
loonschalen werden opgetrokken tot het niveau van het m in imumloon en 
hoeveel werknemers betrof dat? Deze leden zouden hetzelfde wi l len weten 
voor zover sprake is geweest van het hanteren van het m in imumloon als 
schaal loon. 

Met betrekking tot het zogenaamde indirecte effect, nameli jk verhoging 
van naastl iggende hogere loonschalen, zouden deze leden graag meer in-
zicht hebben in de feiteli jke ontwikkel ingen ter zake gedurende ook bij voor-
beeld de laatste vijf jaar. In hoeverre meent de Regering dat kan worden aan-
getoond dat de verhogingen van deze schalen het gevolg zijn van de verho-
g ing van het min imumloon? Zullen parti jen niet alt i jd een argumentat ie we-
ten te v inden als zij van mening zijn dat bepaalde lagere loonschalen moeten 
worden opgetrokken? Hoe kan de argumentat ie en dus de doorwerk ing in de 
index worden uitgesplitst in het effect van min imumloonverhog ingen ener-
zijds en andere overwegingen anderzijds? Deze leden meenden dat echte 
haasje-over-effecten zo enigszins mogel i jk moeten kunnen worden geël imi-
neerd. Zij meenden echter dat met die intentie niet ook andere ontwikkel in-
gen in lagere loonschalen buiten de index mogen worden gehouden, anders 
dan die controleerbaar het gevolg zijn van de verhoging van het wettel i jk mi -
n imumloon zelf. 

Deze leden konden op zich ins temmen met het buiten beschouwing laten 
van verhogingen van de vakantiebi jslagen. Zij meenden echter dat daartoe 
niet kan worden besloten zonder zekerheid dat voor de zelfstandige ontwik-
keling van het wettel i jk m in imumloon een bevredigende indexer ing is vast-
gelegd in de wet en de achterstandsproblematiek is opgelost. 
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Het was de leden van de CDA-fractie nog niet volstrekt duideli jk geworden 
of effecten van herstructureringen nu wel of niet bleven doorwerken via de 
bruto-aanpassingsmechanismen. Daarbij dachten zij bij voorbeeld aan her-
structurer ingsinspanningen die pr imair met arbeidsomstandigheden van 
doen hebben. Het kan toch niet de bedoel ing zijn om als effect daarvan een 
verhoging van uitkeringen en m i n i m u m l o o n te verkr i jgen. Juist een positie-
verbeter ing van zulk een aard word t beoogd. Hoe kiest het wetsontwerp hier 
positie? 

Deze leden realiseerden zich overigens we l , dat het niet laten doorwerken 
van deze effecten veronderstelt , dat ook bepaalde soorten arbeid in bene-
denwaartse of bovenwaartse r icht ing verschuiven. In feite doet zich dat ook 
voor. Ook dan is het toch niet de bedoel ing bij voorbeeld een lagere salarië-
ring van academici tot lagere ui tker ingsbedragen en lager m in imumloon te 
doen leiden? 

De leden van de VVD-fractie onderschreven de stel l ingname dat het om 
een consistent ver loop binnen de categorie sociale uitkeringen te waarbor-
gen noodzakelijk is alle componenten, die bij de aanpassing van het min i -
mumloon buiten beschouwing worden gelaten, ook bij de sociale uitkerin-
gen niet te laten doorwerken. 

Het schonen van de regel ingsloonindex van sectorgebonden respectieve-
lijk specifiek funct iegebonden herstructurer ingen leek hun logisch. Maar 
dergeli jke herstructureringen kosten t i jd . Wanneer in de tussenti jd met toe-
slagen word t gewerkt, dienen die bij latere verwerking dan ook niet uit de re-
gel ingsloonindex te bli jven? 

De eindejaarsuitkeringen dienen evenals de vakantietoeslag buiten de au-
tomat ische halfjaarlijkse aanpassing van m in imumloon en sociale uitkerin-
gen gehouden te worden. Dit had de vol le ins temming van deze leden. Als 
sluitstuk wi l len de bewindsl ieden de eindejaarsuitkering ook formeel uit het 
begrip loon in de zin van de Wet m i n i m u m l o o n el imineren. Is het wel juist de 
eindejaarsuitkering daarbuiten te brengen, wanneer aan het einde van het 
jaar het totaal in dat jaar verdiende loon getoetst word t aan het m i n i m u m -
loon? Verdraagt zich dat met het garantiekarakter van het m in imumloon? 
Hoe is dat met overwerkvergoedingen? 

Alhoewel de bewindsl ieden van mening zijn dat het beginsel van gelijke 
beloning voor v rouwen en mannen bui ten de aanpassing zou moeten wor-
den gehouden zien zij van effectuering af. Kan aangegeven worden wat het 
st i jgingspercentage in de afgelopen jaren van deze component in de rege-
l ingsloonindex is geweest? Wat maakt effectuering van het buiten de aan-
passing houden van deze component zo gecompliceerd? 

De leden van de fractie van D'66 vonden dat loonsverhogingen met een 
specifiek sectorgebonden karakter in het kader van herstructurering niet bui-
ten de indexatie voor de sociale ui tkeringen gelaten behoren te worden . Uit-
gaande van de gedachte dat koppel ing aan de werkeli jk verdiende lonen op 
haar plaats is, achtten zij het logisch dat ook zulke loonsverhogingen in de in-
dexbepal ing worden meegewogen als welvaar tsverhoging, zoals dat ook 
gebeurt bij de verbeter ingen in arbeidsvoorwaarden bij één bepaalde ca .o . 
Herstructurering zou verder alleen bij de aanpassing van het m in imumloon 
buiten beschouwing kunnen bl i jven, aldus deze leden, als de herstructure-
ring geen betrekking heeft op groepen in de min imumloonsector . 

Deze leden konden er begrip voor hebben dat ernaar gestreefd word t door 
de Regering o m een zelf opstuwende werk ing van het m in imumloon onge-
daan te maken. Het aanpassingsmechanisme moet garanderen dat de rela-
t ieve plaats van het m in imumloon in het loongebouw gehandhaafd word t 
en dat het m in imumloon zichzelf niet opstuwt. Op die grond ondersteunden 
zij het voorstel de directe effecten van het optrekken van het m in imumloon 
uit het aanpassingsmechanisme te verwi jderen. Het gaat hier om de effecten 
van het optrekken van de schaal loonbedragen tot het m in imumloon en het 
verhogen van het m in imumloon wanneer dit als schaalloon in sommige 
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ca.o . ' s is opgenomen. Deze leden maakten echter bezwaar tegen het gel i jkt i j -
d ig uitzuiveren van het indirecte effect, de verhogingen van de schaallonen 
o m de afstand tot het m i n i m u m l o o n te handhaven. Deze dienen huns in-
ziens bij de aanpassing van de sociale uitkeringen meegewogen te worden . 

Deze leden g ingen akkoord met het voorstel o m de vakantietoeslag bui ten 
de automatische halfjaarli jkse aanpassing van m in imumloon en sociale uitke-
r ingen te houden. Zij maakten echter bezwaar tegen de el iminatie van de 
eindejaarsuitker ingen aangezien deze als integrale onderdelen, zij het van 
wisselende betekenis, van de totale arbeidsbeloning beschouwd moeten 
wo rden . 

De leden van de SGP-fractie vroegen wat nu eigenli jk precies verstaan 
word t onder het begr ip herstructurer ing. Is inderdaad de gewekte suggestie 
onjuist dat een dergel i jke maatregel alti jd een grotere loonst i jging dan ge-
midde ld zal betekenen? Worden dergeli jke maatregelen in een groot aantal 
geval len niet juist doorgevoerd om een bij de c.a.o.-onderhandelingen over-
eengekomen init iële loonsverbeter ing op een gedifferentieerde wijze in de 
loonschalen te verwerken? 

Met betrekking tot de zgn. eindejaarsuitkering het volgende. Overcompen-
satie v indt idem plaats wanneer in een bepaalde ca .o . of individuele 
arbeidsovereenkomst tot invoering van een eindejaarsuitkering wordt be-
sloten. Om tot een juiste beoordel ing te komen, is volgens deze leden de 
vraag legit iem of laatstgenoemde invoering van de eindejaarsuitkering veel 
voorkomt . 

De leden van de CPN-fractie vroegen de bewindsl ieden een nadere uit leg 
te geven van wat zij bedoelen met «een specifiek sectorgebonden karakter». 

Kunnen de bewindsl ieden voorts op basis van een realistisch cijfervoor-
beeld aangeven hoe in de laatste twee jaar zgn. «cumulatieve effecten» zijn 
opgetreden? Zijn de bewindsl ieden niet van mening dat een «consistent ver-
loop» nauweli jks een aanleiding is om ook ten aanzien van de sociale uitke-
r ingen de directe en indirecte min imumloonef fecten buiten de aanpassing te 
houden, wanneer zij zelf al constateren dat het «zelfopstuwend effect van 
het m in imumloon» daartoe geen reden is? Deze leden verwezen hierbij ook 
naar hun in de vor ige paragraaf gemaakte opmerk ingen. 

De leden van de CPN-fractie waren voorts van mening dat vakantiebi jslag, 
eindejaarsuitker ingen en spaarloon behoren tot het normaal verdiend loon. 
Naar hun mening zijn door de Regering op geen enkele wijze steekhoudende 
argumenten aangevoerd waarom deze factoren buiten de aanpassing van 
m i n i m u m l o o n en sociale uitkeringen zouden dienen te worden gehouden. In 
de memor ie van toel icht ing word t slechts geconstateerd dat dit «voor de 
hand l igt», of - zoals ten aanzien van het spaarloon - dat «het niet wensel i jk 
is dat via de aanpassingsmechanismen ontwikkel ingen op het terrein van 
het spaarloon bij deze inkomenscategorieën zouden leiden tot toeneming 
van het besteedbare inkomen» (blz. 11 , bovenaan). Kan de Regering met na-
me die laatste mededel ing duideli jker verklaren? 

Naar het oordeel van het lid van de DS'70-fractie stelt de Regering in pr in-
cipe terecht voor sectorgebonden of funct iegebonden herstructurering niet 
meer in de berekening op te nemen. Het is in dit verband echter wel sterk de 
vraag of sector- dan wel funct iegebonden elementen alt i jd op principieel en 
operat ioneel verantwoorde wijze te onderkennen zijn. Kunnen de bewinds-
l ieden een meer concreet inzicht verschaffen in wat zij verstaan onder sec-
torspecif ieke elementen? 

Dit l id vroeg zich af hoe de indieners het uitzuiveren van de zgn. indirecte 
effecten - te weten het verhogen van de schaallonen om de afstand tot het 
m i n i m u m l o o n te handhaven - kunnen verdedigen. Het gaat hier toch o m 
een door de contractpartners vr i jwi l l ig aangegane overeenkomst waarvan 
de consequenties bekend zijn? 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,15900, nr. 6 18 



B. Het toerekenen naar niveau 

De leden van de PvdA-fractie konden instemmen met de intenties van de 
Regering om de effecten van vloeren, vaste bedragen en van aftopping op 
niveau toe te passen. Gezien de voorgestelde techniek vroegen zij zich ech-
terwel af, of deze minimumloners en uitkeringstrekkers nog wel de moge-
lijkheid hebben om de hun toekomende verhogingen na te rekenen. 

Tevens is het de vraag of alle bestaande nivelleringstendenties van de in-
komens ook wel op een rechtvaardige manier worden doorgegeven aan het 
minimumloon. In dit verband vroegen deze leden zich af of de effecten van 
aftopping wel voldoende zichtbaar zullen worden omdat deze zich voor een 
groot deel afspelen in lonen die niet in ca.o.'s worden geregeld. Hoe kan 
dan toch een juiste toerekening plaatsvinden naar minimumloon en sociale 
uitkeringen? 

Deze leden waren er verbaasd over dat de Regering ervan heeft afgezien 
ook de toeslagverwerking naar niveau toe te rekenen. Is niet juist in het alge-
meen sprake van toeslagverwerking voor een bepaald aantal groepen en 
niet voor alle loongroepen? Moet dan niet gekozen worden voor doorreke-
ning naar niveau? Deze leden erkenden uiteraard de technische moeilijkhe-
den die met de toerekening samenhangen. Kan de Regering echter uitleg-
gen waarom deze toerekening zoveel moeilijker is dan bij voorbeeld een in-
terpretatie van het begrip herstructurering, minimumlooneffecten, etc? In 
dit verband wilden deze leden weten of de commissie analyse van het CBS 
niet een belangrijk hulpmiddel kan zijn voor het oplossen van de technische 
problemen die samenhangen met het toerekenen naar niveau. 

Een viertal beloningscomponenten willen de bewindslieden in principe 
naar niveau toerekenen, te weten de initiële verhogingen in vaste bedragen, 
de vloeren in de prijscompensatie, de toeslagverwerkingen en de loonsver-
beteringen als gevolg van stijging van het werknemersdeel van de pen-
sioenpremie. Met de toerekening naar niveau van initiële verhogingen in 
vaste bedragen hadden de leden van de VVD-fractie geen enkele moeite. An-
ders ligt dat met de niveautoerekening van de vloeren in de prijscompensa-
tie. Worden vloeren niet veelal overeengekomen om de afstand tussen het 
minimumloon en de daarboven gelegen loonschalen te handhaven? Zou 
verwerking van de vloeren in het minimumloon dit niet weer teniet doen, 
vervolgens uitstralingseffecten oproepend? Zijn vloeren op zich geen uit-
stralingsverschijnselen, wanneer ze overeengekomen worden om afstand te 
houden tot het minimumloon? Zo ja, dienen ze dan niet per definitie buiten 
het aanpassingsmechanisme gehouden te worden als consequentie van de 
ingenomen stelling dat uitstralingseffecten vermeden dienen te worden? 

Vraagpunt voor de aan het woord zijnde leden was of toeslagverwerkin-
gen in beginsel dienen doorte werken in minimumloon en sociale uitkerin-
gen. Heeft nu juist de verwerking van de bouw-ca.o."toeslagen niet overdui-
delijk aangetoond wat voor disproportionele uitwerking dit element op de 
regelingsloonindex kan hebben? Zou het daarom niet juister zijn om 
toeslagverwerkingen in beginsel niet door te laten werken en ten tijde van 
bijzondere verhogingen daarvoor compensaties te bieden indien het ontsta-
ne verschil tussen verdiende lonen en geschoonde regelingsloonindex daar 
aanleiding toe geeft? 

Deze leden begrepen niet hoe zij de zinsnede moesten interpreteren 
«Toeslagverwerkingen zijn, waar de toeslagen op het moment van verwer-
ken hun differentiërend karakter geheel verliezen, juist daardoor met recht te 
karakteriseren als loonsverbeteringen meteen algemeen karakter» (blz. 11, 
voorlaatste alinea). Kan dit met een voorbeeld verduidelijkt worden? Zij za-
gen niet in hoe bij voorbeeld gevarentoeslagen of vuil- en onaangenaam 
werktoeslagen voor werkzaamheden die daar aanleiding toe geven na ver-
werking als loonsverbetering met een algemeen karakter dienden te worden 
aangemerkt. Kan een overzicht gegeven worden van alle bekende, nog niet 
verwerkte toeslagen? Hoe omvangrijk is het toeslagendeel dat dateert van 
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respectieveli jk vóór en na de inwerkingtreding van de Wet m i n i m u m l o o n en 
dat nog voor verwerk ing in aanmerking komt? Welk sti jgingseffect kan dit op 
de regel ingsloonindex nog hebben? Wat gaat het kabinet doen, indien de 
bouwsector opn ieuw tot toeslagverwerking overgaat? Wat gaat het kabinet 
doen met de verwerking van toeslagen, die voortv loeien uit een specifieke 
sectorsituatie zoals de verwerking van gevarentoeslagen in de chemische in-
dustrie? 

Vraagpunt voor deze leden was verder de toerekening naar niveau van de 
aanpassing van schaallonen als gevolg van looncompensat ies voor geste-
gen werknemersbi jdragen in de pensioenpremie. Indien een achterstand op 
dit punt bestaat in een bepaalde bedrijfstak kan bij het c.a.o.-overleg een in-
haal worden bedongen via een verhoging van de werknemerspremie met 
gel i jkt i jdige looncompensat ie. Komt deze inhaaloperat ie als zodanig in de 
regel ingsloonindex dan bevoordeelt dat werknemers in bedri j fstakken, die 
reeds goede pensioenvoorzieningen kennen. Zi jn we nu juist niet bezig dit 
soort oneigenl i jke elementen te el imineren? 

Met betrekking tot de door het kabinet voorgestelde «geschoonde» rege-
l ingsloonindex vroegen deze leden zich ten slotte nog af in hoeverre met de-
ze nieuwe regel ingsloonindex voorkomen kan worden dat in de toekomst in 
de zwakkere bedri jfstakken het m in imumloon de schaallonen inhaalt. 

De leden van de fractie van D'66 waren erover verheugd dat de Regering 
nu voorstel t om beloningselementen die in de lonen duidel i jk naar niveau 
verschi l lend werken, zoals vloeren in de pr i jscompensat ie en verhogingen in 
de vo rm van vaste bedragen, ook naar niveau toe te rekenen. Zij zagen hierin 
een vo rm van toepassing van de gedachte van zogenaamde «deeltrends», 
een gedachte die zij met name bij de berekening van de ambtenarentrend 
reeds geru ime t i jd hadden bepleit, maar die tot nu toe door de Regering was 
afgewezen. 

Het toerekenen naar niveau riep bij de leden van de SGP-fractie één enkele 
vraag op. Blijkens de memor ie van toel icht ing komt het sporadisch voor dat 
een toeslagverwerking slechts op een beperkt aantal loonklassen in een 
ca .o . betrekking heeft. Zou zich echter een zo beperkte toeslagverwerking 
voordoen, dan zou desniettemin toerekening naar niveau gewenst zijn. 
Maar, zo lazen zij, bij de nadere ui twerking is gebleken dat voorshands de 
toerekening van deze component zodanige compl icat ies met zich brengt dat 
van het effectueren van deze toerekening moet worden afgezien, mede gelet 
ook op de marginale materiële betekenis. Dat zij zo, maar zou nader inge-
gaan kunnen worden op deze te verwachten technische complicaties? 

C. Technische aspecten 

De leden van de PvdA-fractie waren onder de indruk van de ingewikkeld-
heid van de technische ui twerking van het systeem van toerekening. Graag 
zouden zij een aantal rekenvoorbeelden van de Regering wi l len hebben aan 
de hand waarvan zij de rekentechniek beter zouden kunnen beoordelen. 

Ui tgaande van de principiële grondgedachte dat zoveel mogel i jk een pa-
rallelle inkomensontwikkel ing voor de verschil lende inkomensniveaus 
moet worden nagestreefd, vroegen deze leden zich af, of het voor de boven-
min ima mogel i jk is de index van de regel ingslonen of de index van de ver-
diende lonen zo in te r ichten, dat er indexcijfers voor verschi l lende loonni-
veaugroepen ontstaan, waarvan de ontwikkel ing bepaald word t door de ont-
wikkel ing van de vergeli jkbare inkomensniveaus van werkenden in de part i-
culiere sector, zodat direct toerekening naar niveau plaatsvindt en niet eerst 
een st i jg ing volgens het indexcijfer en vervolgens een correctie naar niveau. 

Gezien de ingewikkeldheid van het systeem wi lden deze leden graag het 
standpunt van de Regering weten over mogel i jke aanknopingspunten voor 
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de opzet van een andere toerekeningstechniek, die de studie van de heer 
Van den Doel kan bieden om nivel leringseffecten toe te rekenen. 

De Regering veronderstelt dat door interpolat ies en extrapolaties op aan-
vaardbare wi jze toerekening naar niveau kan worden bereikt. De verant-
woordel i jkhe id voor de te hanteren methodiek l igt bij de Minister van Soci-
ale Zaken. Naar het oordeel van deze leden doet zich hierbij de vraag voor of 
hier niet sprake is van een aantasting van de onafhankel i jkheid van het CBS. 
Kan de Regering het CBS dit soort voorschr i f ten geven zonder dat sprake is 
van overschr i jd ing van de grens tussen wetenschappel i jke toepassing en 
polit ieke beslissingen? 

Kan de Regering uit leggen waarom zij voor de toerekening van v loere f fec 
ten voor de bovenmin ima kiest voor een bepaald loonniveau en waarom 
dan juist het loonniveau dat 15% hoger is dan het wettel i jke m in imumloon? 

Indien word t besloten tot een systematiek waarbi j in een algemene maat-
regel van bestuur de gehele ui tvoer ing van het globale beginsel van het aan-
passingscr i ter ium word t vastgelegd, meenden deze leden dat een dergeli jke 
a lgemene maatregel van bestuur twee maanden voor inwerkingtreding zou 
dienen te worden gepubl iceerd, zodat een nadere discussie daarover moge-
lijk is. Is de Regering bereid om ook de SER advies te vragen alvorens een 
dergel i jke algemene maatregel van bestuur word t gepubliceerd? 

Wat betreft de technische aspecten van de voorgestelde «geschoonde» re-
gel ingsloonindex merkten de leden van de VVD-fractie nogmaals op dat de 
toerekeningsmethodiek zo ingewikkeld en ver f i jnd word t dat die door 
slechts wein igen te volgen en te controleren zal zijn. Kan aan de hand van in 
het ver leden l iggende gegevens een rekenvoorbeeld van deze toerekenings-
methodiek inclusief interpolatie en extrapolat ie voor de bovenmin imale uit-
keringen worden gegeven? Zullen in de toekomst ook de ca.o. 's van de 
t rendvolgers - met name die van het omvangr i jke ziekenhuiswezen - weer 
worden meegenomen? Dienen, gezien het volgende karakter van de ca.o. 's 
van de t rendvolgers, deze ca.o. 's daar niet buiten gehouden te worden? 

De beschreven toerekeningsmethodiek zal door het CBS worden uitge-
voerd. De verantwoordel i jkheid voor deze methodiek ligt bij de Minister van 
Sociale Zaken. Waarom ligt de verantwoordel i jkheid in dezen niet mede bij 
de M in is te rvan Economische Zaken, onder wiens toezicht het CBSfunct io-
neert? 

II. 3. De aanpassing van de premieplichtige inkomens 

De leden van de PvdA-fractie hadden met belangstel l ing kennis genomen 
van de beschouwingen over effecten van het optreden van complicat ies als 
gevolg van onder meer het niet doorwerken van de bouw-c.a.o. Zij zouden 
graag inzicht hebben in de effecten op de premiepl icht ige inkomens en de 
toelat ingsgrens van het niet-doorwerken van bouw- en uitzend-ca.o. 's. Te-
vens vernamen zij gaarne tot welke premiest i jg ing wel doorwerking en toe-
rekening naar niveau, waarvan bli jkens de reger ingsvoornemens word t af-
gezien, zou hebben geleid. 

Wanneer zal de interdepartementale werkgroep haar studie over heff ings-
grondslagen afronden, en wanneer kan publicatie daarvan door de Minister 
worden tegemoet gezien? 

De leden van de VVD-fractie vroegen zich af of de bewindsl ieden niet in-
consequent waren op dit punt. Enerzijds stelden zij een geschoonde naar ni-
veau toegerekende regel ingsloonindex voor bij de aanpassing van min i -
m u m l o o n en sociale uitkeringen. Anderzi jds wi l len zij de premie-inkomens-
grenzen voor de volksverzekeringen en de toelat ingsgrens jaarli jks verho-
gen of ver lagen met de geschoonde, niet naar niveau toegerekende rege-
l ingsloonindex. Dit is opnieuw een voorbeeld dat in het gebied van de mid-
dengroepen met twee maten word t gemeten. 
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Verder vroegen deze leden waarom bij de aanpassing van de premie-inko-
mensgrenzen in 1979 de effecten van bouw- en uitzend-c.a.o.'s niet geëlimi-
neerd zijn. 

Met betrekking tot de aanpassing van de premieplichtige inkomens zou-
den de leden van de fractie van de SGP het volgende willen vragen. Thans 
wordt voorgesteld in afwachting van een interdepartementale studie inzake 
de heffingsgrondslagen van de sociale verzekeringen de premie-inkomens-
grenzen voor de volksverzekeringen en de toelatingsgrens jaarlijks te verho-
gen of te verlagen met de geschoonde, niet naar niveau toegerekende rege-
lingsloonindex. Wat betekent dit voor de voormelde genoemde hogere pre-
miepercentages? 

II. 4. De aanpassing van de rijksbijdragen in de sociale fondsen 

De leden van de CPN-fractie vroegen of de bewindslieden kunnen meede-
len wat de «opbrengst» is van de hier voorgestelde jaarlijkse aanpassing van 
de rijksbijdrage in de sociale fondsen met de geschoonde regelingsloonin-
dex. Op welke fondsen heeft dit precies betrekking en welke zijn de budget-
taire consequenties per fonds? 

II. 5. Bevoegdheid om in uitzonderlijke situaties af te wijken van de regels 
van het gebruikelijke aanpassingsmechanisme 

De leden van de PvdA-fractie vroegen of uit de mededeling van de Rege-
ring, dat thans niet wordt overgegaan tot het creëren van een bevoegdheid 
om in uitzonderlijke situaties de werking van de aanpassingmechanismen in 
negatieve zin te doorbreken, mag worden afgeleid dat de Regering, zolang 
niet een ander SER-advies is uitgebracht, zal afzien van het in negatieve zin 
doorbreken van het aanpassingsmechanisme als zich een uitzonderlijke situ-
atie voordoet. 

De hier aan het woord zijnde leden meenden uit de toelichting van de Re-
gering te mogen opmaken dat, indien zich in de bouw-c.a.o. een soortgelijke 
ontwikkeling voordoet als zich in 1978 en 1979 voordeed, dan niet besloten 
zal worden tot het doorbreken van de aanpassingsmechanismen. 

Kan de Regering bevestigen, dat het afzien van de bevoegdheid om in uit-
zonderlijke situaties de werking van het aanpassingsmechanisme in negatie-
ve zin te doorbreken, ook betekent dat zij tevens afziet van deze bevoegdheid, 
die in de verschillende afzonderlijke wetten zoals AOW, WAO etc. wordt ge-
boden? 

De leden van de V.V.D.-fractie waren het ermee eens dat het kabinet in 
uitzonderlijke situaties de bevoegdheid moet hebben, gehoord de SER en ge-
controleerd door het parlement, van de gebruikelijke aanpassingssystema-
tiek af te wijken. De zwaar verstorende effecten van de bouwtoeslagverwer-
kingen en de uitzend-c.a.o. op het algemeen sociaal-economisch beleid 
spreken voor zich. Toch dient het aantal voorzienbare gevallen tot een mini-
mum beperkt te worden. Daarom bleef het voor deze leden een groot vraag-
punt of toeslagverwerkingen in beginsel dienen door te werken in mini-
mumloon en sociale uitkeringen. Op dit punt zullen zich immers de grootste 
verrassingen kunnen blijven voordoen. 

Doorbreking van de werking van de aanpassingsmechanismen mag geen 
op zichzelf staande, geïsoleerde maatregel zijn, schrijven de bewindslieden. 
Daarom overwegen zij dit vraagstuk nader schriftelijk aan de SER voor te 
leggen. Heeft de SER hier echter niet reeds op 5 oktober over geadviseerd, 
zo vroegen deze leden? 

Met betrekking tot de bevoegdheid om in uitzonderlijke situaties een neer-
waartste afwijking van de loonontwikkeling mogelijk te maken wordt opge-
merkt dat daartoe alleen in uitzonderlijke situaties mag worden overgegaan. 
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Met welke nadere overwegingen, zo vroegen de leden van de S.G.P.-fractie 
zal dit vraagstuk aan de SER worden voorgelegd? 

Ten aanzien van de bevoegdheid van de Regering om in uitzonderl i jke si-
tuaties af te wi jken van de regels van het gebruikeli jke aanpassingsmecha-
nisme vroegen de leden van de CPN-fractie zich af of dit de bedoel ing heeft 
de Regering een mandaat te geven voor een afwi jk ing van de regels die be-
trekking hebben op de voorgenomen geschoonde index. Zijn de bewindsl ie-
den niet van mening dat de u i tvoer ing van de sociale wetgev ing en de bepa-
l ing van de sociale min ima vooral een zaak is van werknemers en werkge-
vers en dat het voornaamste aandeel van de Regering hierin moet bestaan uit 
het regelen van de f inancier ing van de sociale wetgeving? Het verzet tegen 
het afwi jken van het gebruikeli jke aanpassingssysteem is tot ui t ing gekomen 
in het standpunt van de werknemersorganisat ies in de SER. Zijn de bewinds-
l ieden niet van mening dat het niet de taak van de Regering is om - ondanks 
de daar gebleken verschil len van inzicht tussen werkgevers- en werknemers-
organisaties, waarbi j de belangri jkste verantwoordel i jkheid be rus t - onde r -
havige voorstel len er door te drukken? 

II. 6. De na-ijlingsproblematiek 

De leden van de PvdA-fractie meenden dat bij de keuze van de indexe-
r ingssystematiek mede gelet moet worden op de na- i j l ingsproblemen die 
ontstaan en die verschi l lend zijn bij de twee bestaande systemen. Zij hadden 
zich bij hun voorkeur voor een index van verdiende lonen mede laten leiden 
door de overweging dat na-i j l ing voorkomen kan worden door de resultaten 
van deze index minder ver te laten achterlopen bij die van de index der rege-
l ingslonen alsmede door de mogel i jkheid open te houden om met voor in-
dexer ing te werken. Hun voorkeur word t vooral bepaald door de overwe-
ging dat schoksgewijze ontwikkel ingen, zoals optreden bij de verwerking 
van toeslagen, zo mogel i jk moeten worden voorkomen, en overigens de 
ontwikkel ing van de verdiende lonen moet worden gevolgd, uiteraard na eli-
miner ing van een enkel element. 

Het leek de leden van de VVD-fractie alleszins gewenst de kwestie van de 
na-i j l ing - welke ook aan het gewijz igde aanpassingssysteem is verbonden 
- grondig te bezien. Vooral onder omstandigheden, waarbi j de koopkracht-
ontwikkel ing voor de uitkeringstrekkers op en boven het m in imum word t 
gegarandeerd, vraagt het na-ij l ingseffect van de regel ingsloonindex ten op-
zichte van de loonontwikkel ing o m compensaties (zoals de voor indexer ing 
van de uitkering met 1 % per 1 oktober) die in een later jaar onbedoelde nieu-
we compensat ies kunnen uit lokken. 

III. MINIMUMVAKANTIEBIJSLAG 

III. 1. Bijstelling van het wettelijke minimumpercentage onder gelijktijdige 
correctie van het minimumloonniveau 

De leden van de PvdA-fractie konden instemmen met een verhoging van 
de min imumvakant ieb i js lag van 7 naar 8%. Zij waren echter voorshands 
niet overtu igd van de argumenten voor de noodzaak van een verminder ing 
van het m in imumloon met 1 % en het feit dat de Regering het niet nodig 
v indt de vakantiebijslag ook te indexeren. 

Kan de Regering uit leggen waarom er een discrepantie bestaat tussen de 
tekst in de memor ie van toel icht ing, waar in ten aanzien van de bovenmin i -
ma in de WAO gesproken word t van een verschuiving van 1 % van de 
maandel i jkse uitkering naar de vakantiebi jslag, terwi j l voor de overige groe-
pen sprake is van geli jkt i jdige en evenredige correctie van het wettel i jk min i -
m u m l o o n en de tekst in de artikelgewijze toel icht ing (Artikel III), 
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waarin sprake is van een niveaucorrectie van het minimumloon met 1 % met 
een gelijktijdige verhoging van de minimumvakantiebijslag met 1 %? 

Deze leden vroegen zich ook af in hoeverre de voorgestelde operatie door 
mensen met sociale uitkeringen kan worden begrepen. Zij moeten de rede-
nering volgen, dat ten einde hun vakantietoeslag op het niveau van het be-
drijfsleven te brengen, hun maandelijkse uitkering eerst moet worden ver-
laagd om vervolgens later in het jaar de achtergebleven, maar dan verhoog-
de vakantietoeslag uitbetaald te krijgen. Realiseert de Regering zich ook dat 
de korting van 1 % reeds per 1 januari ingaat en de verhoogde toeslag pas 
een paar maanden later wordt uitbetaald? Hierdoor verliezen de uitkerings-
trekkers méér dan zij via de verhoogde toeslag terugkrijgen. Het wilde deze 
leden voorkomen, dat dit alles te veel van het goede is. 

Deze leden zouden graag een nader inzicht willen hebben in de aantallen 
werknemers die in het bedrijfsleven een vakantietoeslag hebben die lager is 
dan 8% en met name hoeveel nog 7% hebben. Zij wilden de Regering er ook 
op attent maken, dat bij de voorgestelde mutaties zich de situatie kan voor-
doen dat een bepaalde groep mensen zeer nadrukkelijk in inkomen achteruit 
gaat. Actief werkenden met het minimumloon, maar met 8% vakantietoe-
slag in het bedrijf waar gewerkt wordt, zullen een verlaging van het mini-
mumloon ondergaan ten behoeve van een vakantietoeslag die voor hen al 
op het te bereiken niveau ligt. Deze leden vroegen zich af of de Regering in dit 
geval niet ingrijpt in verworven rechten en wel met terugwerkende kracht. 

De Regering heeft nog middelen ter compensatie van ongewenste effec-
ten ter beschikking. Kan medegedeeld worden hoeveel middelen er eigenlijk 
nog zijn? Deze leden waren zich ervan bewust dat de hele redenering van de 
Regering om de verhoging van de minimumvakantiebijslag te korten op de 
uitkering staat of valt met het al dan niet bestaan van een achterstand van 
het minimumloon. Zij zijn op de hoogte van de berekeningen en conclusies 
van de twee grote minderheden van het SER-advies van juni 1978. Zij wisten 
echter niet tot welk oordeel de Regering gekomen is. Het gaat daarbij niet 
om de vraag of een eventuele achterstand van het minimumloon tot gevolg 
kan hebben dat budgettair moeilijk te dragen effecten optreden, maar uit-
sluitend om de vraag of, en zo ja in hoeverre, heel feitelijk sprake is van een 
achterstand. Deze leden zouden het op prijs stellen het standpunt van de Re-
gering over deze kwestie te vernemen. 

Kan het kabinet uitleggen waarom het op blz. 17 van de memorie van toe-
lichting teruggrijpt op het standpunt van zijn voorganger, terwijl het zelf ver-
antwoordelijk is voor het scheppen van een geheel nieuwe situatie ten ge-
volge van zijn eigen correctievoorstel? Is bovendien dit teruggrijpen niet in 
strijd met de grondgedachte van het onderhavige wetsontwerp, dat uitgaat 
van een welvaartsvaste koppeling door middel van de index van de rege-
lingslonen inclusief bijzondere verhogingen? 

Hoe groot zijn precies de door de Regering «ongewenst groot» geachte re-
percussies bij niet gelijktijdige correctie van minimumloon en sociale mini-
ma? 

De ledenvan de CDA-fractie vroegen of zij het juist zagen dat het verhogen 
van de vakantietoeslag in het minimumloon ( en de sociale uitkeringen ) van 
7 tot 8% gebaseerd is op de praktijk ter zake. Is die praktijk bij de minimum-
loners in feite al zeer wijd verbreid? Betekent dan - zo dit zo zou zijn - dat de 
«compenserende» maatregel in de maandelijkse minimumloonbedragen 
weliswaar vanuit de definities van het wettelijk minimumloon rondloopt, 
maar in de praktijk nogal eens een feitelijke ondercompensatie met zich zal 
brengen? 

De leden van de VVD-fractie ondersteunden het voorstel van het kabinet 
om tot een correctie van plaatsgevonden dubbeltellingen met betrekking tot 
de minimumvakantiebijslag te komen en voorts verder gaande dubbeltellin-
gen in de toekomst te vermijden. Met de voorgestelde systematiek om ener-
zijds de effecten van verhogingen van vakantiebijslagpercentages in de col-
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lectieve arbeidsovereenkomsten niet meer door te laten werken in het min i -
mumloon en anderzijds de minimumvakant iebi js lag als apart beloningson-
derdeel aan te passen aan de ontwikkel ingen in het bedri j fs leven, waren zij 
het eens. Zij achtten het eveneens wenseli jk om het wettel i jk min imumper -
centage van de vakantiebi jslag te verhogen van 7 naar 8. Dit onder geli jkt i jdi-
ge correctie van het m in imumloon en min imumui tker ingsn iveau, waar in tot 
nu toe het gemiddelde effect van de verhogingen van de vakantiebijslagper-
centages in het bedri j fsleven zijn verwerkt, en onder gel i jkt i jdige correctie 
van de uitkeringen boven het m in imum. Achterwege laten van beide correc-
ties zou in strijd zijn met de nieuwe systematiek en bovendien onaanvaard-
bare budgettaire gevolgen hebben. 

De leden van de fractie van D'66 waren evenals de Regering van mening 
dat het gewenst is de minimumvakant iebi js lag voor de werknemers en de 
sociale uitkeringen te brengen van 7 op 8%. Zij konden het bil l i jken dat in 
verband daarmee gel i jkt i jdig een correctie wordt aangebracht op de bruto-
aanpassing van m in imumloon en sociale ui tker ingen, ten einde dubbeltel-
l ing te voorkomen als gevolg van het feit dat de verhoging van de vakantie-
bijslag in het bedri j fsleven tot nu toe onderdeel ui tmaakte van het aanpas-
singssysteem. 

De leden van de PPR-fractie informeerden of zij het goed begrepen had-
den dat er naar de mening van de Regering een volstrekt n ieuwe oneven-
wicht igheid zou ontstaan, indien er geen correctie van het m in imumloonn i -
veau zou plaatsvinden nadat het wettel i jke minimumvakant iebi js lagpercen-
tage op 8 is gebracht. En acht de Regering het nu geboden, ten einde deze 
nieuwe «onevenwichtige» situatie te vermi jden, deze evenredige correctie 
wettel i jk vast te stellen? Of heeft deze «onevenwicht igheid» zich reeds eer-
der in het verleden voorgedaan, bij voorbeeld toen voor het laatst het mini-
mumpercentage werd verhoogd? Zo ja, wat was toen het effect op het wet-
telijk m in imumloon , de bovenmin ima in de WAO en het budgettair effect? 

Verhoging van het wettel i jk min imumpercentage naar 8 had de vol le in-
s temming van de leden van de CPN-fractie, hoewel zij van mening zijn dat dit 
percentage voor vele werknemers in de praktijk reeds overschreden word t 
en dat met het oog daarop bezien zou moeten worden of niet een hoger per-
centage meer met de actuele situatie in het bedri j fsleven overeenkomt. Wat 
is de mening van de bewindsl ieden hierover? 

Ten aanzien van de hieraan verbonden correctie van het m in imumloonn i -
veau zouden deze leden de bewindsl ieden wi l len verzoeken met een op re-
aliteit berustend ci j fervoorbeeld aan te tonen hoe de dubbel te l l ing ontstaat. 
Zijn de bewindsl ieden niet van mening dat met de door hen voorgenomen 
correcties in de WAO en het m in imumloon een duidel i jke aantasting van de 
koopkracht ontstaat? 

De voorgestelde wi jz ig ing ten aanzien van de min imumvakant ieb i js lag 
had volgens het lid van de GPV-fractie een enigszins kunstmat ig karakter. Hij 
had er echter oog voor dat deze wi jz iging als eenmalige ingreep nodig was 
bij het ingaan van het nieuwe systeem waarin voor overcompensat ie geen 
plaats meer zal zijn. Wel vroeg hij of de Regering w i lde ingaan op het com-
mentaar van de FNV dat de voorgestelde wi jz ig ing van het m in imumloon en 
de sociale minima voor het eerste halfjaar van 1980 een duidel i jk negatieve 
koopkrachtontwikkel ing te zien zal geven. 

Dat de Regering bij het verhogen van de min imumvakant ietoeslag van 7 
naar 8% dubbeltel l ingen in m in imumloon en sociale ui tkeringen wi l voorko-
men was volgens het lid van de DS'70-fractie niet meer dan logisch. 
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III 2 De aanpassingssystematiek voor de minimumvakantiebijslag 

De leden van de PvdA-fractie hadden in het geheel niet begrepen waarom 
het bij de min imumvakant ieb i js lag niet zou moeten gaan o m het vo lgen van 
de ontwikkel ing van de gemiddelde vakantiebi jslag in het bedri j fs leven. Kan 
de Regering hun dat nog eens uit leggen? 

Kan de Regering uit leggen wat zij verstaat onder «het volgen van een op 
grote schaal gehanteerde ondergrens»? Wat is eigenli jk op grote schaal? 
Onder welke omstandigheden is naar het oordeel van de Regering een ver-
hoging van de min imumvakant ieb i js lag rechtvaardig? Op hoeveel ca .o . ' s 
zou een gerechtvaardigde verhoging volgens haar betrekking moeten heb-
ben? 

Deze leden stonden vooralsnog op het standpunt dat dat nu juist wè l de 
bedoel ing is of zou moeten zijn en dat daarom het volgen van een in de wet 
op te nemen indexer ing voor de hand ligt. Zij vroegen de Regering of zij be-
reid is een dergeli jk indexer ingsmechanisme in de wet op te nemen ertoe 
leidend dat eenmaal per jaar een bi jstel l ing plaatsvindt, afgeleid van de ont-
wikkel ing in het bedri j fsleven. 

Gezien het standpunt van de Regering op blz. 17 van de memor ie van toe-
l ichting over bijzondere verhogingen vroegen deze leden zich ook af, welke 
garantie ui tker ingsgerecht igden eigenli jk van de Regering kunnen verwach-
ten, dat zij ook na een positief advies van een meerderheid van de SER 
de verhoging daadwerkeli jk zullen ontvangen? 

Wat betreft de aanpassingssystematiek van de min imumvakant ieb i js lag 
achtten de leden van de WD- f rac t ie de door het kabinet voorgestelde proce-
dure - zoals die reeds geldt voor bijzondere verhogingen van het m i n i m u m -
loon - j u i s t e r dan een automat ische aanpassing. 

Om te voorkomen dat de vakantiebi jslag voor de m in imumlonen en de so-
ciale ui tkeringen geru ime t i jd zal achterbl i jven bij de gemiddelde ontwikke-
ling in het bedri j fs leven, sloten de leden van de fractie van D'66 zich aan bij 
die helft van de SER, die zich uitsprak voor een automatische aanpassing. 
Wanneer dit bij de gewone halfjaarlijkse aanpassingen word t beoordeeld, 
zal voorkomen kunnen worden dat de betrokkenen drie jaar of langer versto-
ken bl i jven van opgetreden verbeter ingen in het bedri j fsleven. Dit achterbl i j -
ven is immers mogel i jk als eens in de drie jaar de SER advies word t ge-
vraagd over een bijzondere verhog ing, zoals de Regering voorstel t . 

Het lid van de DS'70-fractie had bezwaar tegen het in het leven roepen van 
een apart aanpassingsmechanisme voor de vakantietoeslag. Hoe meent de 
Regering zo nog een evenwicht ige ontwikkel ing te kunnen bevorderen? 

III.3 Een wettelijke minimumvloer? 

Met betrekking tot een wettel i jke m in imumv loer vroegen de leden van de 
PvdA-fractie de Regering nader ci j fermateriaal te verschaffen met betrekking 
tot de feiteli jke situatie in het bedri j fs leven. Op welk niveau, zo w i lden zij we-
ten, ligt in guldens de gemiddelde vloer in het bedri j fsleven? Hoeveel vakan-
tietoeslag heeft de 37 % voor w ie geen vloer in de vakantiebi jslag geldt? 

Hoe hebbende vloeren zich na 1974 ontwikkeld, gelet op het feit, dat uit-
sluitend in 1974 een half procent verhoging van het m in imumloon is beargu-
menteerd vanuit de ontwikkel ing van v loeren in de vakant iebi js lagen, en kan 
worden voorgerekend tot welk percentage van het m i n i m u m l o o n de gemid -
delde vloer in het bedri j fsleven leidt, zonder rekening te houden met het deel 
van het bedri j fsleven dat geen vloer kent? Hoeveel betekent de genoemde 
8,5% verhoging nu? 

Kan de Regering bevest igen, dat er geen dubbel te l l ing heeft plaatsgevon-
den voor v loerverhogingen na 1974, behalve wel l icht voor actieve min i -
mumloners , die ook recht hadden op deze vloeren? Over hoeveel actieven 
gaat het hier eigenlijk? 
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Deze leden moeten gezien de laatste zin van deze paragraaf constateren 
dat de Regering niet bereid is alle consequenties zelfs van haar eigen wets-
voorstel voor haar rekening te nemen. Kan de Regering uit leggen wat nu 
voorop staat, het te behalen f inanciële resultaat of een consequente wetge-
ving? 

De leden van de CDA-fractie vroegen zich af of de beschouwing die in de 
memor ie van toel icht ing ertoe strekt géén vloer in de vakantietoeslag op het 
niveau van de min imumui tker ingen te leggen, voor het betrekken van die 
stel l ing vo ldoende grond biedt. Wanneer degenen die het wettel i jk min i -
mumloon verdienen wel over het a lgemeen zo'n vloer kennen, leidt de in het 
voorstel gekozen systematiek in beginsel toch tot doorwerk ing daarvan? Of 
heeft die doorwerk ing in diffuse vo rm al plaatsgevonden? 

De invoer ing van een wettel i jke m in imumv loer in de vakantiebijslag acht-
ten de leden van de VVD-fractie minder gewenst. Invoering van zo'n vloer 
zonder gel i jkt i jdige correctie op het m in imumloonn iveau achtten deze leden 
- evenals het kabinet - vanuit een oogpunt van systematiek en gezien de ex-
tra lasten, die een zodanige regeling voor bedri j fs leven, sociale fondsen en 
r i jksbegrot ing met zich mee zou brengen, niet aanvaardbaar. 

De leden van de SGP-fractie vroegen wat voor de grootst mogel i jke m in -
derheid van de SER precies de overwegingen zijn geweest om de invoer ing 
van een wettel i jke minirtriumvloer niet gewenst te achten. Alleen dat dat aan-
leiding zou geven tot een dusdanige extra ophog ing dat die in de huidige 
omstandigheden als onwensel i jk zou moeten worden beschouwd? Of zijn er 
ook mogel i jk andere verklaringen denkbaar? Welk bedrag zou gemoeid zijn 
met het inbouwen van een min imumv loer in de wet? 

De leden van de PPR-fractie vroegen of er vanwege het feit dat de Rege-
ring niet de suggestie heeft overgenomen om een wettel i jke m in imumv loer 
in te voeren, geen sprake is van het doen ontstaan van een nieuwe achter-
stand van het m in imumloon en de sociale uitkeringen op de vakantiebi jslag 
voor de regel ingslonen. Op blz. 18 van de memor ie van toel icht ing word t 
gesteld dat invoer ing van een wettel i jke m in imumv loer tot effect zou heb-
ben dat de feitel i jke min imumvakant iebi js lag voor het m in imumloon op 
8,5 % word t gebracht. Omdat voor het overgrote deel van de werknemers 
een m in imumv loe r van toepassing is en een dergeli jke vloer niet op het ni-
veau van het m i n i m u m l o o n van toepassing word t verklaard, ontstaat er een 
nieuwe onevenwicht ighe id , maar dan één waarbi j het m in imumloon op ach-
terstand word t gezet ten opzichte van de regel ingslonen. Is dit een juiste 
conclusie? 

IV. DEFINITIEVE ELIMINERING VAN DE EFFECTEN VAN DE BOUWTOE-
SLAGVERWERKING 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 PvdA-fractie waren verbi jsterd over het feit dat de Rege-
ring nog cijfers presenteert, waar het gaat om de effecten van doorwerk ing 
van bouw- en uitzend-c.a.o., waarbi j geen rekening is gehouden met de to-
taal andere ui tkomsten die ontstaan, indien niet wordt uitgegaan van de 
veertig ca.o. 's waarop het t rendbeleid voor ambtenaren is gebaseerd maar 
op 200 ca.o . 's waarover in het georganiseerd overleg inmiddels overeen-
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s temming is bereikt. Zij hadden sterk de indruk dat sterk overdreven cijfers 
worden gepresenteerd ten einde de onmogel i jkheid van doorwerking aan te 
tonen, een doorwerk ing waar ook de Regering ten principale voorstander 
van is. 

De Regering omzeilt in de toel icht ing ook het probleem van de t i jdst ippen 
waarop de diverse te onderscheiden toeslagen in de bouw zijn ontstaan, zo-
dat beoordeeld kan worden of, en zo ja, in hoeverre, deze in het verleden 
eerder hebben meegeteld in de ontwikkel ing van de index. Zij zouden daar-
over alsnog door de Regering wi l len worden ingelicht. Het ontbreekt voor-
alsnog aan exact ci j fermateriaal waarui t blijkt wanneer toeslagen, die nu zijn 
verwerkt in funct ie ionen, zijn ontstaan en welk deel ervan is of kan zijn ver-
werkt in de index. Is de Regering bereid hierover alsnog een notit ie te produ-
ceren? 

Deze leden stelden zich uitdrukkeli jk op het standpunt dat zolang voor de 
aanpassing van m in imumloon , sociale uitkeringen en de vaststel l ing van de 
t rend voor ambtenaren en t rendvolgers word t uitgegaan van de index van 
de regel ingslonen, de consequentie daarvan is dat verwerk ing in funct ielo-
nen van toeslagen, waarvan de introduct ie of verhoging in het verleden niet 
van invloed is geweest op de hoogte van de loonindex, op het moment van 
verwerking zou moeten leiden tot doorwerk ing in de loonindex. 

Kan de Regering, zo vroegen zij vervolgens, de laatste zin op blz. 21 van de 
memor ie van toel icht ing «Die doorwerk ing is immers str i jdig met de alge-
mene matigingsgedachte» nader uit leggen? De hier sprekende leden zagen 
niet in hoe een bijdrage aan de mat igingsgedachte, hetgeen volgens hen in-
houdt mat ig ing van toekomst ige looneisen, geleverd kan worden door uitke-
r ingsgerecht igden en actieve min imumloners . Dezen vragen immers niets 
extra's. Zij hebben alleen een achterstand opgelopen. 

Ook zouden deze leden graag wi l len weten, of er verschi l len zijn in de ma-
te waar in de bouwtoeslagen reeds hebben doorgewerkt in de trend van de 
ambtenaren, die van de t rendvolgers en die van het m in imumloon . Kunnen 
deze eventuele verschil len gespecif iceerd worden? 

Deze leden wezen er vervolgens op dat inderdaad, zoals de memor ie van 
toel icht ing vermeldt , de Minister van Binnenlandse Zaken een overeenkom-
stig voorstel in het Centraal Georganiseerd Overleg voor Ambtenarenzaken 
aan de orde zal stellen. Blijkens een toespraak die de Minister van Binnen-
landse Zaken op 12 november in Oostvoorne heeft gehouden, is wat de Mi -
nister van Binnenlandse Zaken betreft sprake van een bespreekbaar voor-
stel. Deze leden meenden dat dit een juist u i tgangspunt voor overleg is, er 
moet reëel overleg mogel i jk zi jn, en niet een dictaat worden opgelegd. Daar-
om vroegen zij zich af hoe de mededel ingen van de Minister van Binnen-
landse Zaken zich verhouden tot de stel l igheid waarmee de Minister van So-
ciale Zaken stelt en voorrekent dat van doorwerking in het geheel geen spra-
ke kan zijn. 

Kan de Regering, vroegen deze leden ten slotte, een indicatie geven van 
het percentage waarmee de index van de regel ingslonen is achtergebleven, 
omdat de uitzend-c.a.o. in de periode 1972-1978 verantwoordel i jk geacht 
kan worden voor een neerwaartse druk? 

De leden van de CDA-fractie hadden ter zake de definit ieve el iminer ing 
van de effecten van de uitzend-c.a.o. voor het contractjaar 1978 twi j fe ls be-
houden, ook na lezing van de memor ie van toel icht ing. Zagen zij het goed, 
dan baseert de argumentat ie zich - anders dan bij de beide bouwtoeslagver-
werk ingen - op de kosten die verwerk ing met zich had gebracht, c.q. zou 
hebben. 

Zoals zij al eerder in dit verslag opmerkten, is dat niet het beginpunt van 
hun benadering van voorstel len die een correcte en verdedigbare systema-
tiek voor de toekomst beogen te geven. Bovendien waren zij er niet zeker 
van of dezelfde ca .o . in een eerder stadium niet wel eens een tegengesteld 
effect kon hebben opgeroepen. 
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Als deze leden vanuit hun beginpunt de voorstellen ter zake benaderden, 
zouden zij allereerst willen vragen aan te geven hoe tabel III.1 voor wat die 
ca.o. betreft eruit zou zien, indien al voorafgaand aan die doorwerking de 
uitzend-c.a.o. op het juiste «gewicht» zou zijn ingebracht. Acht de Regering 
een dergelijke benadering - zeker in het kader van dit wetsontwerp en gelet 
op de considerans - niet correcter? 

De leden van de VVD-fractie herinnerden eraan dat zij bij de behandeling 
van de voorlopige wettelijke voorzieningen op 1 januari en 1 juli 1979 ter 
voorkoming van de doorwerking van de bouwtoeslag en de uitzend-c.a.o. 
reeds te kennen hadden gegeven dat deze maatregelen een definitief karak-
ter dienen te krijgen. De beoogde parallellie in inkomensontwikkeling van 
werknemers in het particuliere bedrijfsleven, ambtenaren en uitkeringsge-
rechtigden zou immers ernstig worden doorkruist door een maatregel in de 
bouwsector die voor de betrokkenen geen enkel materieel voordeel bete-
kent. Bovendien zouden de consequenties voor rijksbegroting en sociale 
fondsen volstrekt onaanvaardbaar zijn in het licht van de centrale werkgele-
genheidsdoelstelling van dit kabinet. Daarbij komt dat - wat de bouwsector 
betreft-de in 1978 verwerkte toeslagen reeds vóór de inwerkingtreding van 
de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag van kracht waren. Het-
zelfde kan gezegd worden van het merendeel van de onderhavige sociale 
uitkeringen. 

Wat de uitzend-c.a.o. betreft, mag volgens deze leden gewezen worden op 
het verstorende effect dat deze ca.o. een aanmerkelijk groter gewicht in de 
regelingsloonindex wordt toegekend dan overeenkomt met de loonsom van 
de werknemers die eronder vallen. Juist in deze tijd is het onaanvaardbaar 
dat een op zich zelf reeds uitzonderlijk grote schaalloonverhoging in de uit-
zend-c.a.o. als gevolg van een onvolkomen wegingsmethodiek extra zwaar 
doorwerkt in de te indexeren inkomens. Daarom begrepen deze leden niet 
waarom de Regering er niet tegelijkertijd voor zorgt dat de uitzend-c.a.o. 
voortaan haar eigen gewicht krijgt in de systematiek van de regelingsloonin-
dex zodat een dergelijke verstoring zich niet kan herhalen. 

Wat betreft de bouwsector onderstreepten de VVD-leden de woorden van 
de bewindslieden: «Partijen hebben met de toeslagverwerking in feite een 
vorm van verbetering van arbeidsvoorwaarden gekozen welke zeer goed 
past in een op matiging van de loonontwikkeling gericht ca.o.-beleid». Hier-
mee geven de bewindslieden te kennen dat de bouwonderhandelaars goed 
gehandeld hebben op dit punt. Maar wat is de reactie van het kabinet als de 
bouwonderhandelaars deze argumentatie verdere eer aandoen en overeen-
komen om nog meer bouwtoeslagen te verwerken? Wat gaat het kabinet 
doen als dat opnieuw tot strijdigheid met de algemene matigingsgedachte 
en via doorwerking in de nieuw voorgestelde regelingsindex tot een op-
waartse druk van de collectieve lasten leidt? Toont dit niet opnieuw aan, 
hoezeer het wenselijk is om de toeslagverwerkingen in beginsel uit de rege-
lingsloonindex te elimineren? 

De leden van de fractie van D'66 konden zich verenigen met het elimineren 
van de effecten van de bouwtoeslagverwerkingen van 1 juli en 31 december 
1978 en van de ca.o. voor uitzendkrachten voor het contractjaar 1978, zij het 
dat hun argumentatie ten dele anders luidt dan die van de Regering. 

Wat de toeslagverwerking in de bouw-ca.o. betreft sloten deze leden zich 
aan bij de meerderheid van de SER volgens welke deze toeslagverwerkingen 
niet dienen doorte werken in de niveaus van het minimumloon en de soci-
ale uitkeringen, omdat deze toeslagen dateren van vóór de inwerkingtreding 
van de wettelijke regeling van het minimumloon. Dezelfde redenering geldt 
volgens dit deel van de SER voor de individuele sociale uitkeringen waarvan 
het merendeel een nog recentere ingangsdatum heeft dan het minimum-
loon. Ook onderschreven deze leden het argument van de meerderheid van 
de SER dat het minimumloon de afgelopen jaren enige malen bijzonder is 
verhoogd mede op grond van het feit dat de verdiende lonen meer waren 
gestegen dan de regelingslonen. De ingevoerde toeslagen werden op die 
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wijze in feite ook reeds in de verhogingen van het m in imumloon opgeno-
men. Bij deze argumentat ie is allereerst als u i tgangspunt genomen de vraag 
naar de bi l l i jkheid van een eventuele doorberekening op grond van de doel-
stel l ing van het indexmechanisme in het a lgemeen, nameli jk het geven van 
een garantie voor een gelijke inkomensontwikkel ing van de niet-actieven ten 
opzichte van de actieven en het aanpassen van het wettel i jk m in imumloon 
aan de feiteli jke loonontwikkel ingen. Daarbij werd afgezien van de proble-
men bij het v inden van een dekking voor de ± f 1,6 mld . in 1979 en in 1980 
die dan benodigd zal zijn (als we ook de gevolgen voor de ambtenarensala-
rissen meerekenen) en de effecten van de sterke st i jging van de ui tgaven in 
de collectieve sector op lange termi jn . 

Ten aanzien van de effecten van de uitzend-c.a.o. op het indexmechanis-
me spelen ten dele andere factoren dan bij de bouw-c.a.o., constateerden 
deze leden. Tegen doorwerk ing word t bij voorbeeld een verkeerde weg ing 
in het totaal der ca.o. 's als argument aangevoerd. Hier tegenover staat ech-
ter dat in het verleden deze «verkeerde» weg ing feiteli jk ook een mat igende 
invloed heeft gehad op de hoogte van de index, nameli jk in de periode 1972 
tot 1978 wegens de geringe loonst i jg ingen volgens de uitzend-c.a.o.'s in die 
t i jd . Bij herwaardering van het aandeel der uitzend-c.a.o.'s in de totale loon-
ontwikkel ing dient daarom gewaakt te worden tegen wil lekeur, aldus deze 
leden. Bij de weg ing zou in de toekomst naar hun mening de totale loonsom 
- zoals de SER-meerderheid aangeeft - inderdaad een goede objectieve 
maatstaf kunnen zijn. Behalve op grond van twi j fel over de representativiteit 
van de uitzend-c.a.o. voor de indexberekening word t de doorberekening 
door de meerderheid van de SER afgewezen in verband met aangebrachte 
correcties wegens de te hoge inschaling van de diverse funct iegroepen en 
de verwerking van het m in imumloon in de schalen. De leden van de fractie 
van D'66 twi j fe lden eraan of deze argumenten te zamen voldoende reden 
opleveren o m de wi jz ig ing in de uitzend-c.a.o. vol ledig in de aanpassingsin-
dex buiten beschouwing te laten. Met name wezen zij erop dat op het mo-
ment dat de betrokken funct iegroepen hoger werden ingeschaald er een 
loonsverhoging plaatsvond die niet in index der regel ingslonen tot uitdruk-
king kwam. Latere verwerking van deze loonsverhoging in de schaallonen 
zou derhalve wel in de index meeberekend behoren te worden. Deze leden 
konden echter toch akkoord gaan met het regeringsvoorstel om de effecten 
van de wi jz ig ing in de uitzend-c.a.o. vol ledig buiten beschouwing te laten, 
o p g r o n d van het feit dat er sprake was van een aanpassing aan de feitel i jk 
verdiende lonen, die reeds een doorwerk ing gehad hebben in het m i n i m u m -
loon door middel van de bijzondere verhogingen. 

De definit ieve el iminer ing van de effecten van de bouwtoeslagverwerkin-
gen van 1 jul i en 31 december 1978 en de ca .o . voor uitzendkrachten in de 
kantoor- en administrat ieve sector voor het contractjaar 1978 kon de vol ledi-
ge ins temming van de leden van de SGP-fractie wegdragen. Zijn deze effec-
ten echter exclusief, met andere woorden bli j f t het hierbij en zijn er mogel i jk 
niet meer toeslagverwerkingen die onaangename repercussies met zich 
meebrengen? 

De SER heeft beide elementen in samenhang wi l len bezien met het alge-
mene en tevens gecompl iceerde en t i jdrovende vraagstuk van de inhoud en 
opzet van de bruto-aanpassingsmechanismen. Kunnen de voorgestelde w i j -
zigingen echter dan wel op zo'n korte termi jn worden behandeld? 

Ten aanzien van de uitzend-c.a.o. l iepen de meningen in het advies van de 
SER wederom uiteen. Een grote minderheid zegt dat de uitzonderli jke situ-
atie welke zich nu heeft voorgedaan het gevolg is van een bepaalde syste-
matiek, waarvoor in het verleden is gekozen, met de daaraan verbonden 
voo r -en nadelen. Zijn er t rouwens wel eens nadelen van dit systeem in het 
verleden geconstateerd? Of moet het op ad hoe-basis afwijzen van deze sy-
stematiek vooral gezocht worden in de r icht ing van de daaraan verbonden 
cont inue voordelen? Hoe kan, wel l icht ten overvloede, de grote plaats van de 
ca .o . voor uitzendkrachten in de wegingssystemat iek worden verklaard, ter-
wi j l klaarblijkeli jk de loonsom in deze sector vr i j laag is? 
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De leden van de PPR-fractie constateerden dat' in de adviesaanvraag van 9 
januari 1979 inzake de gevolgen van de doorwerk ing van de toeslagen in de 
bouw-c.a.o. en van de ca .o . voor uitzendkrachten, nadrukkelijk is verwezen 
naar de huidige sociaal-economische en f inanciële situatie waardoor door-
werk ing in het m in imumloon niet rechtvaardig word t geacht. Naar aanlei-
d ing van dit wetsontwerp krijgt de niet-doorberekening echter een perma-
nent en definit ief karakter. Moet hieruit geconcludeerd worden dat de Rege-
ring verwacht dat de huidige sociaal-economische en financiële situatie 
eveneens een permanent karakter zal hebben? Hoe moet in dit verband de 
passage van de memor ie van toel icht ing (blz. 22) worden begrepen waar 
word t gesteld dat het hier een uitzonderl i jke maatregel met een incidenteel 
karakter betreft, noodzakelijk geworden in een algemene sociaal-economi-
sche en financiële situatie die eveneens door de Regering als uitzonderl i jk 
word t gekarakteriseerd? 

Is het niet te verwachten, aldus deze leden, dat steeds weer opnieuw zal 
worden afgewogen of de verwerking van bepaalde toeslagen in de betref-
fende ca.o . , al of niet haar doorwerk ing kri jgt in het m in imumloon via het 
aanpassingsmechanisme? Zo ja, kan het onderhavige wetsontwerp wat di t 
onderdeel betreft (evenals de uitslui t ing van bepaalde be lon ingscomponen-
ten uit het bruto-aanpassingsmechanisme), dan niet gekarakteriseerd wor-
den als ad hoe-wetgeving? Is het in dit verband niet veel zinvoller de syste-
matiek van de regelingslonen in dezen zodanig te wi jzigen dat, bij voorbeeld 
wat de uitzend-c.a.o. betreft, aan de betreffende ca.o. 's geen groter gewicht 
word t toegekend dan overeenkomt met de loonsom van de onder deze ca .o . 
val lende werknemers? Is het niet mogel i jk periodiek een heri jking te doen 
plaatsvinden van de doorwerk ing van de ca.o. 's in de regelingslonen in de-
zen? Is dat ook niet veel rechtvaardiger dan de f inanciële consequenties van 
de niet-doorwerking van de bouwtoeslagen en de uitzend-c.a.o. af te wente-
len op de min imumloners en uitkeringsgerechtigden? 

De leden van de CPN-fractie waren van mening dat er op dit moment geen 
redenen zijn om de el iminer ing van de effecten van de bouwtoeslagverwer-
king van 1 jul i en 31 december 1978 en van de ca .o . voor uitzendkrachten in 
de kantoor- en administrat ieve sector definit ief te maken. De bijzondere o m -
standigheid dat de in 1978 verwerkte toeslagen reeds voor de inwerkingtre-
ding van de Wet m in imumloon en min imumvakant iebi js lag van kracht wa-
ren is nu niet meer relevant. Deze leden waren dan ook van mening dat het 
hier gaat om normaal verdiend loon waarvan de doorwerk ing in het min i -
mumloon en de sociale uitkering gerechtvaardigd is. 

Het lid van de GPV-fractie had enige moeite met het definit ief niet laten 
doorwerken van de bouwtoeslagverwerk ingen van het tweede halfjaar 1978 
en van de ui tzend-ca.o. 1978. De Regering beklemtoont dat het hier een uit-
zonderli jke maatregel met een incidenteel karakter betreft die noodzakelijk is 
geworden in een algemene sociaal-economische en financiële situatie die 
eveneens als uitzonderl i jk gekarakteriseerd moet worden . Dit lid wi lde dit al-
lemaal wel aannemen, maar vond toch dat een dergeli jke handelwijze te 
veel elementen van wil lekeur in zich bergt. Als er een afspraak is over een 
trendbeleid en het laten doorwerken van de ca.o. 's in de sociale uitkeringen 
en ambtenarensalarissen, dan moet naar de mening van dit lid een dergel i j -
ke afspraak ook worden nagekomen. Als van bestaande afspraken kan wor-
den afgeweken, op een moment dat dit de Regering goeddunkt of als dat uit 
sociaal-economische overwegingen goed ui tkomt, raakt daarmee dan niet 
een gedeelte van de rechtszekerheid zoek? Kan dan niet veel beter met open 
vizier de ontwikkel ing van de sociale uitkeringen op enkele procenten (bij 
voorbeeld 5) achterstand worden gesteld bij de ontwikkel ing van de rege-
l ingslonen terwi j l dan wel alle toeslagen worden verwerkt? Is dat geen eerl i j-
ker methode? 
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V. HET NETTO-AANPASSINGSMECHANISME 

V I Inleiding 

Het leek de leden van de PvdA-fractie van doorslaggevende betekenis 
voor de beoordeling van de regeringsvoorstellen op dit punt of uitgegaan 
wordt van de bestaande netto-verhoudingen tussen actieven en niet-actie-
ven, danwei dat wordt uitgegaan van een waarde-oordeel over die verhou-
ding, welk oordeel ertoe leidt dat, alvorens voor de toekomst die verhouding 
wettelijk te regelen, eerst eeen wijziging daarin moet worden aangebracht. 
Voor een dergelijke wijziging zijn dan altijd wel argumenten aan te voeren. 
Het maakt uiteraard nogal wat uit of sprekend over het systeem van premie-
betalingen voor de sociale verzekering en vaststellend dat dat systeem heeft 
geleid tot bepaalde netto-ontwikkelingen, vervolgens wordt geconcludeerd 
dat het systeem zó moet worden gewijzigd dat zich geen verdere wijziging in 
de netto-verhoudingen voordoen, danwei dat wordt geconcludeerd dat de 
ontwikkeling zoals gegroeid in het verleden als zodanig moet worden gecor-
rigeerd. De Regering volgt de laatste redenering en beroept zich dan op de 
veronderstelling dat de wetgever zulks niet heeft beoogd, en déarom de 
over een reeks van jaren gegroeide verhoudingen moeten worden gewij-
zigd. 

De eveneens door de Regering gedane constatering dat de wetgever geen 
gebruik heeft gemaakt van in de wet aanwezige mogelijkheden om in de ont-
wikkeling die voortvloeide uit het systeem van premie-betaling in te grijpen, 
zou voldoende moeten zijn om uit te gaan van de status quo en alleen te wer-
ken aan zodanige wijzigingen in het systeem dat de thans bestaande netto-
verhoudingen verder ongewijzigd blijven. Er zijn naar het oordeel van de le-
den van de PvdA-fractie in het verleden op tal van momenten politieke keu-
zen gedaan, die bepaalde netto-ontwikkelingen hebben mogelijk gemaakt, 
danwei uitdrukkelijk hebben gewild. In elk geval is om inkomenspolitieke re-
denen gekozen voor een netto-netto-koppeling waarbij de sociale minima 
aftrek genieten voor kosten van verwerving en reiskosten in de vorm van de 
forfaits in de loonbelasting. Op deze keuzen kan uiteraard worden terug ge-
komen. Maar het kan niet zo worden voorgesteld dat er uitsluitend sprake is 
van systeemfouten, en dat niet méér aan de orde is dan de correctie daar-
van. 

Het grote verschilpunt tussen de Regering en de leden van de PvdA-fractie 
lijkt te bestaan in het waarderen van de bestaande netto-netto-verhoudin-
gen. Deze leden meenden dat de Regering volstrekt onvoldoende argumen-
ten aanvoert om tot aanvaarding van de wijzigingsvoorstellen te komen. De 
financiële uitkomst lijkt meer leidraad te zijn geweest dan de zindelijkheid 
van de aangevoerde argumenten. De overgelegde tabel van percentages 
van het nettoloon voor bepaalde inkomensniveaus in 1967 en 1980 heeft dan 
ook niet de minste overtuigingskracht. Zij geeft feitelijke ontwikkeling weer, 
die op zich geen argument opleveren dat gegroeide verschil op welke wijze 
dan ook te kunnen terugdraaien. 

Als door de Regering gesproken wordt van parallelle inkomensontwikke-
lingen tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden, wordt dat door de leden 
van de PvdA-fractie alleen gevolgd voorzover het gaat om regels die de toe-
komstige ontwikkeling bepalen. 

De leden van de VVD-fractie benadrukten nog eens hoe onwenselijk zij een 
derde V2%-stapje achtten als voorschot op een definitieve correctie voor 
systeemfouten. Het nu voorliggende wetsontwerp mag met recht een «her-
vormingsvoorstel» van de eerste orde genoemd worden, omdat het oneven-
wichtigheden, systeemfouten en misgroei - die reeds jaren de gemoederen 
van velen in ons land beroert - wil corrigeren. 

Wat betreft de in 1979 opgenomen voorschotten op de definitieve wettelij-
ke regeling vroegen deze leden nog naar de omvang van de in 1979 op dit 
onderdeel opgelopen «gaten» in het Bestekprogramma. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15900, nr. 6 32 



De aan het woord zijnde leden vonden het van primair belang om met het 
kabinet te constateren dat de onevenwichtigheden, systeemfouten en mis-
groei in de aanpassingsmechanismen van de sociale uitkeringen vooral zijn 
terug te voeren op het verschil in inhoudingen (met name premies) op inko-
mens van actieven en niet-actieven. Door het groeiende aantal niet-actieven 
groeide de premielast voor de actieven en kropen de met premies onbelaste 
of minder belaste inkomens van de inactieven op netto-basis naar die van de 
actieven toe. Het door de bewindslieden afgedrukte staatje voor de boven-
minimum-WAO uitkeringen laat dit duidelijk zien. Kan ter completering van 
het beeld ook de netto-WAO uitkering op het minimumniveau per 1 juli 1967 
en per 1 januari 1980 worden weergegeven? Kan tevens worden weergege-
ven om welke aantallen het gaat voor de vier categorieën: minimum, iets 
boven minimum, modaal dagloon en maximum dagloon in 1967 en 1980? 
Kan voorts voor deze vier categorieën worden aangegeven op welke netto-
uitkeringspercentages wordt uitgekomen in 1980 voor de nieuwe gevallen 
bij volledige realisering van de voorgestelde aanpassingssystematiek? 

Op het niveau van het modale inkomen zijn de uitkeringspercentages in 
België 75, in Denemarken 80, in W-Duitsland 65, in Engeland 45 en in Ierland 
70 %. Gaat het in al deze gevallen om netto-uitkeringspercentages? Welke 
netto-uitkeringspercentages kent men in de betrokken landen op het mini-
mumniveau? Zijn deze ver uiteenlopende percentages wel eens onderwerp 
van discussie geweest in EEG-verband op regeringsniveau bij de plannen tot 
harmonisatie van het sociaal-economische kader binnen de EEG? Zo neen, 
zou dat niet eens moeten gebeuren? 

Dat de Regering het bestaande tweesporenbeleid, waarbij de minimum-
uitkeringen in de sociale sector op netto-basis zijn gekoppeld aan het mini-
mumloon en de uitkeringen boven het minimum op bruto-basis de rege-
lingslonen volgen principieel ongemoeid laat, had de instemming van de le-
den van de SGP-fractie. Deze leden konden zich eveneens verenigen met de 
voorstellen tot eliminatie van onevenwichtigheden en systeemfouten, die al-
le zijn terug te voeren op de ongelijkheid van aftrekposten op uitkeringen en 
lonen, waardoor de netto-inkomensontwikkeling in het gedrang komt. Zij za-
gen de in dit hoofdstuk uitgesproken beleidsvoornemens liggen in het ver-
lengde van datgene wat zij ook niet ongemoeid zouden hebben gelaten. 

Deze leden zeiden slechts één -wa t zij noemden tegenstrijdig - vraagje 
te willen stellen. Wat zou het hebben uitgemaakt als men het minimumloon 
niet had gelijkgesteld met de sociale minima? Is daardoor de zaak niet erg in-
gewikkeld geworden? Voor wat betreft de huidige netto-ontwikkeling van de 
uitkeringen met die van de netto-lonen zouden deze leden in het bijzonder 
willen onderstrepen de passage die op blz. 27 van de memorie van toelich-
ting aan het SER-advies is gegund. 

De leden van de PPR-fractie constateerden dat vanaf de aanvang van de 
indexeringspraktijk (1957) de wettelijke mogelijkheid bestaat om de netto-in-
komensontwikkeling van actieven en niet-actieven evenwichtig te doen ver-
lopen. Van deze mogelijkheid is ook enige malen, zowel in negatieve als in 
positieve zin, gebruik gemaakt. In dit licht is het toch ten minste weinig cor-
rect om te spreken van onevenwichtigheden en systeemfouten. Toen het be-
roepop de WAO onverwacht explosief toenam, kwam één van de gevolgen 
van de premiefinanciering nadrukkelijk aan het licht: de premielast voor de 
actieven werd steeds hoger, terwijl de inkomenspositie van de niet-actieven 
daar niet onder leed. Op deze manier zijn we nu in de positie gebracht dat er 
een beroep wordt gedaan op de solidariteit van de niet-actieven op de actie-
ven. Hebben deze leden het goed begrepen dat ook de Regering dit een ge-
zocht en ongewenst beroep vindt op de solidariteit van niet-actieven voor de 
actieven en dat daarom een vereveningsbijdrage wordt gevraagd om te ver-
mijden dat premie wordt betaald over die verzekering die reeds is ingetre-
den, dan wel niet kan intreden? Maar betekent die vereveningsbijdrage iets 
anders dan dat de facto de uitkeringsgerechtigde wel degelijk een bijdrage 
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levert aan de f inancier ing van sociale verzekering waarop de uitkeringsge-
rechtigde op dat momen t een beroep doet? 

Het lid van de DS'-70-fractie vond het noodzakeli jk dat er een eind word t 
gemaakt aan de ontstane scheefgroei tussen de netto-sociale uitkeringen en 
het ne t to -min imumloon . Dat betekent volgens dit lid dat verander ingen in 
het bruto-netto-traject moeten worden aangebracht. 

Achten de bewindsl ieden het over igens juist , zoals in Bestek'81 gebeurt, 
met betrekking tot de scheefgroei tussen vergel i jkbaar loon en netto-uitke-
ring te spreken van systeemfouten? Dit lid verwees in dit verband naar de 
bedoel ing van artikel 15 van de WAO. Wat is naarde mening van de Rege-
ring de reden dat van dit artikel n immer gebruik is gemaakt? Dient achteraf 
niet op dit Bestek-standpunt te worden teruggekomen? 

V. 2. Uitgangspunten bij de wijziging van de aanpassingsmechanismen 
van de sociale uitkeringen en voorzieningen 

Wat betreft de ui tgangspunten bij de wi jz ig ing van de aanpassingsmecha-
nismen (paragraaf IV, 4 van de memor ie van toel icht ing) hadden de leden 
van de PvdA-fractie de volgende vragen. 

Voor welke groepen en voor welke periode wo rd t nu precies door de Re-
ger ing koopkracht gegarandeerd? 

Wat is het onderscheid dat ter zake van koopkrachtgarantie word t ge-
maakt tussen actieven en niet-werkenden? 

Als zich benedenwaartse koopkrachtontwikkel ingen bij actieven zouden 
voordoen, welke gevolgen zal dat hebben voor de koopkrachtontwikkel ing 
van niet-actieven en heel in het bi jzonder klemt de vraag hoe en in welk tem-
po het resterende deel van de vereveningsbi jdrage dan zal worden gereali-
seerd. Als de vl iesdunne koopkrachtgarantie wo rd t doorbroken opent zich 
de mogel i jkheid om ineens de resterende bi jdrage te vragen, met uiteraard 
vergaande gevolgen voor de welvaart van mensen met een tóch al vermin-
derd inkomen. 

De leden van de V.V.D.-fractie gaven als hun ui tgangspunten weer, dat: 
- de loonontwikkel ing in het bedri j fsleven - hoe ook nader ingevuld - be-

palend moet zijn voor de ontwikkel ing van m i n i m u m l o o n en sociale uitkerin-
gen ; 

- de netto-netto-koppel ing tussen m in imumloon enerzijds en de sociale 
min imumui tker ingen anderzijds wettel i jk geregeld wo rd t ; 

- de koopkracht voor in ieder geval de laagste ui tkeringen gegarandeerd 
word t zolang het niveau van de economische groei dat op enigerlei wijze 
toelaat. 

V. 3. Aanpassing minimumuitkeringen 

De leden van de PvdA-fractie konden ins temmen met het regerings-
voorstel te kiezen v o o r d e rekenpremie ZW/Wg 1,8% op basis van gewogen 
gemiddelde om zo te komen tot een «eenduidig vr i j besteedbaar netto be-
drag».Zi j meenden echter dat deze gedachtengang ook gevolgen dient te 
hebben bij de behandel ing van het fiscale regime. Verderop wensten zij hier-
op terug te komen. 

Onder verwi jz ing naar opmerk ingen, die deze leden terzake eerder in dit 
verslag maakten stelden zij zich op het standpunt, dat wel iswaar door hen 
niet principieel gekozen word t voor deze bestaande fiscale aftrekmogeli jkhe-
den v o o r d e sociale m in ima, maar dat voor hen bepalend is de netto-uit-
komst. Net toverhoudingen zijn niet w i ld gegroeid, maar uitdrukkeli jk gewi ld , 
ook als dat niet alt i jd langs de meest fraaie fiscale methode tot stand komt. 
Gezien het onloochenbare feit dat er door het regeringsvoorstel een duide-
lijk verschi l gaat ontstaan tussen het ne t to -min imuminkomen van een actie-
ve min imumloner en een uitkeringstrekker begrepen deze leden niets van de 
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redenering van de Regering dat er geen sprake is van koppel ing of afstand. 
Kan de Regering dit nog eens uit leggen? Gezien de gekozen methodiek zal 
de afstand tussen het ne t to -m in imumloon van een actieve en die van uitke-
r ingsgerecht igde ook steeds groter worden . Zij worden immers fiscaal an-
ders behandeld. Kan de Regering aan de hand van een aantal rekenvoor-
beelden, ui tgaande van de veronderstel l ing dat er geen compensaties wor-
den gegeven, aangeven in welk tempo dit verschil per jaar toeneemt en met 
welke bedragen? 

Rekening houdend met deze methodiek waren de hier sprekende leden 
ook van mening dat er geen sprake meer is van vol ledige koppel ing. Deze le-
den waren niet overtuigd door de argumenten van de Regering om het fisca-
le regime te veranderen. Het feit, dat er een forfaitaire regeling bestaat voor 
verwervingskosten en reiskosten betekent toch niet, dat mensen, die onder 
deze regeling vallen ook identieke ui tgaven moeten maken? Deze leden wa-
ren ervan overtu igd dat actieven een ander ui tgavenpatroon hebben dan 
niet-actieven. De Regering zal echter toch niet wi l len ontkennen dat ook niet-
actieven geconfronteerd worden met aanzienlijke ui tgaven. Zij w i lden er ook 
op wi jzen dat een deel van de verwervingskosten, bij voorbeeld vakbondcon-
tr ibut ies, voor niet-actieven dezelfde zijn als voor actieven. 

Hetzelfde geldt voor reiskosten (bij voorbeeld bezoeken aan GAK, GAB, 
sol l ici tat ies e tc ) . Ui tgangspunt is en bl i j f t voor deze leden dat hetzelfde be-
steedbare inkomen aanwezig moet zi jn, ook als actieven met het m in imum-
loon voor reizen en verwerv ing van inkomen meer kosten maken. Niet-actie-
ven met een m in imuminkomen hebben mogel i jk weer andere meerkosten. 

Deze leden wi lden ook wijzen op het feit dat het kabinet zich als het ware 
verschui l t achter het begrip «de f iscus». In de memor ie van toel icht ing wordt 
gesproken over «fiscus» alsof deze dienst los staat van de overheidsdienst 
en de wetgever geen zeggenschap heeft over de door deze dienst te hante-
ren regels. Het is naar de mening van deze leden echter zo dat het kabinet 
verzu imd heeft bij de thans aan de orde zijnde koppel ingsproblematiek het 
gehele fiscale regime, ook ten aanzien van de actieven te bezien. 

In hoeverre acht het kabinet de fictie juist dat een genieter van inkomsten 
uit tegenwoord ige arbeid verwervingskosten maakt? Kan er we l , zoals het 
kabinet doet, van een «eenduidig vr i j besteedbaar netto bedrag» gesproken 
worden als vergeleken word t een actieve min imumloner , die geen verwer-
v ingskosten en reiskosten heeft, maar wel de aftrekken krijgt met een uitke-
r ingsgerecht igde, die in elk geval een deel van de bedoelde kosten moet ma-
ken? Is de indruk juist dat een groot aantal van de actieve min imumloners 
geen 4 % verwervingskosten heeft? Waarom word t wel een fiscale tege-
moetkoming gegeven aan actieven en niet aan niet-actieven? Dient hier niet 
het pr incipe «gelijke monniken, gelijke kappen» gehanteerd te worden? Kan 
de Regering aangeven wat de gemiddelde verwervingskosten van de actie-
ve m in imumloners zijn en welk deel van de 4%-regel ing als fiscale tege-
moetkoming kan worden beschouwd? Dient er niet eerst meer inzicht te ko-
men in de werkeli jke kosten te maken door niet-actieven, voordat er gespro-
ken kan worden van een «eenduidig vr i j besteedbaar netto-bedrag» en over-
gegaan kan worden tot een ander fiscaal regime? 

Wi l de Regering, vroegen deze leden ten slotte een reactie geven op het 
advies van het college van advies voor de Algemene Bijstandswet? 

De leden van de CDA-fractie konden zich met de voorstel len verenigen, zo-
als die er nu - rekening houdende met het SER-advies - uitzien. Zij waren 
van oordeel , dat in de netto-netto-koppel ing wat betreft de fiscale regime-
aanpassing terecht de SER-meerderheid gevolgd werd . Dat laat onverlet, dat 
het nut t ig kan zijn na te gaan of de fiscale draagkrachtgedachte bij betrokke-
nen als groep bezien toch niet tot enige eigensoort ige behandel ing moet lei-
den. Is de Regering bereid daarop later terug te komen? 
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Kan, vroegen deze leden tevens. Tabel IV.5ook verstrekt worden - voor 
zover zinvol toepasseli jk - voor een gezin met 2 kinderen, alsmede uitge-
breid met een regel m in imumloon? 

Het blijkt dat in het ver leden de hoogte van het m i n i m u m bestaansniveau 
niet is bepaald op grond van onderzoekingen naar min imale behoeften, 
maar dat men veeleer heeft gekozen voor een praktische oploss ing: een re-
latief m i n i m u m . Zou het - vooral met het oog op de nog steeds verminde-
rende economische groei - niet raadzaam zijn, zo vroegen de leden van de 
VVD-fractie, om alsnog te besluiten tot het doen van onderzoekingen naar 
de min imale behoeften? 

Het kabinet handhaaft het ne t to -min imumloon als koppelingsbasis voor 
de sociale min imumui tker ingen. Op drie punten stelt het kabinet vervolgens 
correcties in opwaartse of neerwaartse richting voor. In neerwaartse r ichting 
betreft het correcties voor het tot nu toe berekenen van een te lage calcula-
t iepremie krachtens de Ziektewet en Wachtgeldverzekering en voor het tot 
nu toe toepassen van een fiscaal regime dat voor een werknemer in dienst-
betrekking geldt. In opwaartse richting betreft het de overbrugging van de 
nog steeds bestaande netto afstand van f 9,50 per maand tussen AOW- en 
AWW-ui tker ing enerzijds en m in imumloon anderzijds. Hoewel zij bij de 
nieuw gekozen calculatiepremie twi j fels ui t ten, waren zij het met de gekozen 
aanpak voor de wettel i jke koppel ingsgrondslag als zodanig eens. Dat door 
de genoemde correcties - zoals wel word t beweerd - sprake zou zijn van een 
loslaten van de netto-netto-koppeling leek hun vol ledig uit de lucht gegre-
pen. Sterker nog, het kabinet heeft, volgens deze leden, met het gestand 
doen van zijn eerdere belofte om de bestaande netto afstand van f 9,50 per 
maand tussen AOW/AWW-gerecht igden en het m in imumloon te overbrug-
gen de laatste ontbrekende steen in het net to-net to-koppel ingsbouwwerk in-
gemetseld. 

Ter berekening van de koppelingsbasis voor de sociale min ima werd tot 
nu toe gerekend met een gewogen gemiddelde premie krachtens de ZW/Wg 
van 1,65%. Belangri jke groepen min imumloners dragen feiteli jk een zwaar-
dere premielast en komen netto gerekend lager uit. In Bestek '81 is voorge-
steld voortaan uit te gaan van een calculatiepremie van 2,5%. Dit komt glo-
baal overeen met het gemiddelde van de hoogste premiepercentages zoals 
die betaald worden door een groep van 25000 volwassen min imumloners 
met een vol ledige werkkr ing. Wanneer het kabinet deze gedachten nog 
steeds onderschri j f t , waarom gaat het dan nu plotsel ing op een calculatie-
premie van 1,8 % zitten? Is het eerste bezwaar, dat de CBS-min imumloonen-
quête een momentopname was, niet s impelweg te ondervangen door die 
momentopname tot een periodieke peil ing te maken, waarui t een fraai 
voortschr i jdend gemiddelde is te berekenen? Vervalt het tweede bezwaar 
van de hogere vakantie-uitkering voor de bedoelde 25000 min imumloners 
niet heel eenvoudig wanneer per 1 januari 1980 de min imumvakant ieb i js lag 
op 8% komt te liggen? Blijft daarentegen het grote nadeel van de 1,8% niet, 
dat opnieuw grote aantallen min imumloners met een vol ledige werkkr ing 
netto minder verdienen dan de laagste uitkeringen op netto basis opleve-
ren? Het kan toch niet wenseli jk zijn dat de laagste sociale uitkeringen op 
netto basis uitgaan boven het netto m in imumloon van werknemers? Hoe-
veel m in imumloners (in aantal en percentagegewijs) zullen bij een calcula 
t iepremie van 1,8% beneden het netto sociale m i n i m u m ui tkomen, hoeveel 
bij de huidige premie van 1,65%? Om welke netto-verschi lbedragen gaat het 
maximaal per jaar? In welke bedrijfstakken (met derhalve de hoogste 
ZW/Wg premies) telt di t het sterkst? Het kabinet had naast twee expl iciet ge-
noemde bezwaren nog enige andere bezwaren tegen zijn oorspronkel i jke 
calculatieniveau van 2,5%. Kunnen de bewindsl ieden die andere niet ge-
noemde bezwaren ook geven? Welke extra structurele ombu ig ing (voor de 
sociale fondsen en ri jksbegroting) komt in respectievelijk 1980 en 1981 tot 
stand indien niet 1,8% maar 2,5% word t gehanteerd in de koppelings-
grondslag? Welke aanpassing zouden de netto-uitkeringsbedragen bij gefa-
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seerde invoering per 1 januari 1980, zoals weergegeven in tabel IV.7, onder-
gaan bij het hanteren van 2,5% in plaats van 1,8%? 

De aan het woord zijnde leden onderschreven de opvatting dat - met uit-
zondering van de WW-en ZW-uitker "den, waarvoor de band met de vervul-
de dienstbetrekking nog duidelijk aanwezig is - sociale uitkeringen als in-
komsten uit vroegere arbeid moeten worden gezien. Bij de boven-minimum-
uitkeringen wordt formeel en materieel dan ook het adequate fiscale regime 
(f 150 als forfaitaire tegemoetkoming voor aftrekbare kosten) toegepast. De-
ze leden vonden het vanuit het oogpunt van gelijke behandeling volledig te 
billijken dat ook voor de minimumuitkeringen een zelfde fiscale regime 
wordt toegepast. Zij stemden daarbij in met de neerwaartse correctie van de 
koppelingsgrondslag voor dit gegeven. 

Tot slot vroegen deze leden een vergelijkend overzicht tussen de netto-in-
komens per 1 januari 1980 bij respectievelijk ongewijzigd beleid en het voor-
gestelde aanpassingsbeleid voor: de sociale minima (WWV, WAO), de mini-
mumuitkeringen krachtens de WW, de netto-minimumloners in het particu-
liere bedrijfsleven in respectievelijk de laagste en de hoogste ZW/Wg pre-
mie-categorie, de minimumloners in overheidsdienst en de minimumloners 
in het trendvolgende ziekenhuiswezen. 

De leden van de fractie van D'66 hadden waardering voor het feit dat de 
Regering het oorspronkelijke voorstel uit Bestek '81 om de Ziektewet" en 
Wachtgeldpremie voor het berekenen van het netto minimumloon als kop-
pelingsbasis voor de minimumuitkeringen op 2,5% te stellen, heeft gewij-
zigd overeenkomstig de opvattingen van de meerderheid van de SER, waar-
onder de werknemersvertegenwoordigers. Bij de behandeling van de Be-
stekplannen in de Kamer hadden deze leden het oorspronkelijke voorstel 
reeds bestreden. Met de voorgestelde 1,8% (voor 1979) als gemiddelde pre-
mie voor Ziektewet en Wachtgeldregeling konden deze leden instemmen, 
evenals met de hieraan ten grondslag liggende methode tot weging van de 
verschillende voorkomende premies in de verschillende bedrijfstakken. 

Deze leden konden evenwel niet zonder meer akkoord gaan met de door 
de Regering voorgestelde wijziging in de fiscale behandeling bij de bereke-
ningswijze van het netto-minimumloon als koppelingsbasis voor de sociale 
minima. Uit het oogpunt van een consequente belastingsystematiek gezien 
hadden zij er begrip voor dat in de berekeningswijze van de koppelingsbasis 
het fiscale systeem voor inkomsten uit vroegere arbeid wordt gehanteerd in 
de plaats van berekening volgens inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Hier-
door zullen de aftrekposten voor de niet-actieven verminderen. Deze leden 
waren echter niet ongevoelig voor het argument van een minderheid uit de 
SER dat ook niet-actieven «verwervingskosten» hebben, zodat zij ernstig be-
twijfelden of deze beperking in de hoogte der sociale minima met ± 2 % wel 
te rechtvaardigen valt en of daarom geen compensatie vereist is. 

Het optrekken van de netto AOW-uitkering voor gehuwden tot het peil van 
het netto-minimumloon door een verhoging van f 9,50 per maand juichten 
deze leden toe. 

De leden van de PPR-fractie waren verheugd dat de Regering was afge-
stapt van het voornemen de gemiddelde premie krachtens de Ziektewet/ 
Wachtgeldverzekering op 2,5% te stellen. Ook deze leden meenden dat 
1,8 een meer evenwichtig percentage is. 

Daarentegen waren deze leden minder ingenomen met de tweede correc-
tie op de koppelingsmethodiek. Deze leden konden zich vinden in het oor-
deel van een minderheid in de SER, namelijk dat ook niet-actieven verwer-
vings- en reiskosten (kunnen) hebben en dan met name kosten die gemaakt 
worden om weer werk te vinden. Om deze reden zagen zij dan ook geen re-
den om de koppeling in verband met het fiscale regime te wijzigen. Er is in 
deze redenering, zelfs veel te zeggen voor het toekennen vande4%-rege-
ling (verwervingskosten met een maximum van f 800 per jaar) en de f 200 
reiskostenforfait per jaar aan alle niet-actieven waarvan terugkeer op de ar-
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beidsmarkt nog reëel mogelijk is (al of niet gedeeltelijk). Wat zouden hiervan 
de budgettaire gevolgen zijn? 

Ten aanzien van de wijzigingen in de fiscale sfeer, merkten deze leden van 
de CPN-fractie op dat dit ongeveer f 600 min. zal moeten opbrengen. Dat 
moet dus bij de laagstbetaalden in de maatschappij vandaan komen. Hoe is 
dit, zo vroegen zij, te rijmen met de beweerde opvatting van de Regering dat 
de laagstbetaalden dienen te worden ontzien? 

Het lid van de GPV-fractie achtte het in deze tijd een goede zaak dat er een 
wettelijke koppeling komt tussen het netto-minimumloon en de netto-mini-
mumuitkeringen. In een tijd waarin de regelingslonen geacht worden op een 
nul-minlijn te blijven, zou het voor de genieters van sociale-minimum-uitke-
ringen moeilijk verteerbaar worden als zij ook nog eens op achterstand wer-
den gezet bij de verdieners van het minimumloon. 

Wel wilde dit lid aandacht vragen voor de negatieve aspecten van deze 
netto-netto-koppeling. Immers iedere financiële prikkel ontbreekt nu toch 
voor iemand met een minimumuitkering om weer aan het werk te gaan? Op 
welke wijze denkt de Regering prikkels toe te dienen om het accepteren van 
werk weer aantrekkelijker te maken? Is de Regering niet van mening dat der-
gelijke prikkels nodig zijn nu de financiële prikkel ontbreekt? Dit lid was ove-
rigens van mening dat er in de toekomst wel degelijk de mogelijkheid moest 
worden opengelaten om door middel van een koppeling op korte afstand 
(2—5%) van netto-minimumloon en netto-minimumuitkering de financiële 
prikkels om werk te accepteren te vergroten. 

Dit lid vroeg vervolgens wat er de reden van is dat bij het berekenen van 
het netto-minimumloon als koppelingsbasis moet worden uitgegaan van 
het gemiddelde van de betaalde premies krachtens de Ziektewet en de 
Wachtgeldverzekering. Immers door het nemen van het gemiddelde van de-
ze premies kan het nog steeds voorkomen dat er mensen zijn die als uitke-
ringstrekkers meer ontvangen dan als verdieners van het minimumloon. 
Wat is de hoogste premie die werknemers met een minimuminkomen beta-
len voor Ziektewet en Wachtgeldverzekering? Wat zou het de genieters van 
een minimumuitkering netto per maand schelen indien de hoogste premie 
zou worden aangehouden als richtlijn bij het bepalen van het netto-mini-
mumloon? Hoeveel zou dit het Rijk opleveren aan extra ombuigingen? 

Het lid van de DS'70-fractie zei grote waarde te hechten aan het voortbe-
staan van de koppeling tussen minimumloon en minimumuitkering, beide 
op netto-basis. Het lid wees op de zinsnede van blz. 36 van de memorie van 
toelichting: «Het was en is niet de bedoeling van de Regering om de wel-
vaartsvaste ontwikkeling van de uitkeringen in het algemeen en de koppe-
ling van de laagste uitkering in het bijzonder aan het minimumloon, te verla-
ten». 

Bij het vaststellen van het geldende netto-minimumloonniveau heeft de 
Regering uiteindelijk een meerderheid van de SER gevolgd door de eerder 
voorgestelde 2,5%-premie Ziektewet en Wachtgeldverzekering te wijzigen in 
1,8%. Dit lid zou graag meer inzicht verkrijgen in de drijfveren van de Rege-
ring in dezen. De indruk wordt gewekt dat deze opinieverandering niet is ge-
baseerd op principiële en/of rekenkundige overwegingen van de Regering. 

Dit lid herinnerde eraan bij de behandeling van het zogenaamd 1 juli-pak-
ket te hebben gevraagd wanneer een wetsontwerp zou kunnen worden tege-
moet gezien met betrekking tot het negatieve verschil van f 9,50 (ten nadele 
van de bejaarden) voor de netto-AOW-uitkering. De in het onderhavige 
wetsontwerp voorgestelde vereffening die hieraan een eind moet maken be-
groette hij dan ook met instemming. 
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V. 4. De aanpassing van de uitkering boven het minimum 

De leden van de PvdA-fractie hadden met stijgende verbazing kennis ge-
nomen van deze paragraaf, waarin de Regering pogingen doet om haar 
voorstel om met terugwerkende kracht de bovenminima ook premies dan 
wel een «vereveningsbijdrage» te laten betalen, te verdedigen door te wij-
zen op systeemfouten of ontwikkelingen in strijd met de geest van de wet. 
Kan de Regering uitleggen wat zij verstaat onder het bewerkstelligen van 
een grotere solidariteit tussen actieven en niet-actieven? Neemt zij hiermee 
het door het VNO gehanteerde begrip van omgekeerde solidariteit over? 

Op blz. 34 van de memorie van toelichting geeft de Regering wel toe dat 
zuiver formeel juridisch beschouwd niet gesproken kan worden van sy-
steemfouten, wanneer als gevolg van een wettelijk vastgelegd premieregi-
me onevenwichtigheden optreden in de netto-inkomensontwikkelingen. Zij 
voegt eraan toe, dat de grondgedachte van de wetgever echter consequent 
is gevolgd. Volgens de Regering doet de formeel juridische benadering 
geen recht aan de geest van de wet. Kan de Regering dan uitleggen waarom 
bij wetswijzigingen van de WAO in 1972 en 1975 de wetstekst niet isaange-
past aan de bedoelde «geest van de wet»? De hier sprekende leden waren er 
in tegenstelling tot de Regering van overtuigd, dat het ontwikkelde regime 
doelbewust door het parlement is aanvaard. De gevolgen van het gekozen 
systeem waren in beginsel bekend. Wel is het ook voor hen duidelijk dat de 
feitelijke effecten groter waren dan voorzien. Ook staat het voor hen vast dat 
tot dusver doelbewust geen gebruik is gemaakt van de bestaande correctie-
mogelijkheden. Er kan dan ook naar hun mening geen grond gevonden wor-
den om de mensen met een sociale uitkering, welke netto mede wordt be-
paald door het bestaande premieregime, een deel van hun rechten te ontne-
men. 

Deze leden konden wel in overeenstemming met de mening van de meer-
derheid van de SER instemmen met een correctie van de inkomens van de 
uitkeringsgerechtigden met een inkomen boven het minimum voor toekonv 
stige premiestijgingen van de relevante werknemerspremies. Dit zal tot ge-
volg hebben dat de netto-verhouding tussen werkenden en niet-werkenden 
als gevolg van verschillen in premiebetaling in de toekomst zich niet zal wij-
zigen. Kan de Regering mededelen, welk bedrag op de rijksbegroting en de 
fondsen op de door hen voorgestane wijze bezuinigd wordt? 

Deze leden meenden eveneens dat niet gesproken kan worden van pre-
mie-inhouding voor verzekeringen waarvan geen gebruik meer kan worden 
gemaakt en dat dus een ander begrip dient te worden gevonden. Het begrip 
«vereveningsbijdrage» duidt aan dat bestaande verschillen dienen te wor-
den verevend. Om die reden hadden deze leden bezwaren tegen dit woord 
en suggereerden zij - mede omdat de relatie tussen premie en prestatie 
steeds losser wordt - het begrip «premie-bijdrage» in te voeren. De midde-
len zullen immers ook in de sociale fondsen terecht komen en hebben sterk 
het karaktervan premie, zij het zonder te realiseren aanspraken. Overwegen-
de bezwaren hadden deze leden evenwel tegen iedere gedachte aan terug-
werkende kracht. 

Met betrekking tot de wijze van uitvoering en met name tot de compensa-
tie hadden deze leden eveneens een aantal vragen. Hoe kan een verschil in 
netto-uitkeringsniveau tussen «oude» en «nieuwe» gevallen worden ge-
rechtvaardigd? Hoe kan dat in al die gevallen worden aanvaardbaar ge-
maakt, bij voorbeeld in al die gevallen waar toevalligheden het tijdstip bepa-
len waarop vaststelling van een WAO- en WWV-uitkering plaatsvindt, terwijl 
dat toeval op termijn een groot verschil in netto-uitkering uitmaakt? Waarom 
moet iemand die normaal gesproken nog eind december 1979 een uitkering, 
mét compensatie, zou krijgen, maar die door buiten zijn schuld liggende oor-
zaken, eerst na 1 januari 1980 een besluit ter zake krijgt, dan ineens belangrijk 
minder krijgen dan waarop aanspraak mocht worden gemaakt? Hoe is dit 
moreel te verantwoorden tegenover al die tienduizenden die onderweg zijn 
naar een WAO-uitkering en mochten rekenen op het uitkeringsniveau dat de 
wet nu kent? 
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Waarom is de Regering omgezwaaid en werd in de SER-adviesaanvrage 
nog niet uitgegaan van de mogelijkheid van onderscheid in oude en nieuwe 
gevallen? Waarom is de SER, toen de Regering tot andere inzichten kwam, 
niet alsnog om advies gevraagd? 

Deze leden stonden op het standpunt dat alleen voor toekomstige pre-
miestijgingen een bijdrage moet worden gevraagd van niet-actieven. Zij wil-
den zich echter verplaatsen in de situatie dat de Regering volhardt in haar 
voornemen de gehele premie «zichtbaar» te maken, zij het de betaling ervan 
te faseren. Is de Regering bereid in die veronderstelling de compensatie ook 
toe te kennen aan de nieuwe gevallen? 

Kan de Regering de Kamer informeren over de kosten indien bij voorbeeld 
voor de jaren 1980,1981 en 1982 deze compensatie ook voor nieuwe geval-
len wordt betaald, uitgaande van enkele koopkrachtveronderstellingen en 
een voorziene afbouw van de compensatie in bij voorbeeld vijf jaar? 

De leden van de CDA-fractie vroegen de Regering aan te geven welke haar 
opstelling is tegenover de gedachte om de uitkeringsgerechtigden ingevolge 
de WWV - wanneer die materieel de ZW-premie gaan betalen - ook formeel 
in de kring der verzekerden ingevolge de Ziektewet op te nemen. 

Tevens vroegen deze leden of tabel IV.6. te verstrekken is voor de AWW-
gerechtigde weduwen, zowel voor het «hoge» als het «lage» AWW-pensi-
oen, en al dan niet verplicht verzekerd ingevolge de Ziekenfondswet. 

Krachtens de bedoelingen van de WAO, WW en ZW, zo zeiden de leden 
van de VVD-fractie, worden de uitkeringen bepaald op 80% van het dagloon, 
met een maximum. Voor de WWV bedraagt het uitkeringspercentage 75, 
eveneens met een maximum. Door verschil in premie-inhoudingen tussen 
lonen en uitkeringen en tussen uitkeringen onderling hebben gelijke bruto-
uitkeringen geleid tot onbedoelde verschillende netto resultaten. Deze leden 
spraken daarbij van onbedoelde effecten, omdat zij zich nauwelijks konden 
voorstellen dat de wetgever van toen bedoeld had om de netto-inkomens 
van de uitkeringsgerechtigden sneller te laten stijgen dan de netto-inkomens 
van de werkenden. De bewindslieden leidden uit de lage premieverwachtin-
gen voor de evenwichtssituatie van de zestiger jaren af: «dat het niet in de 
geest van de wet is geweest dat de netto uitkeringen sneller zijn gestegen 
dan de overeenkomstige netto lonen». Dat het van de aanvang af aanwezige 
correctiemiddel niet is gebruikt zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met 
de ruime economische groeimogelijkheden in de tussenliggende jaren. Nu 
de sociale premies een zeer hoge vlucht hebben genomen en de economi-
sche omstandigheden drastisch zijn verslechterd kunnen en mogen correc-
ties ten aanzien van de systeemfouten niet meer uitblijven. In verslechteren-
de omstandigheden, waardoor velen noodgedwongen gebruik moeten ma-
ken van de sociale voorzieningen en uitkeringen die daarvoor zijn gescha-
pen, kan niet anders dan dat wordt teruggegrepen op de oorspronkelijke be-
doelingen van de wet willen we de bedoelde zekerheden kunnen blijven ga-
randeren. 

Tijdens de verschillende behandelingen van Bestek '81 in het parlement 
was reeds door de woordvoerders van de VVD-fractie instemming betuigd 
met het tweede alternatief om een geleidelijke volledige premieheffing over 
de uitkeringen boven het minimum in te voeren. Hiermee kan het beste de 
zo noodzakelijk geachte evenwichtigheid bewerkstelligd worden tussen de 
inkomensontwikkeling van actieven enerzijds en niet-actieven anderzijds tot 
instandhouding van ons sociale zekerheidssysteem en tot bevordering van 
de werkgelegenheidsdoelstellingen van Bestek '81. Deze leden konden zich 
niet aan de indruk onttrekken dat terugkeer tot het door de wet bedoelde uit-
keringsniveau ook het zoeken en vinden van werk vanuit een uitkeringssitu-
atie - voor zover er onvervulde arbeidsplaatsen voorhanden zijn - zal bevor-
deren. Zij misten node dat daaraan geen enkele beschouwing van de kant 
van de bewindslieden was gewijd. 
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De aan het woord zijnde leden ondersteunden de kabinetskeuze om voor 
de nieuw optredende gevallen direct over te gaan op volledige premiehef-
fing over alle uitkeringen boven het minimum en voor de reeds in uitwerking 
zijnde gevallen gedurende een overgangsfase een aflopende compensatie-
toeslag op bruto-basis te verstrekken. Deze leden achtten het aanvaardbaar 
dat er daardoor gedurende enige jaren sprake zal zijn van twee - overigens 
naar elkaar toegroeiende - uitkeringsniveaus voor bestaande en nieuwe ge-
vallen boven het minimum. Dat is de consequentie van de terecht gehan-
teerde koopkrachtdoelstelling en de gestelde eis van zorgvuldigheid met be-
trekking tot de invoering van het nieuwe aanpassingsmechanisme bij reeds 
in uitkering zijnde gevallen. Deze leden trokken op het punt van het naast el-
kaar bestaan van twee categorieën nog een parallel met de schoningsopera-
tie voor de daglonen, die voor de nieuwe gevallen zal gelden en voorlopig 
de bestaande langlopende uitkeringen op de oude basis laat. 

Tegen het heffen van een vereveningsbijdrage, waarvan het materiële ef-
fect gelijk is aan formele heffing van de tot op heden niet verschuldigde pre-
mies, hadden deze leden geen bezwaar. Niettemin wilden zij graag nader 
vernemen op welke wijze deze bijdrage naar de desbetreffende fondsen en 
's Rijks schatkist zal terugvloeien en zo tot premie- en belastingverlaging 
voor de actieven en de ondernemingen kan leiden. 

Deze leden deelden de overwegingen die het kabinet ertoe gebracht heb-
ben om voorlopig de Ziektewet buiten de werkingssfeer van de voorgestelde 
maatregelen en dus buiten de heffing van de vereveningsbijdrage te laten. 

Omdat het kabinet bij de keuze van de ZW/Wg-premie voor de koppelings-
grondslag van de minima is uitgegaan van de gemiddelde premie van 1,8% 
is het logisch deze premiehoogte ook in rekening te brengen bij het vaststel-
len van de vereveningsbijdrage van de bovenminima. Maar ware uitgegaan 
van 2,5% bij het corrigeren van de koppelingsgrondslag van de minima, zou 
dan ook niet hetzelfde percentage moeten gelden voor de bovenminima? 
Welke extra structurele ombuiging (voor de sociale fondsen en de rijksbe-
groting) zou hierdoor via de vereveningsbijdrage van de bovenminima in 
respectievelijk 1980 en 1981 tot stand komen? Welke aanpassing zouden de 
netto-uitkeringsbedragen bij gefaseerde invoering, zoals weergegeven in ta-
bel IV. 7, ondergaan bij hantering van 2,5%? 

De leden van de fractie van D'66 veronderstelden dat het bekend is dat 
zij het billijk achten vanaf 1 januari 1979 door een herziening van het aanpas-
singsmechanisme te voorkomen dat overcompensaties worden gegeven in 
de verhogingen der sociale uitkeringen voor sociale premies die door de 
werknemers wel maar door de uitkeringstrekkers niet worden betaald. Dat 
betekent tevens dat deze leden het aanvaardbaar vinden dat vanaf die da-
tum voorkomende stijgingen van sociale premies voor werknemers ook 
worden betaald door de uitkeringstrekkers waardoor de netto-uitkeringen 
niet sneller zullen stijgen dan de netto-lonen. Technisch kan dit resultaat op 
meerdere manieren verkregen worden. Het is mogelijk alleen de bedoelde 
premiestijging in mindering te gaan brengen op de bruto-uitkeringen; het is 
ook mogelijk de volledige premies die werknemers betalen door middel van 
een vereveningsbijdrage op de sociale uitkeringen in te gaan houden, maar 
dan gelijktijdig een blijvende compensatie te geven in de bruto-uitkerings-
hoogte, zodat de netto inkomenspositie per 31 december 1978 behouden 
blijft. 

Deze leden vonden het namelijk onaanvaardbaar de inkomenspositie, die 
de sociale uitkeringstrekkers in de loop der jaren geleidelijk hebben verkre-
gen, aan te tasten. Dit standpunt is gebaseerd op een politieke beoordeling 
en een politieke beslissing. Zij gaan ervan uit dat de «status quo» in de uit-
keringen gehandhaafd behoort te worden, hetgeen voor hen betekent dat 
het netto-uitkeringspercentage ongewijzigd dient te blijven. Elimineren van 
overcompensaties uit het verleden door een verlaging van de netto-uitkerin-
gen wezen zij daarom ten sterkste af. Deze afwijzing was gebaseerd op de 
bescheiden inkomenspositie die de overgrote meerderheid der sociale uitke-
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ringsgerechtigden ondanks de overcompensaties in het verleden nog steeds 
heeft, terwijl deze mensen daarnaast toch reeds getroffen worden door ziek-
te, invaliditeit of werkloosheid. Dat legt vrijwel altijd een grote last op de per-
sonen die dit treft en op hun gezinnen. Overwegende bezwaren hadden deze 
leden dan ook tegen het regeringsvoorstel om via een vereveningsheffing 
de uitkeringstrekker de volledige werknemerspremie te laten betalen zonder 
een blijvende compensatie waardoor de inkomenspositie van eind 1978 
wordt hersteld. 

Deze leden merkten over dit onderwerp ten slotte op dat de uitkeringstrek-
kers veelal getroffen worden door een verlies van een verdere opbouw van 
aanvullende pensioenen naast de AOW. Zij vonden het nodig dat maatrege-
len genomen worden om in deze lacune te voorzien. Wanneer dat tot een ex-
tra premie-inhouding zou moeten leiden, konden zij dat in principe aanvaar-
den. 

De leden van de PPR-fractie gingen er vooralsnog vanuit dat iemand die 
een beroep moet doen op een sociale verzekering, geen premie meer be-
hoeft af te dragen voor het in stand houden van die betreffende verzekering. 
Zij sloten daarmee aan bij de grondgedachte van de toenmalige wetgever, 
dat indien het verzekerde risico is ingetreden geen verzekeringsplicht meer 
kan bestaan en dus ook geen premieplicht. De Regering bestrijdt dit formeel-
juridische argument, met er op te wijzen dat dit principe niet consequent is 
doorgevoerd. Immers over de AAW-uitkering is wel premie verschuldigd. Zo 
zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Is de Regering in staat de gevolgen 
voor de onderscheiden sociale verzekeringen aan te geven, zowel wat de 
premiedruk betreft als voor de afdracht aan de fondsen en de gevolgen voor 
de rijksbegroting, indien bovengenoemd principe van de toenmalige wetge-
ver consequent zou worden doorgevoerd? 

Daarbij maakten de leden de volgende kanttekening. Er dient, naar hun 
mening in dit verband onderscheid te worden gemaakt naar het karakter van 
de uitkering. De vraag die daarbij gesteld moet worden, is of sprake is van 
een inkomensdervingsverzekering danwei van een volksverzekering. In het 
eerste geval ligt het voor de hand dat een verzekerde geen premie meer be-
taalt indien het verzekerde risico is ingetreden. In het tweede geval ligt dat 
niet zo voor de hand en kan zeer wel op grond van de solidariteitsgedachte 
een vereveningsbijdrage worden gevraagd. Wil de Regering bovengenoenv 
de vraag beantwoorden in het licht van het door deze leden gemaakte on-
derscheid in het karakter van de sociale verzekering? 

Min of meer terloops maakt de Regering gewag van het gevolg van de 
keuze van het financieringssysteem voor de sociale verzekering (memorie 
van toelichting, blz. 35). Ook bij de schriftelijke voorbereiding van de derde 
fase van de herziening van de kinderbijslag/kinderaftrek (zie o.a. stuk 15 683, 
nr. 6) hadden deze leden gepleit voor financiering uit de algemene middelen 
in plaats van een premiefinanciering (al of niet met een rijksbijdrage). Ook 
hier zouden zij deze keuze aan de orde willen stellen. Gezien het karakter van 
een inkomensdervingsverzekering ligt het, naar zij menen, voor de hand te 
kiezen voor premiefinanciering. Daarentegen ligt het tevens voor de hand 
dat in het geval van een volksverzekering de financieringsbijdrage uit de al-
gemene middelen voortkomt. Is een dergelijke aanpak niet van veel structu-
reler aard dan de onderhavige wijziging van het aanpassingsmechanisme? 
Kan de Regering aan de hand van bovenstaand onderscheid alsnog de 
voor- en nadelen naast elkaar zetten van premie- dan wel belastingfinancie-
ring? 

Daar waar de bewindslieden voorstellen de uitkering over een jaar en niet 
over 3 maanden vastte stellen vroegen de leden van de CPN-fractie of dit niet 
een zeer negatieve uitwerking zal hebben op de uitkeringen ingevolge de 
Werkloosheidswet. 

Het lid van de GPV-fractie was niet erg gelukkig met de voorgestelde ver-
eveningsbijdrage, die erop gericht is de premieheffing van inkomens van 
werkenden en niet-werkenden gelijk te trekken. Zo zou het kunnen voorko-
men dat iemand van een uitkering premie moet betalen voor die uitkering. 
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Dit is niet logisch. Als de netto-uitkeringen boven het minimum zich anders 
hebben ontwikkeld dan de vergelijkbare inkomens, is het dan niet beter om 
de bruto bedragen met een paar procenten benedenwaarts bij te stellen en 
geen premies te heffen? Dit lid vroeg hoe groot een dergelijke bijstelling zou 
moeten zijn om hetzelfde effect te bewerkstelligen als de Regering beoogt. 

Ook op het gebied van netto-uitkeringen boven het minimum heeft, zo 
sprak hierna het lid van de DS'70-fractie, scheefgroei plaatsgevonden, door-
dat de premie-inhouding niet overal dezelfde is. Met name is er verschil tus-
sen de inhouding op uitkeringen en die op lonen. Met het beginsel van een 
vereveningsbijdrage, zoals door de Regering voorgesteld, kon dit lid zich 
dan ook verenigen. Hoewel hier geen sprake is van een systeemfout kan wel 
een onevenwichtigheid worden aangewezen. 

Dit lid zei wel zorg te hebben over de zware financiële effecten van de ver-
evening voor betrokkenen. Temeer waarvoor na 1980 geen koopkrachtga-
rantie wordt gegeven. Zou niet een sterker gespreide invoering in de tijd de 
voorkeur verdienen? Zulks mede in relatie tot de ontwikkeling van de koop-
kracht in de komende jaren? 

Invoering van een systeem van minder beperkte premiebetaling doortrek-
kers van bovenminimale uitkeringen kan op verschillende manieren gebeu-
ren. Inpassing in de toekomstige groei van de uitkeringen achtte dit lid nood-
zakelijk, in ieder geval waar het de huidige uitkeringstrekkers tot modaal be-
treft. Dit om de doelstelling van het kabinet, handhaving van de koopkracht 
tot modaal, te handhaven. Een geleidelijke volledige premieheffing over de 
uitkeringen boven het minimum wordt verdedigd door te wijzen op de soli-
dariteit tussen actieven en niet-actieven. Dat moge zo zijn, doch dit neemt op 
zich niet weg dat de uitkeringsgerechtigden vanaf het moment dat zij niet 
meer aan het arbeidsproces deelnemen geen verdere loopbaanontwikkeling 
meer doormaken, met alle financiële gevolgen van dien. Dit betekent voor 
velen dat hun welvaartsniveau verhoudingsgewijs daalt ten opzichte van 
hun doorwerkende collega's. Hoe zien de indieners in dit verband het begrip 
solidariteit? 

De Regering stelt met betrekking tot de «nieuwe» uitkeringstrekkers van 
na 31 december 1979 voor een volledige premieheffing doorte voeren. Ui-
teraard verdwijnt het verschil in netto-uitkering dat dan ontstaat op den duur. 
Nadeel van deze maatregel is dat twee uitkeringsbestanden ontstaan met 
een (althans tijdelijk) ongelijkwaardige financiële positie. Betekent dit niet 
dat het beginsel van gelijke rechtsbedeling geweld wordt aangedaan? Wat 
zijn de budgettaire gevolgen - in bedragen respectievelijk premiepercenta-
ges - indien het nieuwe bestand een gelijke behandeling zou krijgen als het 
oude bestand? 

V.5. De bejaardenaftrek en de arbeidsongeschiktheidsaftrek 

Voor dit gedeelte verwezen de leden van de PvdA-fractie naar hun bijdra-
ge aan het eindverslag inzake het wetsontwerp Wijziging van de inkomsten-
belasting en loonbelasting in het kader van het belastingplan 1980 (15 849). 

Voor wat betreft de bij het belastingplan «ondergebrachte» voorstellen ter 
zake de bejaarden- en invaliditeitsaftrek, merkten de leden van de CDA-frac-
tie het volgende op. Voor 1980 stelt de Regering slechts voor om de bestaan-
de bedragen van deze beide aftrekken te handhaven. Voor 1981 voorziet de 
Regering een verlaging in fasen van de bejaardenaftrek tot het vastliggende 
niveau van de invaliditeitsaftrek. Intussen vordert een studie ter zake de uit-
eindelijke oplossing. Hoewel deze leden geenszins uitsloten, dat deze studie 
tot aanmerkelijke vermindering van het belang van beide aftrekken zou lei-
den, hadden zij zich de vraag gesteld of het zinvol was nu reeds het interim-
regime voor 1981 vastte leggen. 

Wanneer verwacht de Regering conclusies aan haar studie te verbinden? 
Waarom zou nu niet volstaan kunnen worden met hetgeen de Regering voor 
1980 voorstelt - waarbij deze leden opmerkten, dat ook in 1979 de bejaar-
denaftrek al op het toenmalig bereikte bedrag was vastgelegd - waarbij 
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aan de hand van de studie-resultaten een beslissing voor 1981 zou kunnen 
vallen? 

De leden van de VVD-fractie vroegen zich af of de bewindslieden met hun 
keur van argumenten niet in feite de geleidelijke, volledige afschaffing van 
beide aftrekken bepleiten. Zou over een langere periode gemeten daartoe 
moeten worden overgegaan? Wat zouden de inkomenseffecten zijn van ge-
leidelijke, volledige afschaffing van beide aftrekken op verschillende jaarin-
komen-niveaus boven het minimum? Wat zullen de netto-effecten per 
maand zijn voor bejaarden met neveninkomsten als gevolg van de nu voor-
gestelde verlaging van de bejaardenaftrek in twee stappen tot het niveau 
van de arbeidsongeschiktheidsaftrek? 

De leden van de PPR-fractie vroegen of de Regering bereid is af te zien van 
bevriezing van de arbeidsongeschiktheidsaftrek en het voornemen met be-
trekking tot de bejaardenaftrek pas in beleid om te zetten, als het onderzoek 
naar de modaliteiten van de hardheidsclausule is afgerond (zie laatste zin 
van blz. 38 van de memorie van toelichting). 

Hoewel het lid van de DS'70-fractie de op de bladzijden 37 en 38 van de 
memorie van toelichting met respectievelijk 1 t/m 3 en 1 t/m 4 genummerde 
argumenten kon aanvoelen en als feiten beschouwde, was het hem niet dui-
delijk welke concrete beleidsdoeleinden de Regering met de vastgestelde 
verlaging in twee stappen respectievelijk bevriezing nastreeft. Hij achtte het 
van belang dat de Regering in dezen duidelijkheid verschaft, aangezien op 
deze basis geen standpuntbepaling kan plaatsvinden. 

Dit lid kon zich niet verenigen met het voornemen van de Regering de stu-
die van het Ministerie van Financiën met betrekking tot de bejaardenaftrek 
niet te publiceren. Hij verzocht de Regering op dit standpunt terug te komen-
Dit is zijns inziens vereist voor een goede beoordeling van de thans gedane 
voorstellen. 

V 6 Fasering 

Aansluitend aan hetgeen de leden van de PvdA-fractie al in hoofdstuk 
V.4 van dit verslag stelden, moesten zij ook bij het hoofdstukje fasering 
constateren, dat de opstelling die de Regering in het onderhavige wets-
ontwerp heeft gekozen, leidt tot een zeer ongelijke behandeling van nieuwe 
en oude gevallen. Met nadruk wilden deze leden erop wijzen, dat dit «pro-
bleem» zich niet zou voordoen indien gekozen zou worden voor de voorstel-
len van de hier sprekende leden. 

Zij toonden zich vooral geschokt door de vaststelling door de Regering dat 
eerst in de door de Regering voorziene eindfase sprake zal zijn van recht-
vaardige verhoudingen tussen netto-loon en netto-uitkering. Zij meenden 
dat hier de aap uit de mouw komt en de Regering heel nadrukkelijk de VNO-
opvatting volgt, namelijk dat de bestaande verhouding onrechtvaardig is en 
moet worden gecorrigeerd op basis van een verhouding uit het verre verle-
den. Tegen die achtergrond is het niet verbazingwekkend als de Regering 
stelt voor nieuwe gevallen niet te denken aan een compensatieregeling. De-
ze moeten immers snel naar het rechtvaardige niveau. Het wilde deze leden 
voorkomen dat de Regering zich niet realiseert wat in persoonlijke situaties 
de terugval met extra twintig tot honderdtwintig gulden netto per maand 
betekent. 

Deze leden vroegen zich af waarom de Regering alleen een koopkrachtga-
rantie voor 1980 wil geven. Is zij bereid in overeenstemming met een paral-
lelle inkomensontwikkeling met die van de actieven, ook een garantie voor 
volgende jaren te geven? 

De leden van de PvdA-fractie hadden geprobeerd zich een voorstelling 
te maken van hetgeen er per 1 januari 1980 gebeurt met een lopende 
uitkering. Deze uitkering gaat per 1 januari 1980 omhoog met het percentage 
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dat uit de wettel i jk vastgelegde indexer ing voortv loei t . Dan word t erop 
in minder ing gebracht het op 1 oktober 1979 genoten voorschot van 1 %. 
Dit voorschot word t echter weer gedeeltel i jk voortgezet vanwege koop-
kracht-effecten. Dan word t er 1 % afgehaald en overgeheveld naar de vakan-
t ietoeslag. Vervolgens word t ingehouden een vereveningsbi jdrage, welke 
ten slotte gecompenseerd word t met een soort gewenningstoeslag. De hier-
bij betrokken WAO-ontvanger met een modaal uitkeringsniveau moet maar 
aannemen dat deze hele operatie hem een koopkrachtverl ies oplevert van 
0,3%, of dank zij de gefaseerde terugbetal ing van het op 1 oktober ontvan-
gen voorschot op de wettel i jke verhoging van 1 januar i , helemaal geen 
koopkrachtverl ies. 

Het wi lde deze leden voorkomen, dat een en ander voor mensen met een 
uitkering volstrekt niet meer te volgen is, hetgeen de vervreemding nog 
meer in de hand zal werken, alsmede de daarmee verband houdende onver-
schi l l igheid ten opzichte van het hele gebeuren rond de sociale zekerheid. 

Is de Regering bereid voor een W A O - m i n i m u m en m a x i m u m een vol ledig 
overzicht te geven van alle plussen en minnen, waarui t uiteindeli jk de verho-
ging per 1 januari 1980 voortv loei t? 

De leden van de CDA-fractie zeiden eerder in dit verslag dat de positie van 
degenen die vaak jarenlang aan het toegekende inkomensniveau gewend 
konden raken eigen kenmerken heeft, die tot enige nuancering in de aanpak 
kunnen leiden. 

Alvorens daarop nader in te gaan, w i lden zij de aandacht van de Regering 
vragen voor een groep van gevallen die - zo kwam het hun voor - in de 
voorstel len van het ontwerp als «nieuwe gevallen» behandeld zouden wor-
den. Het betreft degenen die op de ingangsdatum van de nieuwe regeling in 
een van de uitkeringsregel ingen verbl i jven, maar na de ingangsdatum wel is-
waar een uitkering behouden, maar op grond van een andere sociale voor-
ziening. Het leek deze leden op het eerste gezicht redelijk o m deze groep - bij 
voorbeeld degenen die van Ziektewet-uitkeringsgerechtigde tot uitkerings-
gerechtigde op grond van de WAO worden - tot de «oude» gevallen te reke-
nen. Hoe beoordeelt de Regering zulks? Is een aanduiding van de omvang 
van deze groep te geven? Welke andere «overgangen» binnen het systeem 
zi jner? 

Wat betreft de honorer ing van de eigen kenmerken van de posit ie van dege-
nen die men als «oude» gevallen kan aanduiden, w i lden deze leden een aan-
tal alternatieve suggesties doen, zoals zij eerder in dit verslag zeiden: van 
voor lopige aard. Zij hadden die suggesties in overweging genomen, omdat 
naar hun oordeel het regeringsvoorstel te zeer voorbi jgaat aan die eigen 
kenmerken. 

Het betreft hier lopende ui tker ingen, derhalve de situatie dat van het opge-
bouwde recht vóór de ingangsdatum van dit wetsvoorstel - indien tot wet 
verheven - gebruik moest worden gemaakt. De betrokkenen hebben zich op 
dat inkomensniveau - netto bezien - kunnen instellen. Juist ook vanuit die 
constatering waardeerden deze leden het op zich, dat het voorstel een gelei-
delijke a fbouw van het verschil tussen correct vastgesteld nieuw niveau en 
bestaand niveau - waar dat ook actueel is in de vo rm van een lopende uitke-
ring - inhoudt. Er waren, zo meenden zij, in voorgaande jaren wel eens min-
der gelukkige gedachten op papier gezet. Niettemin behielden zij principië-
le moeite met het wegnemen van een bestaande, tenminste toegelaten in-
komensui t loop. 

Zij hadden zich afgevraagd of het niet mogeli jk zou zijn dat men de per de 
ingangsdatum bestaande «uit lopen» vastlegt in een bedrag, dat vervolgens 
als een afzonderli jk element meeloopt in de uitkering van betrokkenen. Dis-
cussiepunt kan zijn of op dat bedrag begrippen als premiesolidariteit van 
toepassing zouden zijn. Is deze variant nader te onderzoeken en wi l de Rege-
ring erop een reactie geven? Kan daarbij zowel op de techniek als op de f i -
nanciering worden ingegaan? 
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Een variant hierop kan zijn, dat men per ingangsdatum hetzij voor elk indi-
vidueel geval - zoals dat zich per ingangsdatum of gedurende bij voorbeeld 
de volle twee maanden daaraan voorafgaand voordoet - hetzij bij wijze van 
een gemiddelde, de toegelaten inkomensuitloop op een bepaald bedrag per 
die datum bepaalt, wat vervolgens al of niet in termijnen aan betrokkenen 
zou worden uitgekeerd. Uiteraard zou hun uitkering exclusief die «kop» in 
het op correcte basis vastgestelde systeem meelopen. 

Deze leden hadden zich op dit punt vervolgens afgevraagd of het juist is 
de stelling te verdedigen, dat elke premiestijging welke slechts door de ac-
tieven werd opgebracht vóór de ingangsdatum als bewust bij de uitkerings-
trekkers gelaten voordeel beschouwd mag worden, laat staan moet worden. 
Zij zouden dat met name voor de premiestijging sinds de invoering van de 
WAO niet zonder meer met die stelligheid willen beweren. Met name was 
het deze leden opgevallen, dat het relatieve voordeel van inactieven ten op-
zichte van actieven, dat ontstond doordat de WAO-premie veel hoger door-
steeg dan eertijds algemeen verwacht en geraamd werd, des te groter bleek 
naarmate het hogere niveaus van uitkering betrof. Juist dit waarneembare 
effect riep bij hen vraagtekens op, wanneer met al te veel stelligheid gespro-
ken wordt van een bewust laten van voordelen aan de uitkeringstrekker. 

Is, vroegen deze leden ten slotte, in de tabellen IV.7 t/m IV.10 het effect van 
het in de komende jaren voorgenomen ter zake de arbeidsongeschikt-
heidsaftrek al verwerkt? 

De leden van de VVD-fractie steunden de Regering in haar streven om de 
uitvoering van de maatregelen zodanig gefaseerd te doen plaatsvinden dat 
de koopkracht van de laagste uitkeringen, en zo mogelijker hoger, blijft ge-
handhaafd. Daarom gaven zij hun instemming aan de voorgestelde - in de 
tijd af te bouwen — toeslag voor de minimumuitkeringen en de bestaande 
uitkeringen boven het minimum. 

Deze leden hadden zich hierboven (V, 4) reeds uitgesproken voor de kabi-
netskeuze om met betrekking tot de nieuw optredende uitkeringen boven 
het minimum direct over te gaan op een volledige heffing van de vereve-
ningsbijdrage zonder compenserende toeslag. 

Voor de modale uitkeringen leidt de gekozen hoogte van de toeslagen tot 
licht koopkrachtverlies in 1980. De oorzaken hiervan liggen mede in de voor-
indexering met 1 % per 1 oktober en een negatief na-ijlingseffect van de re-
gelingsloonindex ten opzichte van de loonontwikkeling. Ter oplossing stelt 
het kabinet voor de voorindexering van 1 oktober 1979 gefaseerd af te bou-
wen. In dit verband vroegen deze leden naar het beeld van de koopkracht-
ontwikkeling op de inkomensniveaus van tabel IV.8 over de jaren 1979 en 
1980 gezamenlijk. Verder vroegen zij naar de omvang van de tijdelijke extra 
lasten voor de sociale fondsen en de rijksbegroting als gevolg van een even-
tuele gefaseerde afbouw van de voorindexering. 

Gezien de onzekere economische vooruitzichten acht de Regering het on-
mogelijk om voor een langere periode het niveau van de koopkrachtgarantie 
aan te geven. Daarbij hoopt de Regering dat zoveel mogelijk inkomens bo-
ven het minimumniveau hun koopkracht kunnen blijven behouden. Veel 
hangt af van het groeiniveau van de economie. Beneden welk groeipercen-
tage van ons nationale inkomen zal ook de koopkrachtgarantie voor de laag-
ste uitkeringen niet meer te handhaven zijn? 

De leden van de D'66-fractie stelden vast dat er geen problemen zouden 
bestaan met oude en nieuwe gevallen wanneer, zoals zij bepleiten, alleen 
een correctie van het aanpassingsmechanisme voor de toekomst aange-
bracht zou worden om overcompensaties uit te sluiten. Alle gevallen, oud en 
nieuw, worden dan gelijk behandeld. De Regering wil echter het netto-ni-
veau van alle uitkeringen verlagen om de overcompensaties uit het verleden 
te laten verdwijnen, maar stelt alleen voor de nu bestaande uitkeringsge-
rechtigden een tijdelijke compensatietoeslag te geven om een inkomenste-
rugval te voorkomen. Omdat voor de nieuwe gevallen geen toeslagen gege-
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ven zullen worden, ontstaan tegelijkertijd verschillende uitkeringsrechten 
tussen oude en nieuwe gevallen, die in gelijksoortige omstandigheden ver-
keren. Deze ongelijke rechten voor mensen in gelijksoortige omstandighe-
den vonden deze leden onaanvaardbaar. Ook in de opzet van de Regering, 
waarin naar een ver gaande vorm van sanering der sociale uitkeringen ge-
streefd wordt, zou naar hun mening het beginsel van rechtsgelijkheid als uit-
gangspunt genomen moeten worden, door dan ten minste de nieuwe geval-
len dezelfde toeslagen te geven als de oude. 

Ook vroegen deze leden zich verder af of de inkomensgarantie door mid-
del van de tijdelijke toeslagen alleen maar voor 1980 gegeven wordt of dat 
deze ook na 1980 zal gelden. 

De leden van de PPR-fractie vroegen de Regering een uiteenzetting te ge-
ven hoe het onderscheid tussen «nieuwe» en «oude» uitkeringen, valt te 
rijmen met het grondrecht dat iedere burger onder gelijke bepalingen recht 
heeft op sociale uitkeringen. 

Kan de Regering tevens meer inzicht geven van de gefaseerde uitvoering 
van de regeringsvoorstellen, ook voor na 1 januari 1980? Is de indruk van de-
ze leden juist dat de gehele operatie 4 a 5 jaar in beslag zal nemen en met 
welke netto-toeslagen, respectievelijk correcties, zal dat steeds geschieden? 

Deze leden vroegen nog of er niet meer valt te zeggen over de aanwen-
ding van de vereveningsbijdragen dan dat daarnaar een nadere studie zal 
worden ingesteld. Door wie zal deze studie verricht worden en wanneer zal 
deze afgesloten moeten zijn? 

Het lid van de GPV-fractie was bekend met de doelstelling van koopkracht-
handhaving tot en met modaal, die het kabinet hoog in het vaandel heeft 
geschoven. Dit lid zou echter nog graag zien een nadere rechtvaardiging van 
het feit dat er door het geven van inkomenscompensaties aan bestaande ge-
nieters van sociale uitkeringen twee soorten uitkeringsgerechtigden ont-
staan, nl. zij die volgens het oude en zij die volgens het nieuwe systeem wor-
den behandeld. Betekent deze handelswijze niet dat er inbreuk wordt ge-
maakt op het leidende rechtsbeginsel van gelijkheid voor de wet? 

Dit lid vroeg tevens wat de rechtvaardiging is van het feit dat de minimum-
uitkeringen in 1980 nog een reële positieve inkomensmutatie te wachten 
hebben van 0,3%. 

Het lid van de DS'70-fractie vroeg zich af op welke wijze de Regering de 
koopkrachtgarantie voor 1980 wil nakomen, indien de huidige veronderstel-
lingen (zie blz. 42 van de memorie van toelichting) niet uitkomen. Hij wees 
in dit verband op het feit dat de Regering in de afgelopen jaren voortdurend 
is uitgegaan van veronderstellingen die naderhand te optimistisch bleken te 
zijn geweest. Koopkrachtgarantie voor een langere periode acht de Regering 
onmogelijk te geven gezien de onzekere economische vooruitzichten. Uit de 
formulering van de memorie van toelichting (blz. 42) meende dit lid te kun-
nen afleiden dat wel een garantie wordt gegeven voor het minimumniveau. 
Is deze interpretatie juist? 

V.7. Financiering 

De leden van de PvdA-fractie waren belangstellend naar de ideeën die de 
Regering ontwikkeld heeft over het tempo van afbouw van de voorf inancie-
ring van 1 oktober. Kan medegedeeld worden met welke meerkosten de ge-
faseerde afbouw gepaard gaat? 

Tevens zouden deze leden op de hoogte gesteld willen worden van de ge-
volgen voor de koopkrachtontwikkeling van niet-actieven ten gevolge van 
het feit dat de prijscompensatie per 1 januari lager uitvalt dan in de MEV ge-
raamd was. Op welke wijze denkt de Regering haar beleid aan te passen? 

Kan de Regering een uitputtend overzicht geven van de gevolgen voor de 
verschillende sociale premies voor ieder van de onderdelen van het wets-
ontwerp, indien deze geen doorgaang zouden vinden? 
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De leden van de CDA-fractie vroegen of in Tabel IV.12 rekening is gehou-
den met de effecten van zowel de voorgestelde herziening van het netto-me-
chanisme als die van het bruto-mechanisme? Is in Tabel IV.13 het effect van 
de voorstel len ter zake van de arbeidsongeschiktheidsaftrek verwerkt? 

V 8 Besparingen 

De leden van de VVD-fractie memoreerden dat de ombuig ingsmaatre-
gelen in Bestek '81 met betrekking tot de sociale ui tkeringen en voorzienin-
gen tot een besparingseffect van 1050 min . in 1981 zouden moeten leiden. 
Welk besparingseffect voor 1980 komt daarmee overeen? Hoe nauw spoort 
dat bedrag met de feiteli jke ombu ig ing van 590 min . in 1980 als gevolg van 
de maatregelen van dit wetsontwerp? In hoeverre dekt deze feiteli jke ombu i -
g ing de «gaten» die in 1979 in dit deel van het Bestek-programma zijn geval-
len?Welk ombuig ingsbedrag in 1980 zou resulteren bij het werken met de 
aanvankeli jk voorgestelde rekenpremie van 2,5% in plaats van 1,8% voor de 
ZW/Wg voor zowel m i n i m u m - als boven-min imumui tker ingen? 

De bewindsl ieden stellen dat het ondoenl i jk is om de besparingen met eni-
ge mate van nauwkeur igheid aan te geven in een nader te bepalen eindjaar. 
Desondanks heeft een globale berekening uitgewezen dat het huidige pakket 
evenveel besparingen in 1981 teweegbrengt als het aanvankeli jke, in Be-
stek '81 gepresenteerde pakket. Mag derhalve geconcludeerd worden dat de 
taakstel l ing van 1050 min . in 1981 vol ledig word t gehaald? Tot welke collec-
t ieve drukver laging geven de maatregelen van dit wetsontwerp ten opzichte 
van ongewi jz igd beleid aanleiding in 1980 en 1981? 

Ook het lid van de GPV-fractie vroeg een nadere onderbouwing van de 
stel l ing dat een globale berekening heeft ui tgewezen dat het huidige pakket 
evenveel besparingen teweegbrengt als het aanvankeli jke in Bestek '81 ge-
presenteerde pakket. Kan deze globale berekening aan de Kamer worden be-
kendgemaakt? 

VI. ARTIKELEN 

De leden van de CDA-fractie vroegen of de Regering bereid is om de alge-
mene maatregelen van bestuur ingevolge de voorgestelde nieuwe tekst van 
de vo lgende artikelen vóór inwerkingtreding in de Staatscourant te publ iceren, 
bij voorbeeld twee maanden tevoren: 

- n ieuw artikel 14, lid 2 Wet M in imumloon en min imumvakant ieb i js lag; 
- n ieuw artikel 15, lid 2 van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzeke-

r ing; 
- n ieuw artikel 9a, lid 2 van de Coördinat iewet Sociale Verzekering; 
- n ieuw artikel 5a, lid 2 van de Wet Werkloosheidsvoorz iening; 
- de algemene maatregel van bestuur ex artikel XXIX, lid 2 van het on-

derhavige we tson twerp ; 
- n ieuw artikel 18, lid 2 van de Wet Uitker ingen Vervolgingsslachtoffers; 
- n ieuw artikel 31a, lid 2 van de Wet bu i tengewoon Pensioen 1940-1945; 
- n ieuw artikel 28a, lid 2 van de Wet bu i tengewoon pensioen zeelieden-

oorlogsslachtoffers. 

De leden van de PvdA-f ractie vroegen de Regering uit te leggen op welke 
wijze zij (memor ie van toel icht ing, blz. 48, onder b) to t het indexcijfer van 
187,3 komt. Betekent dit dat met terugwerkende kracht ook de herstructure-
ring reeds wo rd t doorgevoerd? Zij constateerden dat de feiteli jke index in 
april 187,7 bedroeg. 

De voorzit ter van de commissie, 
Hermsen 

De grif f ier van de commiss ie, 
Eikerbout 
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