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Inleiding 

Wij onderschrijven de benadering van de leden van de C.D.A.-fractie dat 
niet de beoogde opbrengst het voornaamste of eerste criterium bij de oor-
deelsvorming mag zijn, maar de vraag of de voorgestelde maatregelen elk 
op zich en in samenhang met elkaar en het totale beleid verantwoord zijn. 
Vanuit die benadering hebben wij de voorstellen ingediend en toegelicht. 

De passages in de memorie van antwoord over inkomenspolitieke wets-
ontwerpen hebben geleid tot enkele nadere vragen. De leden van de 
P.v.d.A. en het C.D.A. noemen het wetsvoorstel betreffende de trendvolgers. 
De leden van de P.v.d.A. vragen wanneer dit bij de Tweede Kamer zal wor-
den ingediend. Wij zijn voornemens te bevorderen, dat zo spoedig mogelijk 
na ontvangst van het advies van de Raad van State een wetsontwerp ter za-
ke wordt ingediend. 

De leden van het C.D.A. vragen of het kabinet overweegt wetsvoorstellen 
houdende de mogelijkheid van aftopping in 1980 aan de Staten-Generaal 
voor te leggen. De leden van de V.V.D. citeren de passage uit de memorie 
van antwoord, dat geen structurele wetgeving zal worden ontwikkeld voor-
dat een SER-advies is uitgebracht. Zij vragen vervolgens of het wel in de be-
doeling ligt structurele wetgeving met betrekking tot niet-c.a.o."inkomens en 
beperkingen in de prijscompensatie voor te bereiden. 

Zij spreken zich - en het kabinet is dit met hen eens - in dit verband uit 
voor slechts die voorzieningen van tijdelijke aard, die niet vooruitlopen op 
nog door de SER uit te brengen adviezen, hetgeen met zich brengt dat het 
naar onze mening moeilijk is om nog in 1980 tot wetgeving over aftopping 
over te gaan. Of structurele wetgeving zal worden voorbereid hangt uiter-
aard in belangrijke mate samen met de aard van de door de SER uit te bren-
gen adviezen. Zonder daarop vooruit te lopen kan de adviesaanvraag over 
de raamwet op de inkomensvorming worden genoemd, waarin naar onze 
voorlopige opvatting structurele voorzieningen op beide terreinen niet mo-
gen ontbreken. 

Overgaande naar de vragen in het eindverslag over het arbeidsvoorwaar-
denbeleid 1980 antwoorden wij de leden van de P.v.d.A. die vragen wanneer 
de belastingverlagende maatregelen de Kamer zullen bereiken. Op die vraag 
kunnen wij - gelet op de meest recente ontwikkelingen in het centrale ar-
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beidsvoorwaardenoverleg - thans geen antwoord geven. Om dezelfde re-
den hebben wij ervan afgezien de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie te 
beantwoorden naarde reële inkomenssituatie in 1980 voor de verschillende 
inkomenscategorieën. De aanvullende vraag van deze leden naar het stand-
punt van het kabinet nu het centrale overleg tussen werkgevers- en werkne-
mersorganisaties is mislukt, kan thans evenmin worden beantwoord. 

In antwoord op de vraag van de leden van de V.V.D. naar de effecten van 
1/2,1,11/2 en 2% extra loonstijging in 1980 volgt hieronder het effect van 1 % ex-
tra loon. Door 1% extra initieel loon zou de arbeidsinkomensquote in 1980 
ca. 1/2% en het financieringstekort ca. f300 min. hoger uitvallen. De werk-
loosheid zou in 1983 ongeveer 20 000 personen meer omvatten. (N.B. De ef-
fecten van 'fe, 1 V* en 2% zijn door een simpele vermenigvuldiging hieruit af 
te leiden.) 

De leden van de S.G.P. vragen of na het afspringen van een centraal ak-
koord het vertrouwen gewettigd blijft, dat de arbeidsvoorwaardenontwikke-
ling in 1980 het in de begroting en het aanvullende beleidspakket neergeleg-
de beleid niet zal doorkruisen. 

Onder verwijzing naar de reeds hiervoor onder meer aan de leden van de 
P.v.d.A. en de V.V.D. gegeven antwoorden zij slechts opgemerkt, dat een ho-
gere stijging van het initiële loon dan verwacht nadelige beleidsmatige ge-
volgen heeft. Het is echter thans niet mogelijk aan te geven in welke mate de 
in de Miljoenennota geraamde initiële verhoging zal worden overschreden. 

De leden van de P.v.d.A. vragen of met de passage waarin over het respec-
teren van de eigen verantwoordelijkheid van de sociale partners wordt ge-
sproken, bedoeld wordt, dat het kabinet afziet van ingrepen in de sociale pre-
mies of in het fiscale regime, ten einde een naar haar oordeel te forse loon-
ontwikkeling «terug te pakken». Zo dit niet het geval is, vragen zij wanneer 
over dergelijke ingrepen een beslissing wordt genomen en hoe en op welk 
tijdstip deze dan geëffectueerd worden? 

De passage waarover de hier aan het woord zijnde leden vragen stellen 
grijpt terug naar een advies van de SER ter zake. In dat advies wordt bepleit 
de premie- en belastingmutaties in enig begrotingsjaar mede te bepalen aan 
de hand van de mate waarin in het voorafgaande jaar op loongebied beslag 
gelegd is op de beschikbare ruimte. Op dit moment is deze passage nog 
steeds van kracht, al spreekt het vanzelf dat duidelijkheid moet worden ver-
kregen over de werkelijke ontwikkeling, alvorens een besluit genomen kan 
worden over het al of niet effectueren ervan. Het is echter duidelijk, dat ge-
geven het feit, dat het kabinet niet van zins is het financieringstekort te ver-
groten, financiële voorzieningen zullen moeten worden getroffen, indien de 
initiële loonstijging tegenvalt. 

De leden van de S.G.P.-fractie vragen welke beleidslijnen in het kader van 
het prijs-/inkomensbeleid voor vrije beroepsbeoefenaren zullen worden 
verfijnd? 

Wij antwoorden hen, dat het kabinet voornemens is, over het prijs-/inko-
mensbeleid voor vrije beroepsbeoefenaren in 1980 nog overleg te voeren 
met de organisaties van vrije beroepsbeoefenaren. In januari a.s. zal in de 
jaarlijkse brief over het prijs-/inkomensbeleid voor vrije beroepen het hen 
betreffende beleid aan de Kamer worden meegedeeld. Daarop vooruitlo-
pend kan reeds worden opgemerkt, dat het beleid van het kabinet erop is ge-
richt de afbouw van zogenaamde positieve restposten in 1982 te voltooien. 
Een positieve restpost is het bedrag waarmee het gemiddelde arbeidsinko-
men van een bepaalde vrije beroepsgroep het norminkomen, dat is bepaald 
door vergelijking met ambtelijke functies, te boven gaat. 

Van verschillende zijden is gevraagd, waaruit de voor ambtenaren afwij-
kende invloed van de kostenstijging van de medische dienstverlening op het 
koopkrachtplaatje bestaat. 
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De invloed van de kostenst i jging van de medische dienstverlening op het 
koopkrachtplaatje is voor ambtenaren in principe dezelfde als voor werkne-
mers. Op het inkomen van werknemers word t de verpl ichte ziekenfondspre-
mie in minder ing gebracht. De koopkrachtmutat ie wordt vervolgens bere-
kend met een index waar in de kosten van de medische dienstverlening min -
der zwaar worden gewogen. Op het inkomen van de ambtenaren word t de 
ziekenfondspremie wel iswaar niet in minder ing gebracht, maar daarop v indt 
de koopkrachtberekening plaats met een pr i js index waar in de kosten van de 
medische dienstver lening normaal worden gewogen. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of aangegeven kon worden waar-
om in de tabel onder paragraaf IV.5 van de memor ie van antwoord voor de 
overheid een zo naar boven afwi jkend netto m in imuminkomen blijkt. 

Aangezien het m in imumloon voor ambtenaren hetzelfde bruto bedrag is 
als het bedrag dat voor werknemers in de part icul iere sector geldt ingevolge 
de wet op het m in imumloon , ontstaat een netto verschil als gevolg van af-
wi jkende inhoudingen van sociale premies. 

Uitgaande van een initiële loonst i jg ing van 0,5% wordt de ontwikkel ing 
aan het reëel vri j beschikbaar inkomen voor de modale ambtenaar geraamdop 
- 0,35%. In dit verband vroegen deze leden naarde netto besteedbare inko-
mens van ambtenaren in verhouding tot die van werknemers in het bedri j fs-
leven op m in imum- , even boven het m in imum- , modaal , 2 x modaal en 4 x 
modaal niveau (bruto gemeten), zo vroegen de leden van de V.V.D.-fractie. 

Wat betreft de verhouding van de netto beschikbare inkomens van ambte-
naren en werknemers voor de diverse inkomenscategorieën menen w i j dat 
vergel i jk ing alleen zinvol is, indien degenen die de overeenkomst ige amb-
telijke inkomens verdienen, vergeli jkbare functies uitoefenen als de werkne-
mers in het bedri j fs leven. Naar deze problemat iek zal binnenkort een onder-
zoek worden ingesteld. 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben voor ts gevraagd naar de t i jd welke 
de Regering nog nodig heeft voor het over leg over de salarissen van de 
ambteli jke en (semi-)polit ieke top. Aangezien er voor de topfunct ies waarom 
het hierbij gaat, geen pasklare oplossing voorhanden is, en de funct iewaar-
der ingsnormen die bij de ri jksoverheid wo rden gehanteerd in feite niet op 
deze functies kunnen worden toegepast, is het corr igeren van de verhoud in-
gen tussen de aan deze functies verbonden salarissen een zaak welke zorg-
vuldig beraad en veel overleg nodig heeft. De Regering heeft evenwel de 
verwachi i i ig , dat dit in de loop van 1980 zal kunnen worden afgesloten. Ove-
rigens valt in verband hiermede ten aanzien van de topsalarissen nog het 
volgende op te merken. Det rendverhog ing per 1 januari 1979 van 2,2% 
werd afgetopt bij f 45 000 wat neerkwam op een salar isverhoging van 
f76,39 per maand maximaal . Tezamen met de kort ing ingevolge Bestek van 
0,7% leidde dit ertoe dat de topfunct ionar issen boven max imum schaal 154 
per 1 januari 1979 geen verhoging hebben ondergaan (behalve nacalculatie 
1978). 

De leden van de fracties van P.v.d.A. en S.G.P. hebben nadere vragen 
gesteld met betrekking tot de in de memor ie van antwoord gemaakte op-
merkingen over de u i tvoer ing. Het is onmiskenbaar zo, dat de administra-
tief-technische verwerking van de voorstel len die de Regering heeft inge-
diend, veel vergen van de ui tvoer ingsorganen. Ons is echter gebleken dat de 
ui tvoer ingsorganen zich, evenals in het ver leden ten aanzien van andere on -
derwerpen, tot het uiterste inspannen om de verwerking dusdanig t i jdig ge-
reed te hebben, dat over de maand januari de juiste uitkeringsbedragen kun-
nen worden uitbetaald. Het zal echter, ondanks die inspanningen, niet in alle 
gevallen mogel i jk zijn dit te realiseren. Dat is op zich zelf bezien geen nieuw 
feit. Ook in het verleden is het voorgekomen, dat de ui tvoer ingsorganen, 
door het niet t i jd ig bekend worden van voor de berekening van de uitkerin-
gen essentiële gegevens, niet direct na een wetswi jz ig ing de juiste bedragen 
konden uitbetalen. Dit keer speelt echter niet alleen het feit van het laat be-
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kend zijn van essentiële gegevens, maar ook nog het feit, dat in een aantal 
regel ingen op een andere systematiek van bruto-nettoberekeningen word t 
overgegaan. Dat is met name het geval bij de WAO, de WWV, de Rijks-
groepsregel ing oorlogsslachtoffers, de WUV en de Wetten bu i tengewoon 
pensioen. Met diverse ui tvoer ingsorganen is daarover meerdere malen 
overleg gepleegd. Daarbij zijn vooral de technische aspecten van de voor-
stellen van de Regering besproken. Die besprekingen hebben een groot aan-
tal suggesties van de ui tvoer ingsorganen opgeleverd. Wi j wi l len dan ook 
vanaf deze plaats onze dank uitspreken voor dit meedenken van de uitvoe-
r ingsorganen. Daaruit resulteerde onder meer de reeds ingediende nota van 
wi jz ig ingen. 

In an twoord op een vraag van de leden van de C.D.A.-fractie over deze no-
ta van wi jz ig ingen kunnen wi j meedelen, dat de voorgestelde wi jz ig ingen 
geen verander ing brengen in de structurele opbrengst van het wetsvoorstel 
zoals het werd ingediend. De wi jz ig ingen waren vooral van redactionele en 
technische aard en voor het grootste deel erop gericht de administrat ieve 
verwerking van de toeslagen en de daaruit voortv loeiende problematiek te 
vereenvoudigen. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich af of alle suggesties van de uit-
voer ingsorganen in deze nota van wi jz ig ing zijn overgenomen of slechts en-
kele suggesties. In antwoord daarop wi l len w i j er allereerst op wi jzen, dat de 
verschi l lende informele contacten met de ui tvoer ingsorganen vooraThet ka-
rakter hadden van het uitwisselen van inzichten, opmerk ingen, suggesties 
en dergeli jke op computertechnisch en administrat ief niveau. Daarbij zijn zo-
wel door de technici van de ui tvoer ingsorganen als door de ambtenaren van 
de verschi l lende bij dit ontwerp betrokken departementen alternatieven 
aangedragen die moesten leiden tot het wegnemen van eventuele proble-
men bij de technische, juridische en administrat ieve verwerking van de 
voorstel len. Het karakter van die contacten bracht met zich dat vele sugges-
ties werden aangedragen, die vervolgens in onder l ing overleg op hun bruik-
baarheid werden getoetst. Het is dan ook zeker niet zo, dat met de reeds in-
gediende nota van wi jz ig ing alle suggesties van de ui tvoer ingsorganen zijn 
overgenomen. Vaak was opname in het wetsontwerp ook niet nodig, omdat 
het gerezen administrat ieve of technische probleem op lager wetgevend ni-
veau (bij a lgemene maatregel van bestuur, ministerieel besluit of regeling 
van de SVR) bleek te kunnen worden opgelost. Het overleg met de uitvoe-
r ingsorganen is ook na de indiening van de memor ie van antwoord en de 
nota van wi jz ig ingen voortgezet. Ook daaruit zijn weer een aantal wi jz ig in-
gen voor tgekomen, die ten doel hebben de administrat ieve verwerking zo 
eenvoudig mogel i jk te doen zijn. In verband daarmee zal u op korte termi jn 
een tweede nota van wi jz igingen bereiken. In die nota van wi jz ig ingen zullen 
ook enkele andere punten worden opgenomen, zoals de opname van de re-
geling voor de indexering van de kinderbi js lagen, terwi j l voor ts enkele re-
dactionele wi jz ig ingen in het ontwerp zullen worden aangebracht. Deze zul-
len bij de indiening van de genoemde tweede nota van wi jz ig ingen nader 
worden toegel icht. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen het kabinet wat het gaat doen als 
blijkt dat op 1 januari de technische verwerking niet gereed is. In dit verband 
wi l len w i j er allereerst op wijzen dat hij de meerderheid van de uitkeringsrege-
l ingen de uitbetal ing van de uitkering over de maand januari reeds aan het 
begin van - of halverwege - die maand plaatsvindt en het administrat ief-
technische verwerkingsproces in die gevallen dan ook vóór de helft van de-
cember 1979 gereed zal dienen te zijn. Het overleg dat tot op heden met on-
der meer de bedri j fsverenigingen, het GAK en de SVR is gevoerd, is daar dan 
ook op gericht. Wi j ver t rouwen erop dat die procedure het mogel i jk zal ma-
ken dat voor de AAW, de WAO en W W reeds in januari de juiste bedragen 
kunnen worden uitbetaald. Of dit voor alle 26 bedri j fsverenigingen zal gel-
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den is echter thans nog niet volkomen zeker. Wel is reeds zeker dat de SVB, 
ondanks het feit, dat zich bij dit orgaan geen verdere technische complica-
ties hebben voorgedaan, niet in staat zal zijn om over de maand januari de 
juiste pensioenbedragen uit te keren, nu deze bedragen later bekend zullen 
worden dan aanvankelijk werd gedacht. Ook voor een aantal gemeenten zal 
het in de maand januari nog niet mogelijk zijn de juiste bijstandsuitkeringen 
uit te betalen. Wij willen de leden van de P.v.d.A.-fractie echter wel zeggen 
dat in een dergelijk geval de uitkeringsgerechtigden niet in onzekerheid zul-
len blijven. Zoals gebruikelijk is bij iedere halfjaarlijkse wijziging van daglo-
nen, grondslagen, pensioenbedragen etc, zal ook nu, via persberichten en 
dergelijke, uitgebreid aandacht worden besteed aan de nieuwe uitkeringsbe-
dragen en aan het feit, dat de mogelijkheid bestaat dat een of meer uitvoe-
ringsorganen niet reeds over de maand januari de juiste bedragen kunnen 
uitbetalen, maar dit op een later tijdstip alsnog zullen doen. Welk bedrag in 
zo'n geval over de maand januari wordt uitbetaald en hoe de correctie achter-
af plaatsvindt, hangt af van de soort uitkering, het type uitvoeringsorgaan 
en de technische mogelijkheden van dat orgaan. Denkbaar is, dat een aantal 
organen over de maand januari het voor december 1979 geldende maand-
bedrag bij wijze van voorschot uitkeert en dan vervolgens in februari een 
verrekening doet plaatsvinden. Die oplossing is in het verleden herhaalde 
malen gehanteerd. 

Verschillende leden hebben nog afzonderlijk gevraagd naar de problemen 
in het administratief-technische verwerkingsproces van de uitvoering van de 
WWV, de WUV en de Wetten buitengewoon pensioen. Wat betreft de WWV 
kan, naast hetgeen hierboven reeds is gezegd, worden opgemerkt dat een 
gedachtenwisseling met alle uitvoeringsorganen - gezien het aantal - niet 
mogelijk is. Wel zijn er informele contacten met administratief-technische 
deskundigen van een aantal gemeentelijke sociale diensten omtrent de ver-
werking van de voorstellen in de administraties. Een complicatie daarbij is 
de verscheidenheid van administratieve verwerkingsmethodieken. In verge-
lijking met bij voorbeeld de WAO is de verwerking voor de bruto-nettobere-
keningen echter minder ingewikkeld omdat de WAO-premie thans reeds for-
meel wordt ingehouden op de WWV-uitkeringen en omdat de problematiek 
van de verhoging van de vakantiebijslag zich hier niet voordoet. 

Wij zijn voornemens om de gemeentebesturen vanwege het Departement 
zo mogelijk mede door enkele rekenregels, welke in overleg met genoemde 
deskundigen zijn opgesteld, te informeren hoe de realisatie van de voorstel-
len op technisch eenvoudige wijze per 1 januari 1980 kan plaatsvinden. Ten 
aanzien van de WUV en de Wetten buitengewoon pensioen hebben de Uit-
keringsraad en de Buitengewone Pensioenraad in hun uitgebrachte advie-
zen gewezen op uitvoeringstechnische bezwaren, die aan het hun voorge-
legde ontwerp van wet zijn verbonden. In de inmiddels aan u aangeboden 
nota van wijzigingen en de tweede nota van wijzigingen, die u spoedig zal 
bereiken, zijn naar onze mening deze bezwaren ondervangen. In verband 
hiermede zijn wij van mening dat zich thans geen onoplosbare problemen 
meer voordoen, die de uitvoering van het in dit wetsontwerp voorgestelde 
in de weg kunnen staan. Naar het zich laat aanzien staat het echter wel vast 
dat niet onmiddellijk in januari a.s. de juiste bedragen kunnen worden uitbe-
taald. In verband hiermede zal ook voor de Wet uitkeringen vervolgings-
slachtoffers en de Wetten buitengewoon pensioen dezelfde procedure ge-
volgd worden als hiervoor is omschreven. 

Op de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie of de Uitkeringsraad en 
de Buitengewone Pensioenraad geen bezwaren meer hebben tegen het 
wetsontwerp, na de in de nota's van wijzigingen aangebrachte verande-
ringen, moeten wij ontkennend antwoorden. De door ons opgeloste uitvoe-
ringstechnische problemen nemen uiteraard niet de principiële bezwaren 
weg, die door de Uitkeringsraad en in mindere mate door de Buitengewone 
Pensioenraad, naar voren zijn gebracht. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben voorts gevraagd of nog andere ar-
gumenten gegeven kunnen worden voor het op dezelfde voet behandelen 
van verzetsdeelnemers en vervolgingsslachtoffers als sociale uitkeringsge-
recht igden, dan het argument dat de aan hen toegekende pensioenen en uit-
keringen tot nu toe op dezelfde wijze werden aangepast als de uitkeringen in 
het kader van de sociale verzekeringswetten. Wi j menen dat de door ons 
aangevoerde argumenten reeds voldoende grond bieden om ook de WUV 
en de Wetten bu i tengewoon pensioen in de voorgestelde maatregelen te be-
trekken en dat er geen aanleiding gevonden kan worden om op dit punt de 
verzetsdeelnemers en de vervolgingsslachtoffers in een ui tzonderingsposi-
t i e te plaatsen. 

Naar aanleiding van de door deze leden gestelde vraag over het aanpas-
singsmechanisme delen wi j mede, dat ook in de toekomst de aanpassing 
van de pensioenen en uitkeringen aan de loonontwikkel ing gekoppeld zal 
bl i jven en dat daarom ook voor deze pensioenen en uitkeringen de voorge-
nomen correcties in het aanpassingsmechanisme dienen te worden doorge-
voerd. Of de pensioenen en uitkeringen verleend worden ter vervanging van 
een oorspronkel i jk loon of inkomen is daarbij niet relevant. 

De leden van de C.P.N.-fractie delen mede het eens te zijn met de opvat-
t ing van de St icht ing 1940-1945 dat het principieel onjuist is om de buitenge-
wone pensioenen, vanwege het daaraan verbonden pensioenkarakter, gelijk 
te stellen met uitkeringen krachtens de sociale wetgev ing. Ook de leden van 
de P.v.d.A.-fractie hebben in deze richting een opmerk ing gemaakt. Naar 
aanleiding hiervan merken w i j op, dat er geen sprake van is dat thans alle 
principes worden losgelaten, zoals de leden van de C.P.N.-fractie stellen. Het 
aanbrengen van een correctie in een steeds gevolgd en ook in de toekomst 
te volgen aanpassingsmechanisme staat los van het feit of dit aanpassings-
mechanisme voor ui tkeringen of pensioenen word t gehanteerd. 

De leden van de S.G.P.-fractie hebben gevraagd nader in te gaan op de 
door de Sticht ing Pelita en de Stichting Joods Maatschappeli jk Werk uitge-
brachte adviezen. In verband hiermede merken w i j op , dat door deze stich-
t ingen in beginsel dezelfde bezwaren naar voren zijn gebracht als door de 
andere adviesinstel l ingen. Al leen de Stichting Joods Maatschappeli jk Werk 
stelt nog, dat in verband met het feit dat de uitkeringen ingevolge de WUV 
worden berekend naar een bepaald uitkeringspercentage en dat bij de vast-
stel l ing van de ui tker ingsgrondslag geen rekening word t gehouden met ge-
miste promot iekansen. De Sticht ing acht het daarom alleszins redelijk, dat 
de betrokkenen steeds een compensatie hebben ontvangen doordat zij geen 
werknemerspremies verschuldigd waren. Naar onze mening word t hiermee 
door de Sticht ing Joods Maatschappeli jk Werk een niet bestaande relatie ge-
legd tussen enerzijds de hoogte van de uitkeringspercentages en de niet in 
de WUV neergelegde mogel i jkheid tot honorer ing van gemiste promot ie-
kansen en anderzijds de wi jze van indexering van de uitkeringen. De stel l ing 
dat de voordelen van het tot dusverre gehanteerde aanpassingsmechanis-
me beschouwd dienen te worden als compensat ie voor de door de Stichting 
Joods Maatschappeli jk Werk beschouwde nadelen wi jzen wi j dan ook van 
de hand. 

De adviezen van de Sticht ing Pelita en de St icht ing Joods Maatschappeli jk 
Werk zi jn, evenals de adviezen van de Uitkeringsraad, de bui tengewone Pen-
sioenraad, de St icht ing 1940-1945 en het College Algemene Bijstandswet, 
inmiddels aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden. 

Tot slot van deze algemene beschouwingen over de ui tvoer ingsproblema-
tiek en de adviezen van de verschil lende adviescolleges wi l len wi j nog, in 
antwoord op een desbetreffende vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie 
mededelen, dat w i j geen aanleiding zien om nu reeds plannen te ontwerpen 
voor het geval door de Kamer word t besloten tot - voor de uitvoeringsorga-
nen - ingri jpende wi jz ig ingen in het ontwerp. 
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Ten aanzien van de hoogte van de bruto aanpassing per 1 januari a.s. de-
len wij mede, dat inmiddels het indexcijfer van 31 oktober j l . bekend is ge-
worden. In de tot nu toe verstrekte cijfers is gerekend met een indexverho-
ging per 1 januari 1980 van 2,7%. De definitieve uitkomst wijkt hiervan in 
neerwaartse zin af, en wel als volgt: op minimumniveau bedraagt de index 
2,03% + f 0,67 per maand terwijl voor de uitkeringen boven het minimum de 
index bedraagt 1,97% + f 0,03 per dag. Ter voorkoming van misverstand 
wijzen wij erop dat de feitelijke bruto aanpassing circa 1 % lager zal uitvallen 
ten gevolge van de in verband met de verhoging van de minimumvakantie-
bijslag per dezelfde datum door te voeren niveau-correctie. 

De afwijking tussen realisatie en raming is voor het grootste deel toe te 
schrijven aan een achterstand in de registratie van ca.o.'s. Dit is dus een tij-
delijk effect, dat per 1 juli 1980 wordt opgeheven. Het andere deel van de af-
wijking is toe te schrijven aan volgens het wetsvoorstel te elimineren en toe 
te rekenen elementen in de loonindex, als volgt gespecificeerd: 

— volledig te elimineren elementen: 
herstructurering, minimumlooneffecten bijzondere uitkeringen — 0,28% 

— te elimineren en vervolgens toe te rekenen elementen: 
vloeren prijscompensatie — 0,04% 
pensioenpremiecompensatie — 0,03% 

— toe te rekenen elementen: 
vloeren prijscompensatie + 0,06% 
vast bedrag pensioenpremiecompensatie per maand + f 0,67 

Bij de vaststelling van de omvang van de feitelijke aanpassing per 1 januari 
a.s. is voor wat betreft eind april 1979 niet uitgegaan van het onafgeronde 
indexcijfer van 187.3, zoals in het ingediende wetsontwerp voorgesteld, 
maar van het afgeronde indexcijfer 187. De nieuw voorgestelde systematiek 
brengt weliswaar de noodzaak met zich mee voortaan van onafgeronde cij-
fers uit te gaan. Bij nader inzien leek het echter niet juist om ten aanzien van 
eind april 1979 het onafgeronde indexcijfer te hanteren. De bruto-aanpas-
sing per 1 juli 1979 was immers gebaseerd op afgeronde indexcijfers. Nu 
voorde bruto-aanpassing per 1 januari 1980 uitgaan van het onafgeronde 
indexcijfer 187.3 en niet van het afgeronde indexcijfer 187 zou betekenen, 
dat de minimumloners en de uitkeringstrekkers ten onrechte 0,3 punt stij-
ging zou worden onthouden. In de bijgevoegde nota van wijziging is in de 
vervanging van 187.3 door 187 voorzien. 

De lagere uitkomst van de bruto aanpassing heeft uiteraard gevolgen voor 
de koopkrachtontwikkeling van de onderscheiden groepen zoals gepresen-
teerd in tabel IV.10 van de memorie van toelichting. Het kabinet houdt echter 
onveranderd vast aan de meermalen gegeven koopkrachtgarantie. Het be-
raadt zich er nog over op welke wijze hieraan gestalte gegeven zal worden. 
In overleg met het parlement zullen wij ter zake met nieuwe voorstellen ko-
men. 

HOOFDSTUK 1. BRUTO AANPASSINGSMECHANISMEN 

Paragraaf 1.1. Algemeen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. erkenden de problemen die samen-
hangen met het opsplitsen naar componenten en het naijlingseffect, indien 
de index van de verdiende lonen zou worden gehanteerd als basis voor het 
bruto-aanpassingsmechanisme van minimumloon en sociale uitkeringen. 
Zij achten deze technische problemen echter niet per definitie onoplosbaar. 
Zij dringen erop aan dat de Regering het CBS opdracht geeft op zo kort mo-
gelijke termijn na te gaan op welke wijze deze index op zodanige wijze is aan 
te passen, dat zij wel technisch bruikbaar zijn. 
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Wij menen het gevraagde initiatief niet te moeten nemen. In de memorie 
van antwoord is er reeds op gewezen dat de verzameling van de gegevens 
over de verdiende lonen via enquêtering bij bedrijven en instellingen plaats-
vindt. Deze methode is voor het verzamelen van deze gegevens de meest 
geëigende, doch heeft anderzijds de beperking dat voor een uitsplitsing naar 
componenten, zoals wij voor de bruto-aanpassingssystematiek van mini-
mumloon en sociale uitkeringen noodzakelijk achten, niet voldoende gede-
tailleerde gegevens van individuele werknemers kunnen worden verzameld. 

De genoemde leden stellen zich verder voor, dat een zelfopstuwende wer-
king van het minimumloon uit de index van de verdiende lonen zou kunnen 
worden geëlimineerd door bij de meting bij de laagste schaallonen tot en 
met de hoogte van het wettelijke minimumloon niet te laten meetellen. 

Wij menen dat de voorgestelde eliminatie niet zo eenvoudig is. Uit de via 
enquêtering verkregen gegevens blijkt niet in hoeverre het verdiende loon 
uit schaalloon bestaat. 

Op de vraag van dezelfde leden of de Regering hun mening deelt, dat er 
naar moet worden gestreeft de index zo objectief mogelijk te houden, is ons 
antwoord uiteraard bevestigend. Wij menen dat de introductie van het nieu-
we aanpassingsmechanisme de garantie voor noodzakelijke objectiviteit 
niet aantast. 

Met behulp van de door het CBS gepubliceerde opsplitsing in componen-
ten is voor degenen die zich erin willen verdiepen de werking, ook van het 
nieuwe aanpassingsmechanisme, na te gaan. De status en praktijkervaring 
van het CBS staan daarvoor bovendien borg, terwijl er daarnaast van mag * 
worden uitgegaan dat de sociale partners alle noodzakelijke gegevens zullen 
verstrekken. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. merken op, dat door de Regering in 
de memorie van antwoord een uitwerking van een welvaartsvaste koppeling 
is gegeven die naar hun oordeel strijdig is met het begrip welvaartsvaste 
koppeling zoals bedoeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebij-
slag. Daar de Regering uitgaat van de index van de regelingslonen zijn, ook 
indien vloeren en dergelijke naar niveau worden toegerekend, volgens deze 
leden bijzondere verhogingen om de zoveel tijd noodzakelijk. Uit de memo-
rie van antwoord blijkt echter dat de Regering de bijzondere verhoging al-
leen maar wil toepassen als autonome maatregel. Betekent dat niet een on-
dermijning van het begrip welvaartsvaste koppeling, zo vragen deze leden? 
Ons antwoord luidt ontkennend. Wij begrijpen niet waarom deze leden de 
door ons voorgestane opzet strijdig achten met het begrip welvaartsvaste 
koppeling «zoals bedoeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebij-
slag». Ook deze leden weten dat nadat aanvankelijk de gemengde index was 
gehanteerd reeds vrij snel na de totstandkoming van de wet in de sfeer van 
de halfjaarlijkse autonomische aanpassingen de overstap gemaakt is naar 
de regelingsloonindex en dat bijzondere verhogingen nimmer een wettelijke 
verplichting zijn geweest. Slechts het periodiek advies vragen was en is ver-
plicht. Waar is, dat drie jaar op een rij bijzondere verhogingen hebben 
plaatsgevonden (1973,1974 en 1975, waarvan de twee laatste onder verant-
woordelijkheid van het vorige kabinet) waarbij gecompenseerd werd voor 
het verschil in ontwikkeling tussen verdiende lonen en regelingslonen en 
voor niveau-effecten van vloeren in de prijscompensaties en loonsverhogin-
gen in vaste bedragen. Even waar is dat het vorige kabinet in 1975,1976 en 
1977 in tegenstelling tot de jaren ervoor heeft afgezien van de mogelijkheid 
tussentijds advies te vragen. Sterker nog, op 16 november 1977 heeft het vo-
rige kabinet de wettelijk verplichte adviesaanvrage tot de SER gericht waarin 
het aangaf dat een bijzondere verhoging ongewenst was, ongeacht het al 
dan niet bestaan van nog te compenseren verschillen. Het ontgaat ons, hoe 
in het licht van deze ontwikkeling, de inhoud welke door ons aan de aanpas-
singssystematiek is gegeven, waarbij nota bene aan de eerder genoemde ni-
veau-effecten van vloeren in de prijscompensatie en loonsverhogingen in 
vaste bedragen een plaats in de automatische halfjaarlijkse aanpassingen is 
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ingeruimd, als strijdig met het begrip welvaatsvaste koppeling, zoals be-
doeld in de wet, kan worden bestempeld. 

De vraag van deze leden of de Regering hun mening deelt, dat de uitwer-
king die de werkgevers in het SER-advies hebben verwoord, de grondidee 
van de welvaartsvaste koppeling doorbreekt, beantwoorden wij ontken-
nend. 

Wij leggen daarbij overigens de nadruk op het gebezigde begrip «grond-
idee». 

Het lijkt ons hier de plaats in te gaan op de door de leden van de fractie van 
de P.v.d.A. in het kader van Hoofdstuk II gestelde vraag, of de Regering haar 
standpunt over het al dan niet bestaan van een achterstand voor het mini-
mumloon alsnog zou willen meedelen aan de Kamer. Wij hebben in de me-
morie van antwoord aangegeven dat wanneer het door ons voorgestelde 
systeem van halfjaarlijkse aanpassingen van kracht zou zijn geweest in de 
periode 1974-1977, het feitelijk resultaat grosso modo overeen zou zijn ge-
komen met hetgeen uit de toepassing van de bestaande systematiek van 
halfjaarlijkse aanpassingen in die periode is voortgevloeid. In samenhang 
met onze opvatting over het instrument van de bijzondere verhoging zal het 
duidelijk zijn, dat er naar onze mening van een achterstand niet kan worden 
gesproken. 

Naar aanleiding van opmerkingen van leden van de C.D.A.-fractie over de 
te verwachten effecten van toerekening naar niveau van vloeren en vaste be-
dragen kan het volgende worden meegedeeld. Bij de toerekening naar ni-
veau van deze componenten dient goed onderscheid gemaakt te worden 
tussen het effect van deze componenten op de gemiddelde ontwikkeling van 
de regelingslonen en het extra effect dat daarboven op komt vanwege de toe-
rekening. In deinde memorievan antwoord gegeven cijferopstelling bedroeg 
het effect op de gemiddelde ontwikkeling 0,7%. Deze 0,7% is via de halfjaar-
lijkse aanpassingen in het minimumloon en de uitkeringen terechtgekomen. 
Het extra effect bedroeg 2,3%. Het was dit laatste effect dat destijds een rol 
speelde in de discussies over de wenselijkheid van een bijzondere verho-
ging. Het totale effect van vloeren in de prijscompensatie en loonsverhogin-
gen in vaste bedragen op het minimumloonniveau bedroeg derhalve 3%. 
Uiteraard blijven door partijen overeengekomen vloeren en vaste bedragen 
invloed uitoefenen op de gemiddelde ontwikkeling van de regelingslonen. In 
de voorgestelde aanpassingssystematiek nu wordt dit gemiddelde effect di-
rect in de sfeer van de halfjaarlijkse aanpassingen vertaald in het niveau-ef-
fect. 

Deze leden vragen of een vooruitblik gegeven kan worden over de te ver-
wachten toerekeningseffecten. Zoals reeds eerder is aangegeven, is het toere-
keningseffect bij de aanpassing van 1 januari a.s. gering. 

Bij de vloeren gaat het om het effect op de gemiddelde ontwikkeling van 
de regelingslonen van 0,04% met een extra effect op minimumloonniveau 
van 0,02%. In totaal betreft het derhalve op minimumloonniveau een effect 
van 0,06%. Bij de vaste bedragen speelt alleen het effect van de pensioen-
premiecompensatie in vaste bedragen. Op de gemiddelde ontwikkeling van 
de regelingslonen bedraagt dit effect 0,03%. Het daaruit voortvloeiende ge-
middelde vaste bedrag bedraagt f 0,67% per maand. Op minimumloonni-
veau houdt dit een effect van 0,04% in. 

Dat deze uitkomsten zoveel lager zijn dan de eerder aangegeven toereke-
ningseffecten in het midden van de zeventiger jaren heeft met name de vol-
gende oorzaken. 

De omvang van de procentuele prijscompensatie is thans gelukkig aan-
zienlijk geringer dan destijds. Dit houdt in, dat ook de effecten van vloeren 
aanzienlijk geringer zijn. In de tweede plaats komt het verschijnsel van initië-
le loonsverhogingen in de vorm van vaste bedragen thans in tegenstelling 
tot het midden van de zeventiger jaren nagenoeg niet voor. Of 0,2% een re-
delijke raming inhoudt voor hettoerekeningseffect in de komende jaren zal 
derhalve met name afhangen van de verwachting die men heeft ten aanzien 
van de ontwikkeling van de procentuele prijscompensatie en ten aanzien 
van de hantering van het middel van de loonsverhoging in de vorm van een 
vast bedrag. 
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De leden van de V.V.D.-fractie vragen naar een verdere uitsplitsing van het 
in de memorie van antwoord genoemde aantal minimumloontrekkenden in 
respectievelijk mannelijke en vrouwelijke werknemers van 23 t/m 64 jaar en 
16t/m 22 jaar. 

Op basis van de telling van november 1976 van het CBS is deze uitsplit-
sing als volgt: 

Aantal min imum-
loontrekkenden 
(x 1000) 

mannelijke werknemers 
16 t /m 22 jaar 86,9 
23 t /m 64 jaar 73,9 + 

totaal 160,8 

vrouwelijke werknemers 
16 t /m 22 jaar 119,9 
23 t /m 64 jaar 125,1 + 

totaal 245,0 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen, nu wij ontkennend hebben geant-
woord op de vraag of het niet raadzaam is alsnog te besluiten tot het doen 
van onderzoekingen naarde minimale behoeften, of het dan nietten minste 
wenselijk is om af te bakenen wat wel en wat niet door het minimumloon en 
de minimumuitkering gedekt wordt. Slaat het bij voorbeeld op een gezinssi-
tuatie zonder of met kinderen etc? Wij willen opmerken, dat deze vraagstel-
ling ten aanzien van het minimumloon het dualistische karakter van deze 
grootheid, zoals wij die in de memorie van antwoord hebben aangegeven, 
miskent. 

Voor zover het minimumloon het karakter heeft van een contraprestatie 
van de werkgever voor door de werknemer geleverde volwaardige arbeid 
dient immers uitsluitend te worden gelet op de verhouding tussen de gele-
verde arbeidsprestatie en het daaraan verbonden beloningsniveau. De 
vraag of degene die voor die geleverde arbeidsprestatie dat beloningsni-
veau ontvangt al dan niet gehuwd is dan wel kinderen heeft, is daarbij niet 
relevant. 

Bij de vaststelling van de koppelingsbasis voor de sociale minima wordt 
uitgegaan van het netto-minimumloon van een gehuwde man zonder kinde-
ren. Hierin ligt impliciet besloten, dat het minimumloon voor wat het be-
hoefte-aspect betreft is gericht op een gezinssituatie zonder kinderen. Bij el-
ke uitkeringsregeling wordt echter de vraag in welke gevallen een zodanig 
vastgesteld sociaal minimum van toepassing is beoordeeld aan de hand van 
de aard, de strekking en het doel van de betreffende uitkeringsregeling. 

Paragraaf 1.2. Wijzigingsvoorstel 

A. VOORTAAN BUITEN BESCHOUWING TE LATEN BELONINGS-
COMPONENTEN 

Herstructurering 

De leden van de fractie van de Partij van de Arbeid vragen wat het CBS 
moet doen, indien het van de verschillende partijen die betrokken zijn ge-
weest bij de ca.o."Onderhandelingen, omtrent de aard van de toegepaste 
loonsverhoging verschillende informatie verkrijgt. 

De geschetste situatie heeft zich in de praktijk (nog) niet voorgedaan. Voor 
een oplossing voor eventuele problemen zal een (overleg)procedure wor-
den ontwikkeld. 
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Overigens zal het CBS, indien uiteindelijk ook na verder overleg geen een-
stemmigheid blijkt te bestaan, vanuit zijn onafhankelijke status tegen de ach-
tergrond van de bestaande praktijkervaring zelfstandig tot een benoeming 
van de in het geding zijnde loonmutatie kunnen komen. 

Vervolgens vragen deze leden in hoeverre tegen de beslissingen van het 
CBS onder verantwoordelijkheid van de Minister van Sociale Zaken be-
roepsmogelijkheden zijn. 

Allereerst wijzen wij erop dat een beslissing als hierboven aangeduid uit-
sluitend onder de verantwoordelijkheid van het CBS geschiedt en niet onder 
die van de Minister van Sociale Zaken. De uitsplitsing van loonmutaties in 
componenten heeft derhalve dezelfde status als andere berekeningen en pu-
blikaties, die onder verantwoordelijkheid van het CBS geschieden. De door 
ons voorgestelde aanpassingssystematiek sluit, juist met het oog op het ver-
mijden van elementen van willekeur, aan op de publikaties van het onafhan-
kelijke instituut CBS. Wij zien in dit verband niet de noodzaak van bijzondere 
beroepsmogelijkheden. 

De leden van de P.v.d.A. vragen, of de stelling in de memorie van ant-
woord dat wijziging van de schaalindeling geen directe samenhang heeft 
met verschillen in rentabiliteit en in winstposities tussen sectoren met histo-
rische gegevens kan worden onderbouwd. Is de stelling wel aannemelijk 
waar deze wijzigingen in het algemeen extra kosten vergen en dus de ruimte 
voor initieel beperken, zo vragen deze leden. Wij hebben in de memorie van 
antwoord bewust over directe samenhang gesproken. Uiteraard is er ook bij 
herstructurering een relatie met de rentabiliteit en de winstpositie in het be-
trokken bedrijf of de betrokken bedrijfstak. Een deplorabele rentabiliteit of 
winstpositie zal immers belemmerend werken op het doorvoeren van een 
kostenverhogende herstructurering. In een zodanige situatie zal men, wan-
neer herstructurering op zich zelf gewenst is, ernaar streven deze ten minste 
kosten-neutraal te laten plaatsvinden. Deze leden zullen het echter met ons 
eens zijn, dat die relatie een andere is dan die welke zich voordoet bij initiële 
verhogingen. In de sfeer van de initiële verhogingen vinden verschillen tus-
sen bedrijven en tussen bedrijfstakken hun oorsprong veelal direct in ver-
schillen in rentabiliteit en in winstposities. Overigens kunnen wij eerderge-
noemde stelling niet met historische gegevens onderbouwen. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vragen wat het effect van de volledi-
ge doorwerking van de nog resterende bouwtoeslagen in 1980 zou zijn voor 
de rijksbegroting, de sociale fondsen en het minimumloonniveau in dat jaar. 
Deze vraag kan niet worden beantwoord aangezien geen harde gegevens 
voor handen zijn over de gemiddelde omvang van de nog resterende bouw-
toeslagen. Zoals bekend kent de prestatietoeslagregeling in de bouw-c.a.o. 
geen maximum. Aangenomen mag echter worden, dat er zeker nog ruimte 
voor toeslagverwerking is. 

Minimumlooneffecten 

De leden van de P.v.d.A.-f ractie vragen of het juist is dat het tot de taak van 
het CBS behoort om in te gaan op de motieven van partijen om bepaalde 
loonschalen te verhogen. Tevens vragen zij of op ondubbelzinnige wijze kan 
worden duidelijk gemaakt hoe de uitstraling van het minimumloon wordt 
vastgesteld. 

Het lijkt ons geen enkel bezwaar dat het CBS aan de hand van de opgege-
ven schaallonen en overige door partijen verstrekte informatie een bereke-
ning van uitstralingseffecten maakt. Een voorbeeld van een zodanige bere-
kening gaat hierbij. 
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Verzekeringsbedrijf 

Groep I 26 jaar (23 jaar minimumloon) 
1-7-1977 salaris volgens tabel per maand 
1-1-1978 prijscompensatie 1,94% (geen minimum) 

initieel 0,50% 
1,31% uitstraling minimumloon 

salaris volgens tabel 

1-7-1978 prijscompensatie 1,10% (minimum f 19,71) 
vloer 0,05% 

0,02% afrondingsverschil 

salaris volgens tabel 

Groep III 33 jaar 
1-7-1977 salaris volgens tabel 

1-1-1978 prijscompensatie 1,94% 
initieel 0,50% 

0,39% 

f 1651 
f 32,03 

8,42 
21,55 

(geen minimum 

uitstraling minimumloon 

salaris volgens tabel 

1-7-1978 prijscompensatie 1,10% (minimum f 19,71) 
0,02% afrondingsverschil 

salaris volgens tabel 

Groep IV 36 jaar 
1-7-1977 salaris volgens tabel 

1-1-1978 prijscompensatie 1,94% (geen minimum) 
initieel 0,50% 

0,01% 

salaris volgens tabel 

1-7-1978 prijscompensatie 1,10% 
0,02% 

afrondingsverschil 

(minimum f 19,71) 
afrondingsverschil 

f 1713 

f 18,84 
0,87 
0,29 

f 1733 

per maand f 2077 

loon 

f 40,29 
10,59 
8,12 

f 2136 

23,50 
0,50 

f 2160 

per maand f 2438 

f 

f 

47,30 
12,43 
0,27 

f 

f 2498 

27,48 
0,52 

salaris volgens tabel 

Minimumloon juli 1977 f 1591,20 per maand 
januari 1978 f 1673,10 per maand 
juli 1978 f 1722,50 per maand 

Stijging minimumloon januari 1978 t.o.v. juli 1977 5,15% 
juli 1978 t.o.v. januari 1978 2,95% 

NB Bij de huidige opsplitsing naar componenten 
komt het afrondingsverschil in de post «onbekend» 
terecht. 

f 2526 

Eindejaarsuitkeringen 

De leden van de P.v.d. A.-f ractie vragen voor hoeveel werknemers thans 
een eindejaarsuitkering geldt. 

Van 183 bedrijfstak-c.a.o.'s met tezamen ruim 2,3 min. werknemers, ken-
nen 44 ca.o.'s met 296 000 werknemers een eindejaarsuitkering. Daarnaast 
kennen vele ondernemingsgewijze ca.o.'s met ruwweg 300 000 werkne-
mers een eindejaarsuitkering. 

De leden van de fractie van de S.G.P. vroegen zich af, gelet op de zeer wei-
nige ca.o.'s waar jaarlijks een eindejaarsuitkering wordt ingevoerd, wat het 
budgettaire effect van de door ons voorgestelde eliminatie zal zijn. 

Wij merken in antwoord óp deze vraag in de eerste plaats op, dat het bij de 
voorgestelde eliminatie niet alleen gaat om effecten die verband houden 
met de invoering van eindejaarsuitkeringen, maar ook om effecten die ont-
staan door mutaties in de hoogte van die uitkeringen. 
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Omtrent de grootte van deze effecten kunnen wi j geen prognoses geven. 
Het budgettaire resultaat van de el iminatie van deze effecten uit het aanpas-
singsmechanisme is dan ook niet te berekenen. 

De leden van de fractie van de C.P.N, vragen, welke de gevolgen zijn, in-
dien eindejaarsuitkeringen slechts buiten beschouwing worden gelaten, 
voor zover zij geen betrekking hebben op de zogenaamde «dertiende 
maand». 

Antwoordend op deze vraag tekenen w i j aan, dat de uitspl i tsing naar com-
ponenten niet zo verf i jnd is, en dat voorshands hiertoe ook niet de mogeli jk-
heden aanwezig zi jn, dat een uitspl i tsing binnen de component «eindejaars-
uitkering» kan worden gemaakt. De vraag kan derhalve niet worden beant-
w o o r d . 

Spaarloon 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen een verduidel i jk ing op het stand-
punt van de Regering dat de spaar loonontwikkel ing niet in het koppel ings-
mechanisme zou dienen mee te lopen. Wordt een uitkeringsgerechtigde ge-
acht niet te (mogen) sparen, zo vroegen zij zich af. 

De vraag of ui tkeringsgerecht igden worden geacht niet te (mogen) spa-
ren, staat uiteraard buiten onze overwegingen o m spaarlooneffecten uit het 
bruto-aanpassingsmechanisme te el imineren. Zoals reeds vermeld in de 
memor ie van toel icht ing en in antwoord op een desbetreffende vraag van de 
leden van de C.P.N.-fractie in de memor ie van antwoord in onze overwe-
g ing, dat w i j het niet aanvaardbaar achten, dat ontwikkel ingen van het 
spaarloon in ca.o . 's , welke immers niet leiden tot enige vergrot ing van het 
besteedbare inkomen van de onder deze ca.o . 's val lende werknemers, wel 
zou leiden tot een verhoging van het besteedbaar inkomen van m i n i m u m -
loontrekkenden en uitkeringstrekkers. Overigens merken w i j voor alle duide-
li jkheid op, dat de el iminat ie van spaarlooneffecten uit het bruto-aanpas-
singsmechanisme niet met het onderhavige wetsontwerp word t geïntrodu-
ceerd. In het thans van toepassing zijnde Besluit begr ipsomschr i jv ing index-
cijfer der lonen, word t onder dit indexcijfer reeds verstaan het indexcijfer 
van de regelingslonen per week en per maand van volwassen werknemers, 
alle werknemerscategor ieën, particulier bedrijf (exclusief spaarloon). Boven-
dien werd bij besluit van 7 november 1973, Stb. 538, het spaarloon uit het 
loonbegr ip in artikel 6 van de Wet m in imumloon en min imumvakant ieb i j -
slag geël imineerd. 

Gelijke beloning mannen-vrouwen 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of, uit de vaststell ing dat de com-
ponent gelijke beloning voor mannen en v rouwen geen materiële betekenis 
heeft, mag worden geconcludeerd, dat deze gelijke beloning feitelijk gereal i-
seerd is. 

Wi j kunnen hierop antwoorden dat de gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen in de sfeer van de regelingslonen inderdaad is gerealiseerd. 

B. HET TOEREKENEN NAAR NIVEAU 

Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen op een aantal ook in de memor ie 
van antwoord genoemde voordelen onder andere bij de toerekening naar ni-
veau van de index van de verdiende lonen boven de index van regelingslo-
nen voor toepassing bij het bruto-aanpassingsmechanisme. Zij vroegen zich 
af of deze voor de Regering geen reden zijn alsnog te kiezen voor een index 
van de verdiende lonen. 
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Ons antwoord op deze vraag is, dat in verband met de zwaarwegende na-
delen van het gebruik van de index van de verdiende lonen, waarop in de 
memor ie van toel icht ing en van an twoord reeds ui tvoerig is ingegaan, w i j bl i j -
ven bij onze keuze voor het hanteren van de index van regel ingslonen. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen zich af in hoeverre de nieu-
we naar niveau toegerekende regel ingsloonindex meer dan de oude ertoe 
bi jdraagt dat in de toekomst in de zwakkere bedrijfstakken het m i n i m u m l o o n 
de schaal lonen inschaalt. 

Allereerst wijzen w i j er nadrukkeli jk op dat in de regel ingsloonindex geen 
toerekening naar niveau plaatsvindt. Dit gebeurt uitsluitend binnen de op 
die index gebaseerde aanpassingsmethodiek. Wi j delen de vrees van de ge-
noemde leden niet, dat deze methodiek bi jdraagt aan een inhaal door het 
m i n i m u m l o o n van de schaallonen in zwakkere bedri j fstakken. 

De in bi j lage III van de Nota Bestek '81 genoemde cijfers ter zake maken 
het aannemeli jk, dat op wat langere termi jn de effecten van niveautoereke-
ning van gelijke grootte zijn als de effecten van de te el imineren loonst i j -
g ingscomponenten. Dit sluit uiteraard niet uit dat per aanpassingsmoment 
deze effecten op het m in imumloonn iveau van verschil lende grootte zullen 
zijn. 

Pensioenpremiecompensatie 

Naar aanleiding van onze kanttekening in de memor ie van an twoord bij 
een vraag van de leden van de V.V.D.-fractie ter zake van de mogel i jke e l imi -
natie van effecten van looncompensat ies voor gestegen pensioenpremies, 
wezen deze leden op bijlage III van de Nota Bestek ' 8 1 , waarui t bli jkt dat het 
effect van deze compensat ie op de regel ingslonen in de trendcontracten in 
de periode jul i 1974 t /m 30 juni 1977 cumulat ief gemiddeld 0,25% heeft be-
dragen. 

Wi j wi jzen erop dat van die componenten die materieel effect op de ge-
noemde regel ingslonen hebben gehad, de looncompensat ies vanwege ge-
stegen pensioenpremies alle te zamen verui t het geringste effect hebben 
veroorzaakt. Bovendien doelden de leden van de genoemde fractie op een 
zeer specifieke situatie, nameli jk een situatie waar in een inhaaloperatie in 
een bedrijfstak met een achterstand op het terrein van een compensat ie als 
bedoeld, via de regel ingsloonindex ook werknemers in bedri jfstakken met 
een voorsprong op dit terrein zouden bevoordelen. Wi j bl i jven vraagtekens 
zetten bij de frequentie en mate waar in zulk een specifieke situatie zich zou 
kunnen voordoen. Naar onze mening mag worden verondersteld dat het ef-
fect van zo'n specifieke situatie op de regel ingsloonindex ui termate beperkt 
zal bl i jven. Wi j zien ook geen redenen ons aan te sluiten bij de door deze le-
den geopperde veronderstel l ing, dat de wens tot het optrekken van de ni-
veaus van de pensioenvoorzieningen eerder zal toe- dan afnemen. 

De leden van de S.G.P.-fractie vragen of v loeren in pr i jscompensaties we i -
licht toch niet worden aangebracht met het doel een afstand tussen min i -
mumloon en de daarboven gelegen loonschalen te handhaven. Zij wi jzen op 
vloeren in vakantiebijslagen die een zelfde functie zouden hebben. Of gaat 
het hier om onvergeli jkbare grootheden, zo vragen zij zich af. 

Deze grootheden zijn in zoverre vergel i jkbaar dat zij een nivel lerend effect 
bewerkstel l igen. Ons zijn echter geen gegevens bekend, die de veronderstel-
l ing wet t igen, als zouden deze vloeren worden aangebracht juist met het 
doel o m bestaande afstanden to t het m i n i m u m l o o n te bewaren. Wi j zien dan 
ook geen aanleiding om deze veronderstel l ing over te nemen. 
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C. TECHNISCHE ASPECTEN 

De leden van de fractie van de V.V.D. stelden dat wat betreft de huidige 
systematiek die ook de ca.o. 's voor t rendvolgers in de aanpassingen betreft, 
het gevaar voor het optreden van cumulat ieve effecten van componenten 
als toeslagen en pensioenpremiecompensat ies niet denkbeeldig lijkt. 

Naar onze opvatt ing staat, ook al zouden de genoemde componenten cu-
mulat ieve effecten veroorzaken, het veronderstelde optreden daarvan los 
van het feit dat t rendvolgende ca.o, 's in de aanpassingsmethodiek worden 
betrokken. 

De genoemde leden vragen vervolgens of het betrekken van deze ca.o. 's 
in de methodiek, aangezien deze de effecten van init iërende ca.o. 's wi l regi-
streren, in principe wel juist is. 

Wi j menen dat het meetellen van effecten van deze ca.o. 's wel juist is. De 
methodiek heeft niet als doel slechts de effecten van init iërende ca.o. 's in 
aanpassingen van het m in imumloon en de sociale uitkeringen te vertalen, 
doch in principe de totale loonontwikkel ing gecorr igeerd voor ongewenste 
effecten in het aanpassingssysteem te betrekken. 

Paragraaf 1.5. Bevoegdheid om in uitzonderlijke situaties af te wijken van 
de regels van het gebruikelijke aanpassingsmechanisme 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben gevraagd of zij uit het nega-
tief beantwoorden van hun vraag over het niet ingri jpen in uitzonderli jke si-
tuaties in de werk ing van het aanpassingsmechanisme moeten afleiden, dat 
bij een eventuele verwerking van toeslagen in de nieuwe bouw-ca.o . de Ka-
mer een nieuw wetje mag verwachten om de effecten ervan uit de index te 
halen. Wi j zouden in dit verband wi l len verwijzen naar hetgeen w i j in hoofd-
stuk III van de memor ie van antwoord hebben geantwoord op een desbetref-
fende vraag van de leden van de V.V.D.-fractie. Wi j hebben ons daar op het 
standpunt gesteld, dat wanneer opn ieuw in de toekomst bouwtoeslagver-
werk ingen zouden plaatsvinden, in beginsel dient plaats te v inden. Zou zulks 
in de zeer nabije toekomst, te weten in 1980 of 1981 plaatsvinden, dan dient 
zorgvuldige afweging plaats te v inden. Wi j hebben er bij die gelegenheid op 
gewezen, dat van belang is of ook overigens van vergeli jkbare omstandig-
heden kan worden gesproken. In dat verband is de mate waarin een toekonv 
stige toeslagverwerking materieel effect heeft in de bouwsector zelf, bij deze 
afweging een niet onbelangri jk gegeven. Wi j komen op dit laatste aspect in 
hoofdstuk III nog terug. 

Dat w i j voornemens zijn de SER te vragen het vraagstuk van het al dan niet 
verlenen aan de Minister van Sociale Zaken van de bevoegdheid om bij alge-
mene maatregelen van bestuur in neerwaartse zin van de regels van het 
aanpassingsmechanisme af te wi jken te bezien in het brede kader van de 
adviesaanvrage over de Raamwet op de inkomensvorming, vloeit voort uit 
het besef, dat een zodanige bevoegdheid als een geïsoleerd te hanteren in-
strument ongewenst is maar als onderdeel van een veel bredere inkomens-
politiek inst rumentar ium wel l icht aanvaardbaar. Wi j hopen de betreffende 
adviesaanvrage begin 1980 aan de SER te doen toekomen. Dit laatste in ant-
woord op een desbetreffende vraag van de leden van de S.G.P.-fractie. De 
nadere overwegingen die ons tot ons eerder genoemde voornemen hebben 
geleid, hebben wi j in de memor ie van antwoord in hoofdl i jnen aangegeven. 
Uiteraard zal in de adviesaanvrage nader op de verschil lende aspecten wor-
den ingegaan. Dit eveneens in antwoord op een vraag van de leden van de 
S.G.P.-fractie. 

Paragraaf I. 6. De naijlingsproblematiek 

De leden van de fractie van de S.G.P. vonden dat onze wens om de kwestie 
van de naij l ing nog eens in studie te nemen nogal vr i jbl i jvend te berde word t 
gebracht. Zij vroegen zich af wat zij zich moeten voorstel len bij de in de me-
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morie van antwoord opgenomen zin: «Het is om deze reden dat wij ons 
voorstellen deze complexe kwestie nog eens in studie te nemen». 

Deze zin bevat naar onze mening geen element van vrijblijvendheid. In de 
memorie van toelichting hebben wij reeds naar voren gebracht dat wij er 
naar streven een nadere studie in de loop van 1980 af te ronden. Wel doen 
wij deze toezegging met enige terughoudendheid, in die zin dat in het geheel 
niet zeker is dat een werkbare oplossing voor de naijlingsproblematiek zal 
worden gevonden. Ook in het recente verleden is in het kader van de voor-
bereidingen voor het onderhavige wetsontwerp deze problematiek bestu-
deerd, zonder dat een bevredigend resultaat is bereikt. 

Niettemin willen we in de toegezegde studie verschillende denkbare mo-
gelijkheden nog eens op hun merites bezien. Een mogelijkheid als geopperd 
door de leden van de C.P.N.-fractie, namelijk een regeling waarbij de herzie-
ningen van 1 januari onderscheidenlijk 1 juli plaatsvinden overeenkomstig 
het geschatte procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 
maart daaropvolgend onderscheidenlijk 30 september daaropvolgend en 
het indexcijfer dat bij de laatste herziening is gehanteerd, zal in de studie 
kunnen worden betrokken. 

HOOFDSTUK II MINIMUMVAKANTIEBIJSLAG 

Paragraaf II.2. Bijstelling van het wettelijke minimumpercentage onder 
gelijktijdige correctie van het minimumloonniveau 

Door de leden van de fractie van de P.v.d.A. is gevraagd naar de effecten 
van de voorgestelde maatregel ter zake van de vakantie-uitkering op de 
koopkrachtontwikkeling indien deze op kasbasis wordt berekend. In dat geval 
zou de koopkrachtmutatie in 1980 voor minimumloon en sociale uitkeringen 
ca. 0,4% lager uitvallen. Dit zou overigens niet het geval zijn indien de vakan-
tie-uitkering op jaarbasis in december zou worden betaald of indien de mu-
tatie wordt berekend over de periode mei-april. Voorts zou ook rekening 
moeten worden gehouden met de kinderbijslagoperatie. Op kasbasis treedt 
hier namelijk als gevolg van de integratie van de KA/KB in 1980 ten opzichte 
van 1979 een bijna even groot positief effect op. Het verschil tussen kasbasis 
en transactiebasis betreft uitsluitend het moment van beschikbaar komen 
van het inkomen; het beschikbare inkomen zelf verandert daardoor niet. Met 
betrekking tot bepaalde elementen van de bestedingen zoals duurzame con-
sumptiegoederen, zou men evenzeer kunnen betogen dat daarin verschui-
vingen tussen jaarperioden optreden waardoor de feitelijke bestedingen 
voor individuele inkomenstrekkers in een bepaalde periode zullen verschil-
len. Becijfering op transactiebasis geeft dan ook naar ons oordeel een juist 
beeld van de structurele ontwikkeling van de koopkracht. Het spreekt ten 
slotte vanzelf, dat het volgen van een bestendige gedragslijn op dit punt van 
essentiële betekenis is. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie kwamen terug op hun vraag in het voorlo-
pig verslag terzake van een door een deel van de SER in het advies van 16 
juni 1978 geconstateerde achterstand van het minimumloon. Zij vragen hier-
over het standpunt van de Regering. 

In onze beantwoording van vragen van deze leden ter zake van de wel-
vaartsvaste koppeling hebben wij ook ons standpunt over het bovenstaande 
verwoord. Kortheidshalve verwijzen wij naar paragraaf 1.1 van deze nota. 

De leden van de fractie van het C.D.A. bleven zich afvragen of de door ons 
voorgestelde regeling niet een feitelijke ondercompensatie zal zijn. 

Wij willen er nogmaals op wijzen, dat de door ons voorgestelde regeling 
uitsluitend tot doel heeft te voorkomen, dat in het wettelijke systeem van mi-
nimumloon en minimumvakantiebijslag te zamen een dubbeltelling en der-
halve een overcompensatie zal ontstaan. De compensatie voor stijgingen in 
de vakantiebijslagpercentages van in het algemeen 7 tot 8 in de ca.o.'s heb-
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ben door het bestaande indexer ingsmechanisme al hun doorwerk ing op het 
min imumloonn iveau gehad. Met de voorgestelde regeling zal het effect van 
deze compensatie worden overgebracht van het min imumloonn iveau naar 
dat van de min imumvakant ieb i js lag, ten einde dit percentage op een juist ni-
veau te brengen, alvorens tot een gescheiden aanpassing van m in imumloon 
en min imumvakant iebi js lag over te gaan. Wi j menen dan ook, dat niet van 
een feiteli jke ondercompensat ie kan worden gesproken. 

In aansluit ing aan deze vragen van de leden van de fractie van het C.D.A. 
kan worden meegedeeld, dat het achterwege laten van de verrekening van 
de verhoging van de vakantie-uitkering met de maandui tker ing structureel 
ca. 250 min. in 1980 en ca. 270 min. in 1981 aan extra kosten voor de mini-
mum-ui tker ingen veroorzaakt. Dit zou in 1980 leiden tot een positief effect 
van 0,7% op de koopkrachtontwikkel ing. Bij een gefaseerde verrekening, 
bij voorbeeld in twee jaar, zou uitsluitend in 1980 ca. 125 min. aan extra uit-
keringslasten optreden. Het t i jdeli jk effect van deze gefaseerde verrekening 
voor de koopkracht is 0,3 a 0,4%. 

Door de leden van de fractie van het C.D.A. is voorts nog gevraagd naar de 
f inanciële gevolgen van een versnel l ing van de overgang naar de voorge-
stelde netto-netto-koppel ing in samenhang met het structureel verrekenen 
van de verhoging van de vakantie-uitkering, zodanig dat in ieder geval ten 
minste dezelfde ui tkomst voor de koopkracht ontstaat. Deze benadering zou 
inhouden, dat voor de ui tker ingen ingevolge de AOW, A W W en AAW de be-
oogde koppel ing reeds op 1 januari 1980 tot stand komt. Voor de overige mi -
nima (WAO, WWV, AAW) zou de netto-toeslag per 1 januari 1980 beperkt 
kunnen worden tot f 7 a f 8 en per 1 jul i tot f 1 a f 2. In januari 1981 zou ook 
voor deze uitkeringen de koppel ing een feit zijn. De toeslagen kunnen hier-
door in 1980 ongeveer 105 min . en in 1981 ongeveer 15 min. lager worden 
gesteld. Het nadelig verschil beloopt derhalve ca. 145 min . in 1980 en ca. 255 
min. in 1981. Voor de AOW, A W W en AAW-ui tker ingen zou een extra koop-
krachteffect van 0,5% in 1980 en 0,2% in 1981 ontstaan. Dit effect is respec 
tieveli jk 0 en 0,7% voor de overige min ima. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen zich af of een verhoging van het 
minimumvakant iebi js lagpercentage van 7 naar 8, zonder correctie in het 
maandbedrag een koppel ing heeft met de ambtel i jke salarissen. 

Ons antwoord op deze vraag is ontkennend. Ambtel i jke salarissen volgen 
zelfstandig de trend in de regel ingslonen. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen hoeveel min imumloontrekkenden 
reeds een vakantiebijslag van 8% of meer krachtens een arbeidsovereen-
komst hebben. 

Op een desbetreffende vraag van de leden van de C.D.A.-fractie in het 
voor lop ig verslag hebben w i j geantwoord dat dit aantal niet bekend is. Min i -
mumloontrekkenden die onder een ca .o . val len, ontvangen in het algemeen 
in de praktijk reeds 8'/2% of meer. Aangezien niet bekend is hoeveel min i -
mumloontrekkenden onder elke ca .o . val len, kan niet worden bepaald hoe-
veel min imumloont rekkenden in het totaal deze garantie reeds uit hoofde 
van hun ca .o . kennen. Wi j hebben geen inzicht in de mate waarin de vakan-
tiebijslag in individuele arbeidsovereenkomsten op 8% of hoger is vastge-
steld. 

Deze leden vroegen vervolgens hoe zich voor deze categorie het loon (in-
clusief vakantietoeslag) ontwikkelt indien de verrekening van 1 % in het mi-
n imumloonn iveau per 1 januari 1980 ingaat. 

Voor deze categorie geldt voor 1 januari 1980 ook het voor de verhoging 
van de min imumvakant iebi js lag gecorrigeerde min imumloonn iveau. De 
verhoging van de minimumvakant iebi js lag van 7 naar 8% heeft voor deze ca-
tegorie geen materieel effect. Het gaat ten aanzien van deze categorie niet 
om het voorkomen van overcompensat ie maar om het corr igeren van reeds 
opgetreden overcompensat ie. 
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De leden van de C.P.N.-fractie vragen of bij benadering is aan te geven hoe 
hoog het gemiddelde vakantiebijslagpercentage in het bedrijfsleven is. 

Een berekening op basis van de bestaande ca.o.'s wijst uit dat dit percen-
tage ruwweg 8,1 is. 

Paragraaf II.3. De aanpassingssystematiek voor de minimumvakantie 
bijslag 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren niet overtuigd van het argument 
van de Regering om geen omschrijving te geven van het criterium, wanneer 
naar de mening van de Regering moet worden overgegaan tot een bijzonde-
re verhoging van de vakantiebijslag. Betekent dit dat de Regering van me-
ning is, dat het criterium geformuleerd moet worden door de SER, zo vroe-
gen zij zich af. 

Naar onze opvatting blijkt uit de in de memorie van antwoord neergelegde 
beantwoording van een desbetreffende vraag van bovengenoemde leden 
duidelijk, dat het niet de bedoeling is dat de SER een criterium formuleert, 
doch dat het door ons aangegeven criterium «een op grote schaal gehan-
teerde ondergrens» de Raad de ruimte biedt om ingevolge een desbetreffen-
de adviesaanvrage zijn standpunt te formuleren. Wij zijn van oordeel, dat wij 
geen zodanig nauwkeurige afgrenzing van het criterium moeten geven, 
omdat daardoor in de praktijk een automatische aanpassingssystematiek 
wordt benaderd, waardoor de advisering van de SER, die kenmerkend is 
voor de systematiek van bijzondere verhogingen, feitelijk wordt uitgehold. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen of de invoering van een in-
dex voor de vakantiebijslag, geschoond van dubbeltellingen, op grote tech-
nische moeilijkheden zal stuiten en binnen welke termijn een dergelijke in-
dexte realiseren is. 

Omdat de vakantiebijslag geen zelfstandige grootheid is, maar als regel 
wordt uitgedrukt in een percentage van het loon, zijn er alvorens een index 
van de vakantiebijslag kan worden gerealiseerd enkele problemen op te los-
sen. Bovendien zullen de geringe mutaties publikatie van een index van de 
vakantiebijslag op zich weinig interessant maken. Zo'n index zou dan boven-
dien slechts de feitelijke ontwikkeling van de vakantiebijslag moeten weer-
geven. Een opsplitsing van de mutaties in componenten om effecten van de 
minimumvakantiebijslag en van de vloeren te kunnen elimineren, lijkt voorals-
nog, gezien de technische problemen en de geringe te verwachten mutaties, 
veel werk en weinig effect op te leveren. 

Paragraaf II 4. Een wettelijke minimumvloer? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie menen uit onze beantwoording van hun 
desbetreffende vragen in het voorlopig verslag te mogen constateren, dat 
de vloeren in de vakantiebijslag in het bedrijfsleven een waarde hebben van 
ten minste 9 %, waarvan 1 % niet heeft doorgewerkt in de index van de rege-
lingslonen. 

Wij bestrijden de bovengenoemde opvatting over de waarde van de vloe-
ren. Uit de door ons verstrekte gegevens blijkt duidelijk dat de gemiddelde 
vloer, uitgedrukt in een percentage van het minimumloon, 9 % bedraagt 
wanneer uitsluitend wordt gekeken naar die ca.o.'s die een vloer kennen. In-
dien echter het effect van vloeren op het minimumloonniveau moet worden 
berekend, ook indien dit via indexering zou gebeuren, behoort uiteraard ook 
rekening te worden gehouden met die ca.o.'s, welke geen vloer in de vakan-
tiebijslag kennen. Naast de bovengenoemde 9 % hebben wij dan ook een 
percentage van ruim 81/« genoemd, zijnde het in het minimumloon uitge-
drukte percentage van de vakantiebijslag inclusief het effect van vloeren in 
alle relevante ca.o.'s, derhalve inclusief die welke geen vloer kennen. De 
enige juiste conclusie is dan ook, dat de vloeren een extra waarde van ruim 
Va % van het minimumloon vertegenwoordigen. 
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De vloeren hebben inderdaad geen doorwerk ing gehad in de regelings-
loonindex, doch via een bijzondere verhoging per 1 april 1974 wel voor 
0,5 % in het m in imumloonn iveau. Op dit punt bestaat dan ook geen achter-
stand, zoals de vraagstel l ing van de genoemde leden suggereert. 

HOOFDSTUK III. DEFINITIEVE ELIMINERING VAN DE EFFECTEN VAN DE 
BOUWTOESLAÜVERWERKINGEN VAN 1 JULI EN 31 DECEMBER 1978 EN 
VAN DE C A O . VOOR UITZENDKRACHTEN IN DE KANTOOR EN ADMINI-
STRATIEVE SECTOR VOOR HET CONTRACTJAAR 1978 

De in de memor ie van antwoord weergegeven overweging van de Rege-
ring dat doorwerk ing van de beide bouwtoeslagverwerk ingen en van de uit-
zend-c.a.0.-1978 zou leiden tot een ernstige doorkruis ing van de door haar 
beoogde parallell i teit in inkomens voor de onderscheiden inkomensgroepen, 
wekte bij de P.v.d.A.-leden enige verbazing. Wi j wi l len erop wi jzen dat deze 
overweging van het begin af aan voor ons een niet onbelangri jke rol heeft 
gespeeld. Wi j verwi jzen hiervoor naar de memor ie van toel icht ing bij de wet 
waar in de t i jdeli jke afwijking van het indexcij fer van 31 oktober 1978 is gere-
geld. Dat deze overweging van grote betekenis is, in een t i jd waar in inko-
mensmat ig ing ten behoeve van werkloosheidsbestr i jd ing van vitaal belang 
is, behoeft naar ons oordeel geen nader betoog. 

Wanneer zal in het GO beslist worden over de problematiek van de door-
werk ing van de bouwtoeslagverwerkingen en van de uitzend-c.a.o. per 
1-1-1980, zo vragen deze leden vervolgens. 

Op 6 december j . l . is het centraal overleg over deze zaak afgerond. Er werd 
geen overeenstemming bereikt over het voorstel van de Minister van Bin-
nenlandse Zaken om met betrekking tot de effecten van de bouwtoeslagver-
werk ingen en van de uitzend-c.a.o. te besluiten dat deze ook niet in het amb-
telijk inkomen zouden doorwerken. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vragen ons, er bij het CBS op aan te 
dr ingen de uitzend-c.a.o. haar eigen gewicht te geven in de systematiek van 
de regel ingsloonindex. In de memorie van an twoord hebben wi j reeds aan-
gegeven - deze leden verwijzen daar ook naar - dat daarmee geraakt zou 
worden aan een van de algemene ui tgangspunten die ten grondslag l iggen 
aan de systematiek van de regel ingsloonindex. 

Wi j kunnen daar de consequenties niet van overzien. Ui tgangspunt bij de 
opzet van de regel ingsloonindex is, zoveel mogel i jk de gemiddelde loonont-
wikkel ing te benaderen van alle werknemers. In concreto gaat het daarbij 
om de vraag welke loonontwikkel ing impl iciet moet worden verondersteld 
voor die werknemers, die niet vallen onder een van de ca.o. 's die de basis 
vormen voor de index. Bij een weging met feitel i jke loonsommen per ca .o . 
zou ervan worden uitgegaan, dat werknemers die niet onder een ca .o . val len 
die in de index in opgenomen, de gemiddelde loonst i jg ing van alle ca .o . ' s 
die wel in de index zijn opgenomen, ontvangen. In het huidige systeem 
word t aan deze werknemers de loonst i jg ing toegerekend van de in de index 
opgenomen ca.o. 's in bedrijfklassen waar in zij werkzaam zijn. In het alge-
meen lijkt ons deze benadering beter. Wi j weten overigens dat het CBS op 
de hoogte is van de inhoud van de discussie over de plaats welke de uit-
zend-ca.o. in de huidige wegingssystematiek inneemt. Wi j weten ook, dat 
het CBS voornemens is een nieuwe index der regel ingslonen te creëren met 
als basisjaar 1980. De huidige reeks is gebaseerd op het basisjaar 1972. Wi j 
nemen aan, dat het CBS bij het bijstellen van het wegingsschema de discus-
sie rondom de uitzend-c.a.o. in de beschouwing zal betrekken. 

In de memor ie van antwoord hebben w i j als onze mening kenbaar ge-
maakt, dat toekomstige bouwtoeslagverwerkingen waarschi jnl i jk zeker ten 
dele materiële betekenis voor de inkomensontwikkel ing in de bouwsector 
zullen hebben. Deze stelling vloeit voort uit het gegeven, dat naarmate de 
gemiddelde in de bouwsector aanwezige toeslag lager wordt , de omvang 
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van de te verwerken toeslag dichter tegen dat gemiddelde niveau komt te 
liggen, waardoor de waarschijnlijkheid groter wordt, dat in die individuele 
ondernemingen en in die subsectoren van de bouwsector waar het feitelijke 
toeslagniveau achterblijft bij het gemiddelde, de toeslagverwerking mate-
rieel effect gaat krijgen. Dit in antwoord op een desbetreffende vraag van de 
leden van de S.G.P.-fractie. 

HOOFDSTUK IV. NETTO AANPASSINGSMECHANISMEN 

Paragraaf IV.1. Inleiding 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wilden graag een concrete aandui-
ding zien van de tijdelijkheid van het verschil in behandeling tussen «oude» 
en «nieuwe» gevallen. In de memorie van antwoord is in antwoord op vra-
gen van leden van de P.P.R.-f ractie gesteld dat bij een fasering waarbij de 
druk van de vereveningsbijdrage ten hoogste 1 % per jaar toeneemt, de 
overgangsperiode 4 a 5 jaar zal vergen. Een en ander hangt mede af van de 
koopkrachtontwikkeling van actieven in de komende jaren, waarop wij ver-
derop nog terugkomen. Op dit moment kan niet worden gezegd of en op 
welke wijze een eventuele versnelde afbouw van de toeslag voor de hoogste 
uitkeringen na bedoelde periode kan worden gerealiseerd. 

De leden van de fracties van het C.D.A. en de P.v.d.A. spraken nogmaals 
hun bezorgdheid uit over de toekomstige koopkrachtontwikkeling. Wij be-
vestigen de interpretatie van de C.D.A.-fractie dat geen koopkrachtverlies zal 
optreden indien dat ook niet het geval is voor actieven met een vergelijkbaar 
inkomensniveau. Dit kan inhouden, dit in antwoord op een desbetreffende 
vraag van de P.v.d.A.-fractie, dat de hiervoor bedoelde jaarlijkse drukstijging 
van ten hoogste 1 % niet of in mindere mate wordt gerealiseerd. Ook is het 
denkbaar dat op een andere wijze de koopkracht wordt gehandhaafd, bij 
voorbeeld door belastingmaatregelen. 

Met spijt hebben wij geconstateerd dat de leden van de P.v.d.A.-fractie na 
uitvoerige uiteenzettingen onzerzijds niet overtuigd waren van de aanwezig-
heid van systeemfouten en onevenwichtigheden. Wij menen dat uit publika-
ties die sinds 1976 over de aanpassingsmechanismen zijn verschenen van 
de zijde van de Regering maar ook van de SER, een brede mate van overeen-
stemming blijkt over de onvolkomenheden van het stelsel. De meningen lo-
pen echter uiteen over de wijze waarop deze onvolkomenheden uit de weg 
geruimd dienen te worden. Daarover heeft naar onze mening in de afgelo-
pen periode een intensieve maatschappelijke discussie plaats gehad. De Re-
gering heeft daaruit haar conclusies getrokken, rekening houdend met de 
opvattingen van alle partijen. Ook in de memorie van antwoord is uitvoerig 
op de motieven van de correcties ingegaan. Met genoegen hebben wij daar-
om geconstateerd dat leden van de C.D.A.-fractie, zij het met een aantal 
kanttekeningen bij de voorstellen voor de uitkeringen boven het minimum, 
in het eindverslag de regeringsvoorstellen correct en verdedigbaar noem-
den. 

Paragraaf IV 2 Historische ontwikkeling 

Geen opmerkingen. 

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

De leden van de fracties van het C.D.A. en de V.V.D. informeerden naar de 
achtergronden van de verschillen tussen de netto uitkeringspercentages per 
1 juli 1967 en per 1 januari 1980 bij gewijzigd beleid. Bedoeld verschil wordt 
veroorzaakt door het sinds 1967 gewijzigde fiscale regime, met name van de 
arbeidsongeschiktheidsaftrek die immers niet geldt voor niet- WAO-ers. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15 900, nr. 12 20 



De leden van het C.D.A. hebben juist geconstateerd dat het in dit verband 
genoemde netto uitkeringspercentage van 98 % voor de min imumui tker in -
gen, ten onrechte de indruk wekt als ware er geen sprake van 1 0 0 % netto-
netto-koppel ing. Het netto bedrag van de sociale min imumui tker ingen is 
vol ledig gelijk aan de netto-koppel ingsgrondslag. Door het buiten beschou-
w ing laten van enige elementen in de berekening van de koppel ingsgrond-
slag is deze in de voorgestelde situatie lager dan bij ongewi jz igd beleid. 

Paragraaf IV 4 Uitgangspunten bij de wijziging van de aanpassings-
mechanismen van de sociale uitkeringen en voorzieningen 

Paragraaf IV.5. Aanpassing minimumuitkeringen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren, na de uitvoerige uiteenzett ing die 
wi j in de memor ie van antwoord hebben gegeven, niet over tu igd van de 
wensel i jkheid om het fiscale regime bij de netto-netto-koppel ing te wi jz i-
gen. Deze leden meenden dat vooral de bestedingsmogel i jkheden voor 
mensen met een m i n i m u m inkomen in acht genomen dienden te worden. 
Wi j hebben aangetoond dat de bestedingsmogel i jkheden van de hier be-
doelde groep niet-actieven door wi jz iging van het fiscale regime juist verge-
lijkbaar word t met die van actieven. Bovendien zouden de min imumui tker in -
gen krachtens de WAO, bij niet wi jz ig ing van het fiscale regime bij de koppe-
l ing, in het voordeel komen ten opzichte van lotgenoten met een we in ig ho-
gere uitkering. Dit nu achten wi j niet gewenst. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden in het voor lop ig verslag negen vra-
gen gesteld naar aanleiding van de rekenpremie ZW/Wg. In de memor ie van 
antwoord hebben wi j zeven van deze negen vragen beantwoord. Twee ant-
woorden zijn abusieveli jk niet in de memor ie van antwoord opgenomen. 
Ten aanzien van de CBS-min imumloonenquête kan worden opgemerkt dat 
deze periodiek, in beginsel om de drie jaar, word t gehouden, naar de toe-
stand per u l t imo november van dat jaar. Voorts is, zoals de SER heeft gecon-
stateerd, daaruit niet vast te stellen of het hier om een vri j stabiele groep 
gaat, zodat gesproken kan worden van een duidel i jk aan te wi jzen groep vo l -
wassen werknemers die gedurende een langere periode een besteedbaar in-
komen heeft dat is gebaseerd op het m in imumloon . Voorts vroegen deze le-
den naar de andere bezwaren die de Regering zou hebben, naast de uitdruk-
kelijk genoemde, tegen de calculatiepremie van 2,5%. Hier is sprake van een 
misverstand, veroorzaakt door de minder gelukkige formuler ing van de des-
betreffende zinsnede in de memor ie van toel icht ing. De woorden «Deze en 
nog enige andere bezwaren» slaan op de bezwaren die in het SER-advies 
naar voren zijn gebracht in paragraaf 3.4.2.1. Wi j wi l len tenslotte nogmaals 
stellen dat, op basis van gegevens over 1978, slechts voor een groep van 
2200 (2%) van de bijna 110 000 volwassen min imumloners met een vol ledi-
ge werkweek (metaalni jverheid) sprake is van een nadelig saldo van 0,15%. 
Dit saldo is het verschil tussen het deel van de vakantie-uitkering boven 8 % 
en het deel van de premie ZW/Wg. boven 1,8%. De Regering heeft gemeend 
een dermate kleine groep niet als representatief te mogen beschouwen voor 
alle min imumloners . Daarom is gekozen voor een gemiddelde premie, ge-
wogen met de loonsommen van de desbetreffende ca.o. 's . Wi j herhalen 
wat reeds in de memor ie van antwoord is gesteld dat de verhoging van de 
vakantie-uitkering naar 8 % niet ertoe leidt dat grotere aantallen m in imumlo -
ners in een ongunst iger positie komen te verkeren, immers hiermede is 
reeds rekening gehouden. Dit word t geïllustreerd door de in de memor ie 
van antwoord gegeven tabel. Vol ledigheidshalve vermelden w i j nog dat rea-
lisatie in 1980 van extra ombuig ingen op grond van een op 2,5% te stellen 
rekenpremie ZW/Wg. uit zou gaan boven het in Bestek '81 voorziene tempo 
van ombuig ingen. Slechts bij de in 1980 opkomende nieuwe gevallen boven 
het m in imum zou een extra ombuig ing kunnen plaatsvinden van ten hoog-
ste 15 min. In 1981 zou voor AOW, AWW en AAW-uitker ingen een addit ione-
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Ie ombu ig ing kunnen plaatsvinden en voor de overige min ima eerst in 1982. 
Globaal zou de extra-opbrengst via het aangegeven deel van de sociale min i -
ma en de nieuwe ui tker ingen boven het m i n i m u m in 1981 ca. 160 min. be-
dragen. 

Paragraaf IV 6. De aanpassing van de uitkeringen boven het minimum 

Geen opmerk ingen. 

Paragraaf IV.7. De bejaarden en de arbeidsongeschiktheidsaftrek 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of door bejaarden en arbeidsonge-
schikten te maken extra kosten in verband met ziekte of gebreken niet steeds 
aftrekbaar waren wegens bui tengewone lasten zolang ze aantoonbaar sa-
menhangen met de ziekte of het gebrek. Wi j wi jzen erop dat de voor aftrek 
wegens bu i tengewone lasten in aanmerking komende uitgaven ter zake van 
ziekte, inval iditeit en beval l ing alleen betrekking hebben op l imitatief opge-
somde uitgaven die verband houden met ziekte of invaliditeit. Naast deze 
ui tgaven zijn er ui tgaven in de persoonli jke of huishoudel i jke sfeer, die direct 
of indirect samenhangen met ziekte of invaliditeit maar niet voldoen aan de 
voorwaarden voor aftrek wegens bui tengewone lasten. Zo zal men bij ziekte 
of gebrek vaker een beroep moeten doen op betaalde hulp waarvan de kos-
ten niet steeds kunnen worden aangemerkt als uitgaven voor extra gezins-
hulp. 

Paragraaf IV.8. Fasering 

De leden van de fractie van het C.D.A. informeerden of er mogel i jkheden 
zijn o m een gedif ferent ieerde overgangsregel ing te treffen voor hen die van 
de ene naar de andere ui tker ingsregel ing overgaan. Wi j zijn van mening dat 
op grond van de ui teenzett ingen in de memor ie van an twoord geen koop-
krachttoeslagen gewenst zijn voor nieuwe gevallen met een uitkering boven 
het m i n i m u m . Immers de essentie van de toeslagen, nameli jk koopkracht-
handhaving in die geval len waar zonder correcties ook koopkrachthandha-
v ing zou plaatsvinden, is niet van toepassing. Hiermede is tevens reactie ge-
geven op de door de leden van de P.v.d.A.-fractie ui tgesproken teleurstel l ing 
over het niet geven van toeslagen aan nieuwe geval len. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van leden van de fractie van het 
S.G.P. delen wi j mede dat thans geen gedetail leerde u i twerk ing plaatsvindt 
van de schatt ingen van besparingen die op blz. 43 (98 gestencilde versie) zijn 
vermeld. 

Achteraf kan gesteld worden dat, overeenkomstig de toenmal ige ver-
wacht ing van het kabinet, ook zonder de voor indexer ing van 1 oktober 1979 
met 1 %, in 1979 de koopkrachtdoelstel l ing tot aan modaal zou zijn gereali-
seerd. Door deze voor indexer ing , die na 1979 moet worden verrekend, 
word t het realiseren van de koopkrachtdoelstel l ing in 1980 inderdaad bemoei-
lijkt, zo merkten de leden van de V.V.D.-fractie terecht op. Deze leden vroegen 
tevens naar de reële inkomensmutat ies in 1980 voor ui tkeringsgerecht igden 
op verschi l lende niveaus bij een extra initieel loon van respectievelijk Vi en 
1 V2% en voorts naar de noodzaak van voor indexer ing in dat geval. Bij een ex-
tra init iële loonst i jg ing in 1980 van Vi a V/2% - boven de geraamde sti jging 
van 1/2% - zal de gemidde lde reële inkomensmutat ie voor uitkeringsgerech-
t igden 0,2 è 0,6 procentpunten hoger zijn. De spreiding rond deze gemiddel-
den is ger ing. Voor de sociale min imumui tker ingen is in de huidige voorstel-
len geen voor indexer ing verwerkt. Uitgaande van de in het wetsonwerp ge-
presenteerde ci j fers, zou bij een1/2% extra initieel de voor indexer ing in 1980 
vr i jwel vol ledig kunnen worden afgebouwd. 
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De leden van de fractie van het C.D.A. hebben gevraagd naar een specifi-
catie van de 0,5 % welke op de r i jksbegroting en in de sociale fondsen is ge-
reserveerd in de sfeer van de koopkracht. Het gaat om een bedrag van 30 
m in . op de r i jksbegrot ing en 175 min. in de sociale fondsen. Deze bedragen 
zijn uitsluitend voorzien voor 1980 ten behoeve van aanvul lende maatrege-
len voor de ui tker ingsgerecht igden. Bij de cijfers gepresenteerd in de memo-
rie van toel icht ing, tabel IV.9 (bijgesteld) is, zoals meegedeeld in de memor ie 
van antwoord, ca. 30 a 35 min. ingezet. 

Door de leden van de fractie van het C.D.A. is gevraagd naar de effecten 
van correcties voor premiemutat ies welke zijn opgetreden na 1 januari 1977, 
1978 of 1979. Zoals uiteengezet in de memor ie van toel icht ing en ook nog 
eens onderstreept in de memor ie van antwoord, zijn w i j van mening dat 
evenwicht ige verhoudingen tussen de inkomens van actieven en niet-actie-
ven alleen bij een vol ledige heffing van de vereveningsbi jdrage tot stand zul-
len komen. De door de leden van de fractie van het C.D.A. in deze vraag be-
oogde aanpak is naar ons oordeel dan ook niet gewenst. Alvorens in te gaan 
op de budgettaire consequenties wi l len wi j hierbij opmerken, dat gezien de 
korte t i jd welke voor beantwoord ing van deze vraag beschikbaar was, een 
grondige beschouwing van deze effecten en de daarbij mogel i jk optredende 
complicaties in wetgev ing en ui tvoer ing niet mogel i jk is. In de beschouwde 
periode hebben zich ui tslui tend vanaf ongeveer het niveau van de modale 
WAO-ui tker ing premiedrukst i jg ingen voorgedaan. Dit komt door de werk ing 
van de franchise in de WAO. Daarbij is conform de voorgestelde methode 
van heffing van de vereveningsbi jdrage de drukst i jging gemeten op het ni-
veau van de uitkering zelf en niet - zoals oorspronkeli jk in Bestek '81 - op het 
niveau van het inkomen waarop de uitkering is gebaseerd. De gevraagde ef-
fecten in 1980 belopen ca. 35 min. bij ingang per 1 januari 1977 of 1978 en ca. 
25 min. bij ingang per 1 januari 1979. Bij een correctie op de boven-minima 
voor de premies voorzover deze het per 1 jul i 1976 niet op de uitkeringen 
drukkende bedrag aan premies te boven gaan, zoals ook nog is gevraagd 
door deze leden, zou de ombuig ing in 1980 ca. 135 min. bedragen. Bij deze 
ui tkomsten is geen rekening gehouden met de reeds in 1979 doorgevoerde 
correcties en de met de effecten in 1980 van de te bevriezen arbeidsonge-
schiktheidsaftrek. 

Paragraaf IV.9. Financiering 

Geen opmerkingen. 

Paragraaf IV.10 Besparingen 

Door de leden van de fracties van de P.v.d.A. en van de V.V.D. is nog 
nader geïnformeerd naar de ombuig ingen die bij aanvaarding van het wets-
ontwerp worden gerealiseerd. In dit verband wensen wi j terug te komen op 
hetgeen is gesteld in de memor ie van antwoord, met name de daarin be-
schreven kwantitat ieve samenhang tussen de ramingen van Bestek '81 en 
de thans voorziene ombu ig ingen. Wi j wi l len hierover thans het volgende op-
merken. Een zinvolle vergel i jk ing is slechts mogeli jk door de raming van de 
ombuig ingen in Bestek '81 bij te stellen met de actuele loon- en volume-ver-
onderstel l ingen. Deze ui tkomsten kunnen dan worden gesteld tegenover de 
in het wetsontwerp voorziene ombuig ingen. Op deze basis zou de ombui -
g ing volgens de l i jnen van Bestek '81 in 1980 ca. 720 min. en in 1981 ca. 1060 
min. moeten belopen, tegenover ca. 590 min. en ca. 900 min. in de huidige 
voorstel len. De verschil len zijn toe te schrijven aan een complex van facto-
ren, zoals de beperking van de ombuig ingen in 1979, - d i e deels weer wor-
den ingelopen in 1981 - , de lagere rekenpremie voor de ziektewet" en wacht-
geldverzekering - waarvan de effecten zich in 1981 manifesteren - , de directe 
invoering van de maatregelen voor na 31 december 1979 opkomende uitke-
ringen boven het min imumniveau en enkele andere elementen. In aan-
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sluiting hierop kunnen wij de vraag van de leden van de V.V.D.-fractie, of de 
in de nota over de voortgang van Bestek'81 (zitting 1978-1979, nr. 15081, nr. 
28) aangegeven ombuigingsvoorstellen in gang gezet zijn, bevestigend be-
antwoorden. Dit wil echter niet zeggen dat reeds thans volstrekt zeker is, dat 
de 140 a 150 min. aan aanvullende ombuigingen in 1981 in volle omvang 
zullen worden gerealiseerd. Op dit moment is namelijk nog niet te voorzien, 
hoe de definitieve vormgeving van een aantal belangrijke voorstellen voor 
de middellange termijn - met name op het gebied van het volumebeleid -
zal worden. Indien het genoemde bedrag in 1981 inderdaad wordt gereali-
seerd zal per saldo de ombuiging van Bestek '81 geheel worden gehaald. Zo-
als blijkt uit voorgaande cijfers is er voor 1980 sprake van een nadelig ver-
schil van 130 min. Hiermee is geen rekening gehouden bij de begrotingsop-
stelling omdat hier tegenover immers in het kader van de voortgang com-
pensaties zullen worden gezocht. 

ARTIKELEN 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen of de onderscheiden alge-
mene maatregelen van bestuur waarover zij in het voorlopig verslag vragen 
stelden, ook bij wijzigingen daarin vooraf in de Staatscourant zouden kun-
nen worden bekendgemaakt. Is de Regering bereid, zo vragen deze leden 
verder, om eenzelfde procedure te volgen voor de regelen ex artikel 14, lid 2 
van het nu als bijlage bij de memorie van toelichting gevoegde ontwerp van 
de algemene maatregel van bestuur. 

In antwoord hierop merken wij het volgende op. In de eerste plaats is in 
het geding de ontwerp-algemene maatregel van bestuur houdende regelen 
betreffende de maatstaf voor de aanpassingsmechanismen als bedoeld in 
de onderscheiden wetten (Besluit maatstaf aanpassingsmechanismen). 
Daarin wordt geregeld welke componenten voortaan buiten beschouwing 
blijven en welke componenten voortaan naar niveau worden toegerekend. 
Via ministeriële beschikking zal de concrete toerekeningsmethodiek worden 
vastgelegd. De hoofdlijnen van deze methodiek zijn in de memorie van toe-
lichting uitvoerig uiteengezet. Met het oog op de ingangsdatum van 1 janu-
ari 1980 moeten zowel de algemene maatregel van bestuur als de beschik-
king zo snel mogelijk na de inwerkingtreding van de wet van kracht worden. 
Gelet op de aandacht die in het kader van de memorie van toelichting gege-
ven is zowel aan de inhoud van de ontwerp-algemene maatregel van be-
stuur als aan de te hanteren toerekeningsmethodiek is naar ons oordeel een 
verantwoord brede discussie mogelijk. 

Wij zouden ontraden om aan een wijziging van de algemene maatregel 
van bestuur of de toerekeningsbeschikking de verplichting van vóórpublika-
tie te koppelen. Niet ondenkbaar is immers dat deze wijziging van onderge-
schikte, zuivertechnische aard zal zijn: Gaarne zeggen wij toe dat aan een 
voorgenomen fundamentele wijziging in een zo vroeg mogelijk stadium 
vóórpubliciteit zal worden gegeven. 

Naast bovengenoemde algemene maatregel van bestuur een beschikking 
waarin onderdelen van de aanpassingssystematiek worden geregeld spelen 
uiteraard de beschikkingen waarin de feitelijke aanpassing per aanpassings-
datum wordt vastgesteld. Tussen het moment waarop het betreffende in-
dexcijfer beschikbaar komt en de aanpassingsdatum ligt slechts één maand. 
Voorpublikatie heeft hier uiteraard geen zin. We streven er wel naar om zo 
spoedig mogelijk na het bekend worden van het indexcijfer de beschikking te 
publiceren. Het spreekt vanzelf dat in de toelichting op die beschikking uit-
voerig zal worden ingegaan op de wijze waarop de omvang van de betref-
fende aanpassing is vastgesteld. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W. Albeda 
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