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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 9 februari 1977 

De bijzondere commiss ie 1 uit de Kamer welke in juni 1976 het voorberei-
dend onderzoek verr ichtte van de zogenaamde één-procentsnota (Kamer-
stuk 13 951) heeft op donderdag 27 januari 1977 een monde l ing overleg ge-
voerd met de Min is tervan Sociale Zaken over diens brief van 19 januari 1977 
aangaande de stand van zaken met betrekking tot de ui tvoer ing van deze no-
ta(13 951,nr. 27). 

De Minister was bij dit overleg vergezeld van drs. A. L. Dirken en drs. J. B. 
M. Pierik, medewerkers van de directie sociale verzekeringen van zijn depar-
tement. 

De commissie heeft de eer als volgt verslag uit te brengen over het ge-
voerde overleg. 

Opmerkingen en vragen vanuit de commissie 

Ingevolge een daartoe tevoren in de commissie gemaakte afspraak drong 
de voorzitter van de commissie er bij de Minister op aan dat de Ministerraad 
op zeer korte termi jn duidel i jkheid zou verschaffen over haar beleidsvoorne-
mens met betrekking tot de in onderdeel II, sub 2, 3 en 4, van de brief van 19 
januari genoemde punten. 

Hij wees er daarbij op dat in de commissie onder meer als argument was 
aangevoerd dat de Regering zelf in de één-procentsnota (zie 13 951, nr. 2, V, 
3) een verband had gelegd tussen de daarin voorgestelde beleidsherzienin-
gen en de tots tandkoming van belangri jke hervormende maatregelen. Naar-
mate de behandel ing van bedoelde hervormende wetsontwerpen naderbij 
komt, is het des te belangri jker, aldus dit in de commissie aangevoerde argu-
ment, voor de Kamer om precies te weten welke de beleidsvoornemens van 
de Regering zijn met betrekking tot de in de nota 13 951 voorgestelde herzie-
ningen. 

Een lid van de P.v.d.A.-fractie onderstreepte het belang van de in de brief 
genoemde volumebeperkende maatregelen (§ I) en de activiteiten gericht 
op vereenvoudiging van de ui tvoeringsorganisat ie (§ III). Naar haar oordeel 
kan er niet hard genoeg gewerkt worden op deze gebieden. Ook was zij ver-
heugd dat in § II, sub 5 nog eens nadrukkelijk over de zogenaamde «opscho-
ning» word t gesproken. 

Zijn er, zo vroeg zij vervolgens, inmiddels nog nieuwe mee- of tegenval-
lers te melden? In hoeverre zal de mededel ing van de Minister van Economi-
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sche Zaken in diens brief van 19 januari (14100, nr. 16), dat per saldo het 
werkloosheidsniveau in 1977 hoger zal u i tkomen dan gemiddeld in 1976, 
aanleiding zijn de in brief 13951, nr. 27, gegeven cijfers, met name die over 
de werkloosheidsui tker ingen, bij te stellen? Zal de hogere incidentele loon-
component waarvan in de brief sprake is in de toekomst leiden tot een hoger 
ui tker ingsniveau; zo ja, is dat effect dan inmiddels verrekend? 

Wanneer zal de SER-commissie die de reservevorming bij de sociale fond-
sen in studie heeft haar rapport daarover kunnen uitbrengen? De resultaten 
van die studie zullen toch, zo veronderstelde zij, in de beoordel ing van de 
meevallers betrokken moeten worden . 

Ten slotte merkte deze woordvoerdster van de P.v.d.A.-fractie op dat 
haars inziens de in de brief genoemde meevallers kunnen leiden tot bijstel-
l ing van het een-procentsbeleid. Bij het een-procentsbeleid gaat het ui tein-
delijk om een norm voor de drukst i jg ing van de collectieve lasten. Het aan-
deel van de sociale voorzieningen in die ombuig ingsoperat ie hoeft, als zich 
nieuwe ontwikkel ingen voordoen, niet per definit ie gelijk te bl i jven. 

Een lid van de V.V.D.-fractie informeerde hoe de premiedruk, ui tgedrukt in 
percentage nationaal inkomen, volgens de huidige raming respectieveli jk in 
1970 en 1980 zou zijn exc/us/e/ loonkostensubsidies. De in § IV, sub 5, weer-
gegeven raming is inclusief de loonkostensubsidies. Welk totaalbedrag aan 
overheidsgeld word t op dit moment aangewend voor de f inancier ing van de 
sociale verzekeringen? 

In dit verband wees dit lid op de laatste alinea van blz. 47 van de mi l joe-
nennota 1977 waar de mogel i jkheid word t opengelaten dat de r i jksbi jdragen 
aan de sociale verzekeringsfondsen verminderd zullen worden omdat het 
een moeizame opgave zou zijn het overgrote deel van het ombuig ingsbele id 
in de belastingsfeer te realiseren. In hoeverre zullen de nu gepresenteerde 
nieuwe ramingen leiden tot verminder ing van de ri jksbi jdragen aan de soci-
ale fondsen? 

Dit lid zei nog eens te wi l len benadrukken dat het doel van de 1 %-operat ie 
was en is een versterking van de economische kracht van de maatschappi j 
door een beperking van de groei van de collectieve lasten. Als zich nu wi jz i-
g ingen voordoen ten opzichte van het in juni 1976 geschetste beeld dan kun-
nen de modal i te i ten van het ombuig ingsbele id opnieuw in heroverweging 
genomen worden , als men de doelstel l ing daarvan maar niet uit het oog ver-
liest. Zal, zo vroeg dit lid ten slotte, de ombu ig ing nu vol ledig in de fiscale 
sfeer gerealiseerd worden of zal de Regering, de aangekondigde beslissin-
gen in de sociale sector handhavend, een lagere groei-norm (dan 1 %) for-
muleren? 

Een ander lid van de V.V.D.-fractie merkte op dat het voor de Kamer toch 
wel erg moei l i jk word t haar controlerende taak naar behoren uit te oefenen 
als binnen een periode van één jaar verscheidene malen zeer verschi l lende 
ramingen worden gepresenteerd. In juni 1976 werd nog uitgegaan van een 
drukst i jg ing van 20,4% in 1976 naar 24,8% in 1980; in de laatste raming 
word t zelfs een dal ing van de premiedruk voorzien van 20,8% in 1976 naar 
20,7% in 1980. Het ver t rouwen in de overgelegde ramingen word t daardoor 
helaas ernstig ondermi jnd . 

De brief van 19 januari benadrukt nogal de onzekerheid en het voor lopige 
karakter van de daarin gepresenteerde ramingen. Hoe ver gaat die onzeker-
heid? Zijn op korte termi jn weer nieuwe cijfers te verwachten? 

In de brief van 19 januari word t op basis van de huidige inzichten in 1976 
een extra vermogensaanwas verwacht van ru im 700 min. ten opzichte van 
de vermogensposi t ies zoals weergegeven in de brief van 26 november 1976 
(13972, nr. 3). Voor het jaar 1977 word t nu een vermogensaanwas verwacht 
van 1,6 mld . ten opzichte van de brief van 26 november. Wat de uitkeringen 
betreft meldt de brief van 19 januari dat het in de sociale meer jarenramingen 
aangegeven uitkeringsniveau in 1980 met ruwweg f500 m in . dient te wor-
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den ver laagd. Wat is, zo vroeg dit l id, het verband tussen de meevallers aan 
de inkomstenkant en de verwachte dal ing van het uitkeringsniveau in 
1980? 

Is voorts een verwachte dal ing in 1980 met f 500 min . niet zo marginaal , en 
bovendien nog zo onzeker, dat men daarop geen bijstel l ing van het beleid 
kan baseren? Dit lid zij er niet gerust op te zijn dat de feiteli jke lastenontwik-
keling inderdaad overeenkomst ig de nu opgestelde prognoses zal ver lopen. 
In dit verband wees hij op de gevolgen van een mogeli jk hoger werkloos-
heidsniveau, het nog steeds toenemende arbeidsverzuim en de recent van 
SVR-zijde geuite verwacht ing van een st i jgend aantal AAW-ui tker ingen. Ook 
demograf ische ontwikkel ingen zouden de lasten wel eens sterker kunnen 
doen sti jgen dan nu word t verondersteld. Is met deze factoren bij de opstel-
l ing van de recente raming wel voldoende rekening gehouden? 

Betekent de mededel ing in de brief van 19 januari dat de hoge incidentele 
looncomponent «spoort»» met de hogere premie-opbrengsten, dat met na-
me de inkomens beneden de premie-grens sterker zijn gestegen dan werd 
verwacht? In hoeverre zal dat in de toekomst tot een hoger uitkeringsniveau 
leiden? 

Dit lid zei het ermee eens te zijn met het u i tgangspunt dat de sociale fond-
sen niet onnod ig reserves moeten vormen. Hij vroeg zich echter af of bij een 
aantal fondsen de mogel i jkheid van een behoorl i jke reservevorming niet te 
zeer is aangetast door een te lage premievaststel l ing. Met name over de po-
sitie van het A lgemeen Werkloosheidsfonds maakte hij zich zorgen. Dit 
fonds had een premie van 1,3% geadviseerd, maar de Minister heeft deze 
vervolgens vastgesteld op 1 %. Laat dat premiepercentage wel voldoende 
ru imte voor noodzakeli jke reservevorming? 

Aan het slot van zijn brief (§ IV, sub 7) deelt de Minister mee dat, indien de 
veronderstel l ingen juist zi jn, uiterli jk per 1 januari 1978 de premiepercenta-
ges kunnen worden herzien. Naar het oordeel van dit lid zou men niet per 
definit ie tot een premiever laging hoeven te besluiten om de niet beoogde 
extra vermogensaanwas «terug te sluizen». Ook door een belastingverla-
ging zou men, in verband met de belangri jke ri jksbijdragen aan de sociale 
fondsen en de loonkostensubsidies, een dergelijk effect kunnen bereiken. 
Hoe staat de Minister tegenover die mogel i jkheid? 

Ten slotte vroeg dit lid van de V.V.D.-f ractie de Minister welke ruimte hi j , 
ui tgaande van de juistheid van de recente prognoses, in 1977 precies denkt 
te hebben voor premie- en/of belast ingverlaging. Uiteraard is het antwoord 
op die vraag van groot belang voor het arbeidsvoorwaardenover leg tussen 
werkgevers en werknemers. Dat overleg zou ten zeerste gebaat zijn met een 
besluit tot premie- en/of belast ingverlaging. 

Ook een lid van de A.R.P.-fractie zei het te betreuren dat de steeds wisse-
lende prognoses een beoordel ing van het beleid ui termate bemoei l i jken. Zij 
herinnerde eraan bij de jongste begrot ingsbehandel ing van het Ministerie 
van Sociale Zaken hebben opgemerkt dat de kamerleden veelal niet de 
beschikking hebben over de premieadviezen van de onderscheiden sociale 
fondsen. Zonder die adviezen, en de daaraan ten grondslag l iggende nota's, 
is het voor de Kamer moeil i jk het beleid goed te controleren. 

Voor een goede oordeelsvorming is ook van belang, zo vervolgde zij, dat 
de Kamer op de hoogte gesteld word t van de verwacht ingen en aannames 
welke door de Minister, dan wel het CPB, jaarli jks aan de fondsbesturen met 
het oog op de premieberekeningen worden voorgelegd. De uitkomst van de 
berekeningen is daar immers goeddeels van afhankelijk. 

Zi jn de meest recente ramingen, vroeg deze spreekster verder, inmiddels 
getoetst bij de besturen van de afzonderli jke fondsen? Is ook bekend hoe de-
ze daarover oordelen? Hebben de fondsbesturen zich ook uitgelaten over de 
extra vermogensaanwas welke een gevolg is van de hogere inkomsten? 

Ook dit lid vroeg zich af of niet gerekend moet worden met toekomstige te-
genvallers aan de uitgavenkant (hoger werkloosheidsniveau, ziekteverzuim, 
st i jging van het aantal AAW-uitker ingen). Is in de prognoses wel voldoende 
rekening gehouden met deze factoren? 
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Ten slotte wees deze woordvoerster erop dat het bij het 1 %-beleid niet 
gaat om bezuinigingen van de bezuinigingen maar om een voor het behoud 
van de werkgelegenheid noodzakeli jke groei -norm voor de collectieve las-
ten. Teneinde deze te bereiken waren besparingen noodzakeli jk. Al leen van-
wege die doelstel l ing is derhalve de beperking van de drukst i jg ing verant-
woord . Als zich nu nieuwe gegevens en nieuwe ontwikkel ingen voordoen is 
er zeker aanleiding aan de hand daarvan opnieuw te bezien welk beleid ge-
voerd moet worden. 

Eenander l id van de A.R.P.-fractie in formeerde in hoeverre het voor 1977 
verwachte hogere werkloosheidsniveau (zie de brief van de Minister van 
Economische Zaken) een ongunst ige invloed heeft op de geraamde «in-
verdien»-effecten. Is daarmee in de herziene ramingen al rekening gehou-
den. 

Zal er voorts van de hogere incidentele looncomponent een opwaartse 
druk uitgaan op de pr i jsontwikkel ing ten gevolge waarvan ook het uitke-
r ingsniveau zal stijgen? 

In de MEV 1976 werd, vervolgde deze spreker, ui tgegaan van een inciden-
tele looncomponent van 0.5%. Moet, nu zich een incidentele looncompo-
nent aftekent die 1 a 1,5% hoger is, achteraf geconcludeerd worden dat die 
raming van 0,5% te laag is geweest? Of is die schatt ing op zich reëel ge-
weest en wat is dan de reden voor deze niet verwachte sti jging? 

De brief van 19 januari trekt in paragraaf IV, sub 6, de conclusie dat het ni-
veau van het beslag op de nationale middelen in 1980 via de sociale verzeke-
ringen geringer zou zijn dan aanvaardbaar is in het kader van het 1 %-beleid 
en aanvul lend beleid, nameli jk 20,7% in plaats van 20,9%. Zijn in dat ge-
raamde percentage van 20,7% nu wel of niet de effecten verwerkt van de in 
de 1 %-nota aangekondigde ombuig ingen? 

Een lid van de P.P.R.-fractie vroeg zich af in hoeverre de gehanteerde 
schat t ingsmethoden als zodanig aanleiding zijn voor systematische afwi j -
kingen tussen ramingen en feiteli jke ui tkomsten. Hij gaf de Minister in over-
weging een zorgvuldige analyse daarvan te maken. 

Vervolgens herinnerde hij eraan dat zijn fractie zich nogal pessimistisch 
had uitgelaten over de doelstel l ing van de Regering structureel het nationaal 
inkomen jaarli jks met 33/4 te laten groeien. Op welke verwacht ingen over de 
groei van het nationaal inkomen zijn de huidige ramingen over de premie-
druk gebaseerd? 

Ook dit lid onderstreepte dat het 1 %-beleid een instrument is om de doel-
stell ing van behoud van de werkgelegenheid te realiseren. Als zich in de ver-
wacht ingen ten aanzien van het beslag van de collectieve sector op het na-
t ionaal inkomen verander ingen voordoen moet het 1 %-bele id, of de moda-
liteiten daarvan, worden bijgesteld. 

Een lid van de S.G.P.-fractie zei benieuwd te zijn naar een specificatie van 
de onverwacht hoog uitgevallen post incidenteel. Welk gedeelte daarvan is 
in het particuliere bedri j fsleven gerealiseerd en welk gedeelte bij de over-
heid? 

Het lid Nooteboom gaf de Minister in overweging in de toekomst bij de 
presentatie van ramingen de statistische onzekerheidsmarge erbij aan te ge-
ven. Als zich dan mee- of tegenvallers voordoen is het psychologisch effect 
anders dan nu. 

Welke instantie is, zo vroeg dat l id, nu uiteindeli jk verantwoordel i jk voor 
de raming van een incidentele looncomponent in 1976 van 0,5%. Is dat een 
autonome schatt ing van het Centraal Plan Bureau geweest of heeft de Rege-
ring bepaalde aanwijzingen of aanbevelingen gegeven? 

Antwoord van de Minister 

Vrij spoedig na de door hem in de derde termi jn bij de begrot ingsbehan-
del ing gedane toezegging was reeds, zo deelde de Minister in zijn an twoord 
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mee, een concept-brief aan de Kamer op het departement gereed. Op dat 
moment ontbrak daar nog een, althans gedeeltel i jke, verklar ing aan voor de 
meeropbrengsten van de diverse fondsen. Eerst in het begin van 1977 werd 
duidel i jk, dat deze meeropbrengsten voor het overgrote deel het gevolg 
moesten zijn van het verschil tussen de verdiende lonen enerzijds en de re-
gel ingslonen anderzijds. Dat verschil werd weer nader verklaard uit het feit, 
dat de incidentele looncomponent hoger uitviel dan was geraamd. De Rege-
ring heeft het toen verstandig geacht ook andere, nauw met de post inciden-
teel verband houdende, kerngegevens van de MEV 1976 nader onder de 
loep te nemen. Deze hele exercitie had er toe geleid, dat op 19 januari een 
tweetal br ieven, een van de Minister van Economische Zaken en een van de 
Minister van Sociale Zaken, aan de Kamer was toegezonden. 

De Minister verklaarde goede nota te hebben genomen van de opvat t in-
gen die in de commissie leven, dat er zo spoedig mogel i jk duidel i jkheid dient 
te komen ten aanzien van de bele idsvoornemens aangaande de in paragraaf 
II, sub 2, 3 en 4, genoemde maatregelen in de nominale sfeer. Hij zei te ho-
pen inderdaad op korte termi jn de ui tkomsten van het beraad in de Minister-
raad aan de Kamer, dan wel de commiss ie te kunnen meedelen. Ondertus-
sen, zo verzekerde hi j , word t op het departement met voor tvarendheid ge-
werkt aan de memor ie van antwoord op het voor lop ig verslag inzake het 
wetsontwerp kinderbi jslag/kinderaftrek. 

Bewust is in de brief van 19 januari een aantal malen gewezen op het voor-
lopige karakter van de daarin gepresenteerde ramingen en op de onzekerhe-
den daarvan. Overigens is het alt i jd zo geweest, dat feiteli jke ui tkomsten ver-
schi lden van de ramingen en dat ook tussenti jds bepaalde ramingen moes-
ten worden bi jgesteld. Het verschil met vroeger is al leen, dat tussenti jds op-
tredende verander ingen niet meer binnenskamers bl i jven. De correcties 
werden dan het daarop volgende jaar bij de nieuwe premieberekening aan-
gebracht. Dat gaf echter slechts de il lusie van exactheid en overzichteli jk-
heid. De Minister herinnerde er overigens aan het nieuws van de meevaller 
bij de behandel ing van de begrot ing Sociale Zaken eerst na enige aarzeling 
aan de Kamer te hebben meegedeeld. De oorzaken van de meevaller waren 
toen nog niet bekend. De Minister zei zich goed te kunnen voorstel len, dat 
het voor de Kamer erg moeil i jk word t haar controlerende taak goed uit te oe-
fenen als binnen een korte periode verscheidene malen verschil lende ramin-
gen worden gepresenteerd. Ook de Regering, zo verzekerde h i j , word t door 
dergeli jke onverwachte ontwikkel ingen voor problemen geplaatst. 

De Minister zei niet de indruk te hebben, dat er sprake is van systemat i -
sche, posit ieve afwi jk ingen tussen ramingen en feiteli jke u i tkomsten. Hij her-
innerde eraan dat in het verleden nog wel eens belangri jkere tegenval lers 
zich hadden voorgedaan. In dit verband memoreerde hij de onverwacht ster-
ke st i jg ing van het aantal WAO-geval len, zoals zich die in 1972 begon af te te-
kenen. Deze WAO-tegenval ler heeft er toe geleid dat binnen het directoraat-
generaal voor de sociale voorzieningen een financiële afdel ing is gevormd 
die nauwlet tend de macro-economische ontwikkel ing en de ontwikkel ingen 
bij de afzonderli jke fondsen begeleidde en crit isch kon staan tegenover ex-
tern of intern verstrekte ci j fermatige gegevens. Op dat punt bestond, zo was 
naar aanleiding van de genoemde WAO-tegenval ler gebleken, een duidel i j -
ke lacune op het departement. In dit verband wees de Minister ook op de na-
gestreefde vereenvoudig ing in de ui tvoeringsorganisat ie van de sociale ze-
kerheid en de versterking van de posit ie van de Sociale Verzekeringsraad 
daarin. Ook voor het ministerie is echter een functie weggelegd bij de con-
trole op de ui tvoer ing van de sociale verzekeringen. Het beleid is er op ge-
richt de controle op de autonome ui tvoer ingsorganen te verstevigen zonder 
tot een volstrekte centralisatie van bevoegdheden te komen. 

De aanleiding van de herziene ramingen, zoals weergegeven in de brief 
van 19 januari , werd gevormd door de cijfers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek over de verdiende lonen in de periode oktober 1975 - o k t o b e r 
1976. In eerste instantie lagen aan de bi jstel l ingen dus geen nota's van de 
verschi l lende fondsen ten grondslag. In wezen is de meevaller wat betreft de 
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inkomsten van de sociale fondsen het gevolg van een zeer ernstige tegen-
valler bij de loonontwikkel ing vervalt. De Minister sprak in dit verband 
over de hoge incidentele looncomponent als de ernstigste tegenvaller van 
de afgelopen jaren. 

Het Centraal Planbureau is, zo vervolgde de Minister, verantwoordel i jk 
voor de in de macro-economische verkenningen gepubl iceerde kerngege-
vens. Er v indt voorafgaand aan de opstel l ing van de MEV wel discussie 
plaats in de Raad voor Economische Aangelegenheden. In zoverre zei de Mi -
nister zich mede verantwoordel i jk te voelen voor de raming van de inciden-
tele looncomponent voor het jaar 1976 welke mede om bele idsoverwegin-
gen, en na gehouden ruggespraak met de onderscheiden sociale partners, 
op het lage niveau van 0,5% was vastgesteld. De Minister herinnerde eraan 
dat indert i jd van verschi l lende zijden bij deze raming de aantekening was 
geplaatst, dat zij we l eens aan de erg krappe kant zou kunnen bli jken te zi jn. 

Uit regelmatige steekproeven van de Loontechnische Dienst bleek in de 
loop van de tweede helft van 1976 een toenemende spanning tussen de in-
houd van de loonmaatregel enerzijds en de behoefte van ondernemers om 
met name bepaalde categorieën personeel toch iets hoger te belonen ander-
zijds. Overtredingen van de loonmaatregel in strikt formele zin zijn echter 
door de LTD niet op grote schaal geconstateerd. Op dit moment worden de 
ui tkomsten van de LTD evenwel nog nader geanalyseerd. Duidelijk is inmid-
dels wel geworden, dat in een aantal gevallen meer loon is uitbetaald dan 
men op grond van de loonmaatregel mocht verwachten. De precieze oorza-
ken voor de hoger uitgeval len post incidenteel zijn nog niet bekend. Op dit 
moment moet worden aangenomen, dat in ieder geval de toegenomen 
vraag naar geschoolde bouwvakkers en de st i jg ing van het m in imumloon 
een opwaartse druk hebben veroorzaakt. 

De Minister zei een onderscheid te wi l len bl i jven maken tussen de inkom-
stenontwikkel ing bij de fondsen enerzijds en het één-procentbeleid ander-
zijds. Ook al zou de meevaller aan de inkomstenkant nog hoger geweest zi jn, 
dan nog is er geen aanleiding de één-procentsoperatie niet of niet helemaal 
uit te voeren. Het kabinet blijft onverkort vasthouden aan de beperking van 
de drukst i jging van de collectieve lasten tot rond één procent van het natio-
nale inkomen per jaar. 

De in 1976 en 1977 gerealiseerde maar niet beoogde extra vermogensaan-
was zal in enigerlei vorm moeten worden «teruggesluisd» naar hen die dat 
geld hebben opgebracht, zo zei de Minister. Het kabinet heeft echter nog 
geen beslissing genomen over het t i jdst ip en het tempo van dezeterugslu i -
zing. Wel staat vast dat met het oog op een zo gel i jkmat ig mogel i jke premie-
ontwikkel ing deze terugsluiz ing niet in één keer gerealiseerd zal worden. 
Theoretisch is het mogel i jk, aldus de Minister, om een deel van de ri jksbij-
drage aan de sociale fondsen terug te halen, waardoor ruimte zou ontstaan 
vooreen belast ingverlaging. In een aantal gevallen zou daarvoor echter ze-
ker een wetswi jz ig ing nodig zijn. De Minister zegde toe de Kamer op niet al 
te lange termi jn nader te zullen inlichten over de omvang van de terugslui-
zing en de wijze waarop deze zal geschieden. Eerst moet nog vastgesteld 
worden in welke mate bij de onderscheiden fondsen werkeli jk sprake is van 
overtol l ige reserves. 

De Minister zei vervolgens niet te verwachten dat in de nabije toekomst 
zich nog meer «meevallers» zullen voordoen. Met de vanuit de commiss ie 
gesuggereerde mogeli jke tegenvallers ten gevolge van een hoger werkloos-
heidsniveau en een hoger niveau van arbeidsverzuim is in de cijfers nog 
geen rekening gehouden. De Minister zei voorshands geen aanleiding te 
zien de premie ingevolge de Werkloosheidswet te verhogen. Deze is op 
grond van een vier jarenraming vastgesteld op een procent in de verwach-
t ing dat het Regeringsbeleid met name zou resulteren in een geleideli jke te-
rugdr inging van de omvang van de werk loosheid, vooral kortdur ige werk-
loosheid. De facto is door het bestuur van het Algemeen Werkloosheids-
fonds bij de vaststell ing van de vermogensposi t ie afstand gedaan van de zo-
genaamde Tinbergen-Wit teveen-formule. De Minister erkende, dat bij een 
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hoger uitvallende werkloosheid zich minder «inverdien»-effecten kunnen 
voordoen. Als dat zou bli jken, dan zou inderdaad tot bi jstel l ing van die ra-
mingen moeten worden overgegaan. 

De Minister deelde vervolgens mee dat op dit momen t bli jkens de sociale 
meer jarenramingen de overheid voor een totaalbedrag van 7,2 mld . gulden 
aan de f inancier ing van de sociale verzekering bi jdraagt. Wat de loonkosten-
subsidies betreft, word t in de huidige raming voor 1980 uitgegaan van 0,4 a 
0 ,5% nationaal inkomen. 

Het is de bedoel ing, zo deelde de Minister mee, dat de betrokken commis-
sie van de SER in de loop van dit jaar haar rapport zal u i tbrengen over de re-
servevorming bij de sociale fondsen. Van een eventuele «pool ing» van de 
sociale fondsen moet men overigens geen overdreven verwacht ingen koes-
teren. Van het totale vermogen van de fondsen bestaat ongeveer 7 0 % uit 
vorder ingen op debiteuren in verband met nog af te dragen premies. 

In de brief van 19 januari is reeds opgemerkt , dat de hoge incidentele loon-
component spoort met de hogere premie-opbrengsten voor 1976. De stel-
l ing, als zou de extra toename bij de post incidenteel met name terecht zijn 
gekomen bij de hogere inkomensgroepen, is dan ook niet houdbaar, aldus 
de Minister. 

In de afgelopen jaren is de feiteli jke incidentele looncomponent gemid-
deld 1 a V /2% geweest. In 1975 was de st i jg ing van de post incidenteel loon 
beperkt gebleven tot 0,5%. 

Naar de huidige inzichten dient het in de sociale meer jarenramingen aan-
gegeven uitkeringsniveau in 1980 met ± 500 min . te worden verlaagd van 
73,9 naar 73,4 mld . De Minister beaamde dat een dergeli jke marginale verla-
ging in de raming voor 1980 geen aanleiding kan vo rmen voor een beleids-
wi jz ig ing. 

De Minister zei nog geen antwoord te kunnen geven op de vraag of de 
één-procentsombuiging vol ledig in de fiscale sfeer gerealiseerd zal gaan 
worden . Zoals gezegd, houdt het kabinet onverkort vast aan de beperking 
van de drukst i jging tot 1 % van het nationaal inkomen per jaar. Wanneer in-
derdaad sprake zou zijn, in tegenstel l ing tot eerdere verwacht ingen, van een 
gestabil iseerde premiedruk, dan zou dat kunnen leiden tot een herbezinning 
over de modal i tei ten van het één-procentsbeleid. De Minister benadrukte 
nog eens dat de doelstel l ing van het één-procentsbeleid tweeledig is. Het 
gaat niet alleen om behoud van de werkgelegenheid, maar ook om het vei-
l igstellen van de collectieve voorzieningen in de komende jaren. 

In de sociale meerjarenraming en ook in de ramingen van de brief van 19 
januari is, zo zei de Minister ter vermi jd ing van misverstand, rekening ge-
houden met het voorgenomen ombuig ingsbele id in de sfeer van de sociale 
verzekering. 

In hoeverre de hoge incidentele looncomponent zal leiden tot verhoging 
van de prijzen is op dit moment moeil i jk aan te geven. Ook andere factoren 
hebben immers hun invloed op de pr i jsontwikkel ing. In de brief van de Mi-
nister van Economische Zaken is met name gewezen op de a f remming van 
de st i jging der invoerpri jzen ten gevolge van de appreciatie van de gulden. 
De Minister zei te vrezen, dat de extra incidentele looncomponent , gecombi-
neerd met de duideli jk neerwaartse lijn in de pr i jsontwikkel ing, zou resulte-
ren in een nog hogere arbeidsinkomensquote. 

De Minister benadrukte ten slotte dat de verantwoordel i jkheid voor de op-
stell ing van de macro-economische verkenning berust bij het Centraal Plan-
bureau. Voorafgaand vindt wel een discussie plaats met de Regering, maar 
het Centraal Planbureau is autonoom in de vaststel l ing van de macro-econo-
mische kerngegevens. In de publieke discussie word t echter wel eens onvol-
doende onderscheid gemaakt tussen de MEV-cijfers enerzijds en de beleids-
doelstel l ingen van de Regering anderzijds. 

Aanvul lend op de uiteenzetting van de Minister werd van ambtel i jke zijde 
nog het volgende naar voren gebracht. 
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De in de brief van 19 januari vermelde meevallers aan de inkomstenkant 
hebben geen enkele invloed op de cijfers voor de premiedruk in 1980 in per-
centage nationaal inkomen. Bij de vaststelling van het premiedrukpercenta-
ge in 1980 wordt eerst gekeken naar de verwachte uitkeringen en kosten. 
Daarvan worden afgetrokken de voorziene rijksbijdragen en loonkostensub-
sidies, de onderlinge betalingen en de interestontvangsten. Door van de ge-
schatte uitkeringen en kosten deze niet-premieinkomsten af te trekken, ont-
staat het bedrag dat door premieheffing zal moeten worden opgebracht. Dat 
bedrag wordt gerelateerd aan het nationaal inkomen in 1980, zoals dit door 
het Centraal Planbureau wordt geraamd. De premiedruk wordt dus geraamd 
zonder naar de inkomstenkant te kijken. 

De premiedrukstijging in 1976 van 20,4% in de nota collectieve voorzie-
ningen naar 20,8% in de brief van 19 januari is een gevolg van de hogere 
premie-opbrengsten. Ten gevolge van de hoge incidentele looncomponent 
is een groter bedrag aan premies ontvangen zonder enige wijziging in pre-
mievaststellingen of uitkeringen. De feitelijke druk blijkt achteraf hoger te 
zijn geweest dan vooraf werd geraamd. 

Niet valt te verwachten dat van de hoge incidentele looncomponent in de 
toekomst een aanzienlijke lastenverzwaring het gevolg zal zijn. De meeste 
uitkeringen worden immers niet verhoogd met de index van het verdiende 
loon, maar met de regelingsloonindex. In het algemeen geldt trouwens, dat 
de stijging van de premiedruk voornamelijk het gevolg is van volume-ont-
wikkelingen. De nominale ontwikkelingen hebben, met uitzondering van de 
ziektekostenverzekering, weinig invloed op de hoogte van de premiedruk. 

ledere maand komen op het Ministerie van Sociale Zaken schriftelijke sy-
stematische gegevens binnen van de uitvoeringsorganen. Deze gegevens 
betreffen zowel nominale ontwikkelingen als volume-ontwikkelingen. Deze 
informatiestroom is echter nog niet voldoende. Op het ministerie is men be-
zig een informatiesysteem op te zetten zoals dat geschetst is in de eerste 
twee deelrapporten van de commissie van externe deskundigen van de SER. 

De situatie ten aanzien van de verschillende sociale uitkeringen overziend, 
kan men niet tot de conclusie komen dat in de huidige ramingen een te opti-
mistisch beeld wordt geschetst. 

De voorzitter van de bijzondere commissie. 
Dolman 

De wnd. griffier van de bijzondere commissie, 
Eikerbout 
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