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16212 Herziening van het wettelijk minimumloon, enige 
sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal andere 
uitkeringen en pensioenen per 1 juli 1980 en 1 januari 
1981 

Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 24 juni 1980 

Conform de toezegging van de Minister van Financiën aan de heer Kom-
brink, gedaan t i jdens het debat over het wetsontwerp herziening van het 
wettel i jk m in imumloon , enige sociale verzekeringsuitkeringen en een aantal 
andere uitkeringen en pensioenen per 1 jul i 1980 en 1 januari 1981, doe ik u 
hierbij toekomen een overzicht van de verwachte vermogensposi t ies van de 
sociale verzekeringsfondsen per u l t imo 1980 volgens de Meerjarenramin-
gen sociale zekerheidsregelingen 1980 en zoals die werden voorzien op ba-
sis van het aan het Centraal Economisch Plan 1980 ten grondslag l iggend ci j-
fermateriaal. 

Conform meer- Conform CEP* 
jarenramingen 

(in f min.) (inf min.) 

3500 3450 
470 490 
95 75 

1050 760 
1620 1630 

105 -140 
1065 1 150 
1420 750 
1660 1570 

460 460 
2 325 2 330 

AOW 
AWW 
AKW 
AAW 
WAO 
ZFW 
AWBZ 
AWF 
Wachtgeldfondsen 
Risicofondsen 
ZW 

Totaal 13770 12 525 

* Na aftrek van korting op rijksbijdragen in 
1980 ad f600 min. 

Zoals uit het overzicht bl i jkt, is het totaal van de verwachte reserveposities 
der sociale fondsen in april j l . teruggelopen ten opzichte van de raming in 
september 1979. Tekorten voor de totaliteit der fondsen zullen daardoor ech-
ter niet ontstaan omdat sprake is van een zekere intering op niet voor de di-
recte f inancier ing van de ui tgaven in 1980 benodigde overreserves. De be-
slissing van de Regering om f 600 min. in 1980 te korten op de ri jksbijdragen 
is niet van invloed op het teruglopen van het totaal der reserves, met uitzon-
dering van de terugtrekking ad f 100 min. uit de verpl ichte ziekenfondsverze-
kering, waarvoor nog dit jaar ombuig ingsmaatregelen zullen worden getrof-
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fen ten einde de reserveposit ie weer op peil te brengen. De terugtrekking 
van de ri jksbi jdragen ad f 350 min. uit de AOW en ad f 150 min. uit de AKW lei-
den niet tot verschuiv ingen in de reserveposit ies van deze fondsen. Zoals 
reeds bij meerdere gelegenheden is medegedeeld, g ing het bij deze fondsen 
om een inter ing op sedert september 1979 ontstane meevallers. 

Opval lend in het overzicht zijn de verschuivingen die zich hebben voorge-
daan bij de A A W en de WW. Bij de AAW word t de thans geraamde lagere re-
serveposit ie in 1980 enerzijds veroorzaakt door een afwi jkend exploitat iere-
sultaat in 1979 van het eerdergeraamde, voornamel i jk als gevolg van waar-
schijnli jk als eenmal ig aan te merken sterker gestegen kosten van voorzie-
ningen en als gevolg van gestegen administrat iekosten. Anderzi jds was ten 
t i jde van het CEP sprake van lagere premie-ontvangsten dan eerderge-
raamd. Overigens zij opgemerkt dat lagere premiepl icht ige inkomens op 
zich niet behoeven te leiden tot intering op de reserves, omdat als het terug-
lopen van de premiepl icht ige inkomens veroorzaakt word t door nominale 
afwi jk ingen, deze afwi jk ingen zich in dezelfde r icht ing zullen voordoen bij de 
uitkeringen. 

Bij de Werkloosheidswet is de lagere reserveposit ie in hoofdzaak toe te 
schri jven aan de ten opzichte van september 1979 hogergeraamde werk-
loosheid in 1979 en 1980. Daarnaast werden ten t i jde van het CEP voor 1980 
lagere ontvangsten geraamd als gevolg van een lager vastgesteld premie-
percentage, een lager premiepl icht ig inkomen en lagere rentebaten. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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