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INLEIDING 

Om uiteenlopende redenen heeft de categorie inkomenstrekkers op wier 
inkomen en inkomensontwikkel ing de overheid een directe invloed heeft, de 
laatste decennia een sterke, meer dan evenredige groei te zien gegeven. Te 
denken valt daarbi j in de eerste plaats aan de groep niet in het beroeps- of 
bedri j fs leven actieven. Het aandeel van deze categorie is in vergel i jk ing met 
dat van de actieven relatief sterk gestegen, niet alleen door autonome facto-
ren zoals de vergr i jz ing, maar met name ook door de uit sociaal oogpunt ge-
wenste en noodzakeli jke ui tbreiding van het pakket sociale voorz ieningen, 
zoals b i jvoorbeeld de invoer ing in 1967 van de wettel i jke arbeidsongeschikt-
heidsverzekering. 

Een andere categorie vo rmen de min imumloont rekkenden voor wier inko-
men en inkomensontwikkel ing de overheid sedert de inwerk ingtreding van 
de Wet m i n i m u m l o o n en min imumvakant ieb i js lag begin 1969 een directe 
verantwoordel i jkheid heeft. Ook ten aanzien van deze categorie bepalen so-
ciale overwegingen in hoge mate de sedert 1969 bestaande directe betrok-
kenheid van de overheid. Een derde categorie waarop de overheid een direc-
te invloed heeft en waarvan het relatieve aandeel de laatste decennia sterk is 
toegenomen, word t gevormd door de ambtenaren en in het ver lengde daar-
van de z.g. t rendvolgers. De relatief sterke groei van deze categorie hangt 
ten nauwste samen met de ontwikkel ing van het takenpakket van de over-
heid, welke samenhangt met geleideli jk gewijz igde opvat t ingen over de 
meest wensel i jk geachte maatschappi jstructuur. Het moge over igens duide-
lijk zi jn, dat ten aanzien van deze inkomenstrekkers de betrokkenheid van de 
overheid een wat andere basis heeft dan die ten aanzien van de sociale uit-
ker ingsgerecht igden en de min imumloners . 

De directe verantwoordel i jkheid van de overheid voor de inkomensont-
wikkel ing van deze categorieën inkomenstrekkers komt tot ui tdrukking in de 
aanwezigheid van, zeker internationaal vergeleken, verf i jnde aanpassings-
systemen, waarmede voor elk van de categorieën afzonderli jk beoogd word t 
de wensel i jk geachte inkomensontwikkel ing te realiseren. 

Juist waar het hier om grote groepen inkomenstrekkers gaat, zijn de maat-
schappeli jke impl icat ies van deze systemen groot. Deze spelen zich niet al-
leen af op het terrein van de inkomensontwikkel ing en inkomensverdel ing zo-
wel op macro- als op microniveau, doch ook op het terrein van de werkgele-
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genheid doen zij zich voor, hetzij direct, hetzij indirect. Anders ui tgedrukt: 
deze systemen funct ioneren binnen het krachtenveld van de bestaande on-
gelijke inkomensverdel ing, binnen het krachtenveld van de verhouding tus-
sen collectieve en private sector en binnen het krachtenveld van de verhou-
d ing tussen inkomensgroei en inkomensverdel ing enerzijds en werkgele-
genheid anderzijds. Dat juist in deze periode de aandacht zich sterk richt op 
de werking van deze systemen mag geen verwonder ing wekken. Dat deze 
systemen funct ioneren binnen bepaalde spanningsvelden, komt immers in 
perioden die gekenmerkt worden door een stagnatie in de groei , een mani-
fester wordende verdel ingsproblematiek en een grote werk loosheid, meer 
expliciet naar voren dan in economisch rooskleuriger t i jden. Het is tegen de-
ze achtergrond dat de Regering zich direct na haar aantreden gebogen heeft 
over de werking van deze systemen. Zij heeft daarbij deze systemen in on-
derl inge samenhang bezien, uiteraard rekening houdend met het eigen ka-
rakter van de onderscheidenen categorieën van inkomens. Richtsnoer daarbij 
vo rmde het beginsel van de evenwicht ige inkomensontwikkel ing. De bestaan-
de aanpassingssystemen zijn getoetst aan de hand van het cr i ter ium dat zij 
een inkomensontwikkel ing dienen te bewerkstel l igen, welke parallel loopt aan 
de inkomensontwikkel ing van de werknemers in de particuliere sector. 

De Regering heeft haar bevindingen in grote l i jnen neergelegd in de nota 
Bestek '81 als onderdeel van een veelomvattend beleidsplan, waar in bevor-
der ing van de werkgelegenheid, het st imuleren van een mat ig ing in de alge-
mene inkomensontwikkel ing en het waarborgen van een evenwicht ige inko-
mensontwikkel ing voor de hierbedoelde inkomenscategorieën hoofddoel-
stel l ingen van beleid vormen. Daarmede is tevens de relatie aangegeven 
tussen het ten aanzien van deze categorieën te voeren inkomensbeleid en 
het algemene inkomensbeleid. 

Ten aanzien van de sociale uitkeringen en het m in imumloon heeft de Re-
ger ing deze bevindingen nader geconcretiseerd in een tweetal adviesaan-
vragen aan de SER. In de adviesaanvrage van 22 februari 1979 zijn voorstel-
len gedaan tot een zodanige bijstell ing van de bestaande bruto-aanpas-
singsmechanismen van m in imumloon en sociale ui tker ingen, dat een betere 
en nauwere aansluit ing tot stand gebracht word t met de inkomensontwikke-
ling van de qua inkomensniveau vergeli jkbare werknemers in de particuliere 
sector. 

In de adviesaanvrage van 9 januari 1979 zijn voor de sociale uitkeringen 
concrete voorstel len gedaan ten aanzien van de bruto-netto-verhoudingen 
bij de uitkeringen boven het m in imum en ten aanzien van de netto-netto-
verhouding van de sociale minima tot het m in imumloon , gericht op het wet-
teli jk vastleggen van laatstgenoemde netto-netto-verhouding en op het on-
gedaan maken van in de bestaande systematiek opgesloten onevenwicht ig-
heden. Daarnaast is op 9 januari respectievelijk 22 februari 1979 de Raad ad-
vies gevraagd over de incidentele problematiek van de consequenties van 
de doorwerking van de bouwtoeslagverwerkingen van 1 jul i en 31 december 
1978 en van de hoge schaal loonverhoging van de c.a.o. voor uitzendkrach-
ten in de kantoor- en administrat ieve sector voor het contractjaar 1978. 

Op 5 oktober 1979 heeft de SER over dit gehele complex advies uitge-
bracht. Het kabinet heeft zeer grote waarder ing voor de korte termi jn waar-
binnen het advies is uitgebracht en de grondigheid waarmede het is voorbe-
reid. Anderzijds betreurt het kabinet het op zoveel onderdelen sterk verdeel-
de karakter van het advies. Rekening houdend met de inhoud van het SER-
advies heeft de Regering na uitvoerig beraad in deze wet zijn uiteindeli jke 
voorstel len neergelegd, waarvan, het zij nogmaals herhaald, de essentie 
vormt het waarborgen van een evenwicht ige inkomensontwikkel ing, zowel 
in de bruto- als in de netto-sfeer door het opheffen van onevenwicht ighe-
den, klevend aan de bestaande systemen. 
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HOOFDSTUK I. BRUTO-AANPASSINGSMECHANISMEN 

§ I. 1. Algemeen 

Sedert de inwerkingtreding van de Wet minimumloon en minimumvakan-
tiebijslag is de inrichting van het bruto-aanpassingssysteem veelvuldig 
voorwerp van discussie geweest. Met name is dat het geval geweest op mo-
menten waarop expliciet de vraag aan de orde was of een bijzondere verho-
ging al dan niet wenselijk was en op momenten waarop concrete voorstellen 
voor een incidentele doorbreking van de bestaande aanpassingssystematiek 
aan de orde waren. De discussie beperkte zich echter veelal tot een of enkele 
onderdelen van het systeem. Geleidelijk aan groeide de behoefte om het 
systeem in zijn totaliteit aan een nader onderzoek te onderwerpen. Zo bevat-
te de adviesaanvrage over de wenselijkheid van een bijzondere verhoging 
van het minimumloon, die de vorige Minister van Sociale Zaken op 16 no-
vember 1977 aan de SER heeft gericht, een duidelijke aanwijzing in die rich-
ting. In het advies dat de SER naar aanleiding van die adviesaanvrage op 16 
juni 1978 heeft uitgebracht, wordt door de raad unaniem de wens uitgespro-
ken dat hem op zo kort mogelijke termijn een adviesaanvrage zou bereiken 
over het gehele vraagstuk van de minimumloonaanpassing, waarbij ove-
rigens werd aangegeven, dat over de gewenste inhoud van een dergelijke 
adviesaanvrage in de raad geen eenstemmigheid bestond. 

In de adviesaanvrage van 22 februari 1979 aan de SER is, zoals in de inlei-
ding reeds is aangegeven, het systeem van het bruto-aanpassingsmechanis-
me van het minimumloon in zijn totaliteit aan de orde gesteld. De adviesaan-
vrage is echter niet beperkt tot het bruto-aanpassingsmechanisme van het 
minimumloon, maar strekt zich ook uit tot het terrein van de sociale uitkerin-
gen. Deze brede aanpak vloeide voort uit de erkenning van de wenselijkheid 
en de noodzaak om de bestaande bruto-aanpassingsmechanismen die be-
palend zijn voor de inkomensontwikkeling van grote groepen inkomenstrek-
kers, aan een grondige beschouwing te onderwerpen. 

Kenmerkend voor zowel het aanpassingsmechanisme van het minimum-
loon als dat van de sociale uitkeringen is dat deze inkomens voor de ontvan-
gers ervan als enig danwei als hoofdinkomen moeten kunnen functioneren. 
Dit gegeven kan er naar de mening van de Regering niet anders toe leiden 
dan dat als basisbeginsel in deze mechanismen verankerd wordt het begin-
sel van de welvaartsvaste koppeling. Dit beginsel wordt door de Sociaal-
Economische Raad in zijn op 5 oktober 1979 uitgebrachte advies unaniem 
onderschreven. 

Uitgaande van dit beginsel ligt het naar de mening van de Regering in de 
rede, dat, algemeen geformuleerd, bij de vaststelling van aanpassingsnor-
men aansluiting wordt gezocht bij de loonontwikkeling in het bedrijfsleven. 
Uit het SER-advies valt impliciet af te leiden dat ook ten aanzien van deze 
vertaling van het beginsel van de welvaartsvaste koppeling overeenstem-
ming bestaat. Naar onze mening mag hieruit worden afgeleid, dat waar er 
overeenstemming over bestaat dat de loonontwikkeling in het bedrijfsleven, 
hoe ook nader ingevuld, bepalend moet zijn voor de ontwikkeling van mini-
mumloon en sociale uitkeringen, er derhalve overeenstemming over be-
staat, dat er in die zin ten aanzien van de bruto-aanpassingsmechanismen 
sprake is van een afgeleid beleid. In dit verband willen wij reeds nu het niet 
onbelangrijke beleidsmethodische vraagstuk van de verhouding tussen de 
automatische halfjaarlijkse aanpassingen en de bijzondere verhogingen aan 
de orde stellen. Zoals bekend vindt in de bestaande mechanismen automa-
tisch halfjaarlijkse aanpassing plaats aan de gemiddelde ontwikkeling van 
de regelingslonen in de particuliere sector. Naast de automatische halfjaar-
lijkse aanpassingen bestaat er de mogelijkheid van bijzondere verhogingen. 
Van deze mogelijkheid is voor minimumloon en sociale minima in het verle-
den een aantal malen gebruik gemaakt. Met deze bijzondere verhogingen 
werd beoogd, de effecten van inkomensnivellering, overeengekomen in 
ca.o.'s, aan deze inkomens door te geven alsmede het effect van een achter-

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15 900, nrs. 3-4 3 



bli jven van de ontwikkel ing van de regel ingslonen bij die van de verdiende 
lonen te compenseren. 

Naar aanleiding nu van het feit, dat in het verleden enige malen achtereen 
bijzondere verhogingen zijn toegepast, dr ingt zich de vraag op, welke wijze 
van aanpassing de meest wenseli jke is. In het SER-advies van 5 oktober 1979 
worden in dit verband twee wegen genoemd. Als de ene weg wo rd t een au-
tomat isch werkend aanpassingssysteem genoemd, als de andere w e g peri-
odieke bi jstel l ing op basis van het resultaat van een overleg. 

Naar onze mening is het uit sociale overwegingen ongewenst, de regel-
matige bi jstel l ingen van deze inkomens in de sfeer van de onderhandel in-
gen te brengen. Uiteraard dient de vaststel l ing van het aanpassingscri ter ium 
voorwerp van overleg te zijn en dient deze vaststel l ing plaats te v inden in 
overleg met het parlement en nadat sociale partners hun opvatt ingen daar-
over kenbaar hebben gemaakt. Heeft deze invul l ing echter eenmaal plaats-
gevonden, dan verdient het naar onze mening uit een oogpunt van rechtsze-
kerheid de voorkeur het cr i ter ium in de wet vas t te leggen en in de sfeer van 
de halfjaarlijkse automatische aanpassingen operationeel te maken. Dit be-
tekent overigens niet, dat er geen behoefte meer zou bestaan aan het instru-
ment van de bijzondere verhogingen, welk instrument verwantschap ver-
toont met de tweede in het SER-advies aangegeven weg. Dit inst rument 
word t gehandhaafd, aangezien het immers niet uitgesloten kan wo rden , dat 
er in de toekomst ten aanzien van de ontwikkel ing van deze inkomens be-
hoefte kan bestaan aan het voeren van een autonoom beleid ter aanvul l ing 
op het afgeleide beleid. Voor zover er echter sprake is van afgeleid beleid 
dient dit naar onze mening, het moge na het voorgaande duideli jk z i jn, zo-
veel als mogel i jk tot ui tdrukking te komen in het systeem van de automat i -
sche halfjaarlijkse aanpassingen. Wi j voegen hieraan toe, dat deze metho-
diek ook bezien vanuit de na-i j l ingsproblematiek verre de voorkeur verdient. 

Hetgeen hierboven is gezegd over de verhouding tussen de automat ische 
halfjaarlijkse aanpassingen en de bijzondere verhogingen is, het zij nog eens 
herhaald, niet afhankelijk van en staat met andere woorden los van de invul-
l ing welke aan het afgeleide beleid en derhalve in concreto aan het aanpas-
singscr i ter ium word t gegeven. Met inachtneming hiervan onderschr i jven 
wi j derhalve hetgeen door een kleine meerderheid van de raad in het advies 
over deze verhouding word t opgemerkt . Wi j merken hierbi j over igens op, 
dat een grote minderheid van de raad in het advies wel iswaar geen expliciet 
oordeel over deze verhouding geeft, maar dat anderzijds uit de in het advies 
opgenomen beschri jving van het door dit deel wenseli jk geachte aanpas-
singssyteem op zich zelf geen tegenspraak met de hierboven weergegeven 
opvat t ing valt af te leiden. 

Ten aanzien van de nadere ui twerking van het ui tgangspunt dat aan-
sluit ing gezocht moet worden bij de loonontwikkel ing in het bedri j fs leven, 
lopen de opvatt ingen sterk uiteen. In de adviesaanvrage van 22 februar i 
1979 is aangegeven dat naarde mening van de Regering r ichtsnoer voor de 
aanpassing van m in imumloon en sociale uitkeringen zou moeten zijn de 
ontwikkel ing van de qua niveau vergeli jkbare looninkomens in de particulie-
re sector. Aan dit cr i ter ium is in de adviesaanvrage een bepaalde ui twerking 
gegeven. In de volgende paragraaf word t gedetail leerd op deze u i twerk ing 
ingegaan. Ten einde een beoordel ing van de problematiek op hoofdpunten 
mogel i jk te maken, beperken w i j ons thans tot de grote l i jnen. 

De ontwikkel ing van de regel ingslonen dient naar ons oordeel de g rond-
slag te bl i jven vormen voor de halfjaarlijkse automatische aanpassingen. Het 
voornaamste argument voor deze keuze vormt het feit, dat, zoals zo dadeli jk 
zal worden aangegeven, naar onze mening een aantal be loningscomponen-
ten bij de aanpassing buiten beschouwing dient te bl i jven. Het el imineren 
van deze componenten is binnen de systematiek van de verdiende lonen 
niet mogel i jk. Alleen al om die reden viel de keus op bovengenoemde 
grondslag. Bij de bespreking van het alternatief van een deel van de raad 
gaan wi j overigens nader in op het keuzevraagstuk van verdiende lonen dan 
wel regel ingslonen. 
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Een adequate invul l ing van het aanpassingscri ter ium vergt onzes inziens, 
zoals gezegd, dat bepaalde beloningscomponenten bij de aanpassing buiten 
beschouwing bl i jven. In de eerste plaats geldt dit voor elementen die een 
specifiek sectorgebonden of specifiek funct iegebonden karakter hebben. 
Wi j doelen hierbij op het element herstructurer ing, waarbi j ten aanzien van 
specifiek funct iegebonden herstructurer ingen gedacht kan worden aan de 
zo noodzakelijke funct ieherwaarder ing in de sfeer van het vuile, zware en 
onaangename werk. Het dif ferentiërende karakter dat kenmerkend is voor 
loonsverbeteringen van deze aard zou bij doorwerk ing in het aanpassings-
mechanisme ten dele ver loren gaan. 

In de tweede plaats dienen die componenten uit de aanpassing te worden 
geël imineerd die naar hun aard een cumulat ieve werk ing hebben. Daarbij 
gaat het om de zogenaamde min imumloonef fec ten, zowel de directe als de 
indirecte. El iminer ing van deze effecten is onzes inziens noodzakelijk ten-
einde te voorkomen dat van het m in imumloon een zelfopstuwende werk ing 
uitgaat. 

Een derde categorie componenten die naar ons oordeel bij de aanpassing 
buiten beschouwing moeten worden gelaten, zijn die elementen die bij 
doorwerk ing leiden tot overcompensat ie. Een duidel i jk voorbeeld van een 
zodanig element vo rmt de vakantietoeslag. 

Naast de el iminer ing van een aantal beloningselementen vormt het door-
geven op niveau (d.w.z. het realiseren van gelijke ontwikkel ingen op over-
eenkomstige inkomensniveaus) van de effecten van beloningselementen met 
een naar inkomensniveau gedifferentieerde werk ing binnen het stramien 
van de halfjaarlijkse automatische aanpassingen een ingri jpend verschil met 
de bestaande systematiek. Zoals bekend worden sinds het begin van de ze-
ventiger jaren in het bedri j fsleven op grote schaal loonsverbeter ingen over-
eengekomen, waaraan bewust een zodanige vo rm is gegeven dat zij een 
naar inkomensniveau gedifferentieerde ui twerking hebben. De vraag of dit 
gegeven moet leiden tot een verdere nuancering van de ui twerking welke 
aan het beginsel «welvaartsvaste koppeling» moet worden gegeven, word t 
door de Regering positief beantwoord, hetgeen blijkt uit de hierboven gege-
ven omschr i jv ing van het aanpassingscri ter ium. Toepassing van dit criteri-
um betekent n i e t - w i j hechten eraan dit hier nog eens in alle duidel i jkheid te 
zeggen - , dat daarmee de bruto-aanpassingsmechanismen worden gehan-
teerd als instrumenten voo reen actief en autonoom inkomensbeleid. Hante-
ring van dit cr i ter ium leidt er immers slechts toe, dat wanneer en voor zover 
werkgevers en werknemers in de particuliere sector een wi jz iging van de 
inkomensverhoudingen binnen de ca.o. 's wensel i jk achten en daartoe naar 
loonniveau gedifferentieerde verbeteringen van arbeidsvoorwaarden over-
eenkomen, deze ontwikkel ing zich binnen het kader van een afgeleid beleid 
vertaalt in de aan te passen inkomens. Onder verwi jz ing naar hetgeen hier-
boven is gezegd over de verhouding tussen de automatische halfjaarlijkse 
aanpassingen en de bijzondere verhogingen zal het duideli jk zijn, dat deze 
toerekening naar de mening van de Regering moet plaatsvinden in de sfeer 
van de automatische halfjaarlijkse aanpassingen. 

Wanneer we bezien welke verbeteringen van arbeidsvoorwaarden met 
een naar inkomensniveau gedifferentieerde u i twerk ing de laatste jaren in 
ca.o. 's zijn overeengekomen dan wel vastgelegd, dan blijken met name de 
vloeren in de pr i jscompensatie en de initiële verhogingen in voor iedereen 
geldende gelijke bedragen van materiële betekenis te zijn. Het spreekt dan 
ook vanzelf dat bij de nadere ui twerking van het beginsel van de toerekening 
naar niveau met name aan deze elementen aandacht zal worden geschon-
ken. Wij komen hierop in de volgende paragraaf terug. Globale toetsing van 
dit voorstel aan de verschil lende standpunten, neergelegd in het SER-ad-
vies, laat het volgende zien. 

Een grote minderheid van de raad is van mening, dat de ontwikkel ing van 
de verdiende lonen, alleen geschoond voor de invloed van de factor over-
werk, de maatstaf moet vormen voor de automatische halfjaarlijkse aan-
passingen, waarbi j ook de verander ingen die zich binnen het loongebouw 
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zelf vol trekken, automatisch in het m in imumloon en de sociale ui tkeringen 
tot ui tdrukking moeten worden gebracht. Met dit laatste word t gedoeld op 
de inkomensnivel ler ing binnen het loongebouw. Uit deze standpuntbepa-
l ing bli jkt, dat ook dit deel van de raad koppel ing aan qua niveauvergeli jkbare 
looninkomens gewenst acht, maar dat dit deel zich verzet tegen het hanteren 
van de voorgestelde zogenaamde «geschoonde» regel ingsloonindex. 

Hetzelfde geldt voor een kleine minderheid van de raad die eveneens de 
stell ing onderschri j f t dat het m in imumloon aan de ontwikkel ing van de ver-
diende lonen dient te worden aangepast maar die vanwege een aantal aan 
de index van de verdiende lonen klevende technische bezwaren voorshands 
kiest voor aanpassing aan de regel ingslonen. 

De grootste minderheid van de raad ten slotte bepleit in het advies een 
methodiek voor het aanpassen van het m in imumloon en de sociale uitkerin-
gen aan de algemene welvaartsontwikkel ing waar in noch van de verdiende 
lonen, noch van de regel ingslonen word t ui tgegaan. Naar de mening van dit 
deel van de raad dient de aanpassing zich te beperken tot de effecten van de 
gezuiverde pr i jscompensat ie, voor zover overeengekomen in ca.o. 's . Daar-
naast dient aanpassing plaats te v inden aan de initiële loonontwikkel ing op 
basis van het gemiddelde van het kwartiel van de ca.o. 's met de laagste st i j -
gingspercentages. Onder init iële loonontwikkel ing dient daarbij te worden 
verstaan de voor alle onder een ca .o . val lende werknemers geldende verho-
ging van de schaallonen met een correctie voor compensaties voor de (me-
de-)f inanciering door werknemers van verbeteringen in de arbeidsvoorwaar-
den (bij voorbeeld VUT). Periodiek zou kunnen worden bezien, of er aanlei-
ding is tot een bijzondere verhoging. Uit deze standpuntbepal ing valt af te 
leiden, dat dit deel van de raad zich keert tegen een koppel ing aan qua ni-
veau vergel i jkbare looninkomens maar in die zin de voorgestelde «scho-
ning» van de regel ingsloonindex positief waardeert, dat deze dit deel van de 
raad zelfs nog niet ver genoeg gaat. 

Wi j zijn van mening dat aan elk van de voorstel len een aantal zodanige be-
zwaren kleeft dat integrale overneming ongewenst is. Wanneer, zoals een 
grote minderheid van de raad voorstel t , zou worden uitgegaan van de ver-
diende lonen, dan zou dit betekenen dat een aantal beloningscomponenten 
waarvan het naar onze mening ongewenst is dat deze de ontwikkel ing van 
m in imumloon en sociale uitkeringen zou bli jven beïnvloeden, niettemin 
blijft doorwerken. Te denken valt daarbi j aan herstructurering en directe 
en indirecte min imumloonef fecten. Anderzi jds moet worden toegegeven -
genoemde kleine minderheid van de raad wi jst hierop - dat bij de hantering 
van de regel ingslonen er een aantal beloningsbestanddelen niet word t mee-
genomen dat wel onderdeel uitmaakt van het in de Wet m in imumloon en 
min imumvakant iebi js lag gehanteerde loonbegr ip. Te noemen vallen bij 
voorbeeld tarieftoeslagen, prestatietoeslagen, ploegentoeslagen etc. Daar 
staat evenwel tegenover dat naarmate parti jen vaker overeenkomen de 
laagste schaallonen op het niveau van het wettel i jk m in imumloon te bren-
gen dan wel qua ontwikkel ing daaraan te koppelen, het gevaar van een op-
stuwende werk ing bij hantering van de verdiende lonen als aanpassings-
maatstaf groter wordt . Het is mede om die reden dat het ons verstandiger 
voorkomt de relatie tussen de ontwikkel ing van de regel ingslonen en die van 
de verdiende lonen aan de orde te stellen bij gelegenheid van de over de 
wensel i jkheid van bijzondere verhogingen periodiek te voeren discussies. 

Er bestaat nog een aantal b i jkomende bezwaren tegen het hanteren van 
de ontwikkel ing van de verdiende lonen als aanpassingsmaatstaf. De pro-
blematiek van de na-ij l ing krijgt een zwaarder accent dan bij de regelingslo-
nen. De gegevens over de regel ingslonen komen immers na een maand be-
schikbaar, die over de verdiende lonen pas na ongeveer een halfjaar. Dat 
houdt in dat de feiteli jke vertraging in de aanpassing zou toenemen van een 
halfjaar tot één jaar. Bovendien beïnvloeden bepaalde structuurwi jz igingen 
de ontwikkel ing van de verdiende lonen en kunnen daaruit niet worden geëli-
mineerd. Dit geldt bij voorbeeld voor wi jz ig ingen in de verdel ing van de 
werknemers over de funct iegroepen. Deze zouden derhalve bij aanpassing 
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aan de verdiende lonen vol ledig in m in imumloon en sociale ui tker ingen 
doorwerken, hetgeen ongewenst is. 

Ook door de genoemde kleine minderheid van de raad word t in het advies op 
deze bezwaren gewezen. Deze bezwaren te zamen met het bezwaar dat naar 
de men ing van dit deel van de raad onvoldoende inzicht bestaat of nominale 
loonsverhogingen die een nivel lerend effect hebben bij toepassing van de 
index van de verdiende lonen op eenvoudige en precieze wijze naar niveau 
toegerekend kunnen worden, doen dit deel van de raad voorshands kiezen 
voor de index van de regel ingslonen als maatstaf. Uit de onderbouwing van 
het standpunt van dit deel van de raad blijkt, dat dit deel op onderdelen be-
zwaar heeft tegen de door de Regering voorgestelde opschoning van de re-
gel ingsloonindex. 

Ten aanzien van het voorstel van de grootste minderheid van de raad 
geldt in onze visie als hoofdbezwaar dat in het door dat deel van de raad 
voorgestane systeem geen expliciete plaats is ingeruimd voor een directe 
vertal ing in m in imumloon en sociale uitkeringen van naar loonniveau gedif-
ferent ieerde verbeter ingen van arbeidsvoorwaarden in de ca.o. 's . Wel is-
waar word t voorgesteld het instrument van de bijzondere verhog ingen te 
handhaven, maar een verwi jz ing naar de mogel i jkheid om dit instrument te 
hanteren o m , zij het op te rmi jn , tot een vertal ing van deze gedif ferentieerde 
ontwikkel ingen te komen ontbreekt. Bovendien word t naar onze men ing een 
al te eng loonbegr ip als aanpassingsmaatstaf voorgesteld. Beide factoren te 
zamen maken het voor ons twi j fe lacht ig of er bij toepassing van een zodanig 
systeem wel gesproken kan worden van een werkeli jke welvaartsvaste kop-
pel ing. Ten aanzien van het m in imumloon rijst daarbij de vraag of toepas-
sing van dit systeem niet geleideli jk aan zal leiden tot een steeds verder 
gaande ui thol l ing van de relatieve betekenis van het m in imumloon . Naar al-
le waarschi jnl i jkheid zal het aantal werknemers dat feitelijk een loon heeft 
geli jk aan het min imum-( jeugd-) loon in elk geval in relatieve zin a fnemen. 

De Regering heeft na een zorgvuldige afweging van de merites van de ver-
schi l lende systemen besloten het in de adviesaanvrage neergelegde wi jz i-
g ingsvoorste l te handhaven en in dit wetsvoorstel neer te leggen. In de vo l -
gende subparagraaf word t meer en détail op het concrete wi jz ig ingsvoorstel 
ingegaan. 

Ten aanzien van de te verwachten materiële consequenties van de voor-
gestelde wi jz ig ingen op de hoogte van de bruto-aanpassing wi l len w i j het 
vo lgende opmerken. Dezerzijds word t uitgegaan van de veronderste l l ing dat 
in de naaste toekomst de negatieve effecten op de hoogte van de bruto-aan-
passing die voortv loeien uit het e l imineren van een aantal componenten en 
de posit ieve effecten welke samenhangen met de toerekening naar niveau 
van andere componenten, elkaar in evenwicht zullen houden. Berekeningen 
welke desti jds in het kader van de voorbereid ing van de nota Bestek '81 ter 
zake voor de periode 1974-1977 zijn gemaakt, geven aanleiding voor deze 
veronderstel l ing. Voor wat de omvang van de bruto-aanpassing per 1 janu-
ari 1980 betreft laat het zich thans op het moment van indiening van dit 
wetsontwerp aanzien dat zo er al van een afwi jk ing ten opzichte van de uit-
komst van het bestaande systeem sprake zal zi jn, deze afwi jking zich zal be-
perken tot hooguit enkele t ienden van procenten. Daar de referentieperiode 
van de bruto-aanpassing per 1 januari 1980 loopt van eind april 1979 tot en 
met eind oktober 1979, zal eerst begin december 1979 hierover zekerheid 
verkregen worden. Hieruit vloeit voort , dat voor wat de hoogte van de bru-
to-aanpassing betreft de in dit wetsontwerp voorziene wi jz ig ingen niet heb-
ben geleid tot een bijstell ing van de ramingen. 

§ 1.2. Wijzigingsvoorstel 

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, is er in de gewijz igde aanpas-
singssystematiek, zoals neergelegd in het wetsontwerp, in tweeërlei opzicht 
sprake van wi jz ig ingen ten opzichte van de bestaande systematiek. Ten aan-
zien van een aantal be loningscomponenten die in de bestaande systematiek 
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de aanpassing beïnvloeden, word t voorgesteld deze voortaan buiten be-
schouwing te laten. Ten aanzien van een aantal andere beloningscompo-
nenten word t voorgesteld de invloed ervan op de ontwikkel ing van min i -
mumloon en sociale uitkeringen niet langer te beperken tot het effect van 
deze componenten op de gemiddelde regel ingsloonontwikkel ing, maar 
voortaan de effecten op niveau door te geven. 

Op deze beide onderdelen van het wi jz ig ingsvoorstel wo rd t hieronder in 
afzonderli jke subparagrafen ingegaan. Tevens zal een aantal aspecten van 
technische aard nader worden toegelicht. 

A. Voortaan buiten beschouwing te laten beloningscomponenten 

Zoals reeds uit de adviesaanvrage kan worden afgeleid, heeft destijds een 
drietal overwegingen van algemene aard een leidraad gevormd voor de be-
antwoord ing van de vraag of het regel ingsloon componenten bevat die van-
uit het cr i ter ium van een evenwicht ige inkomensontwikkel ing bij de aan-
passing buiten beschouwing zouden moeten worden gelaten. Deze overwe-
gingen zijn de volgende: 

a. Effecten van loonsverhogingen die geen algemeen maar een specifiek 
sectorgebonden karakter hebben, dienen bij de aanpassing geen rol te spe-
len. 

b. Het optreden van cumulat ieve effecten moet worden voorkomen. 
c. Wanneer naast de aan te passen grootheid een afzonderli jk belonings-

bestanddeel (bij voorbeeld de vakantietoeslag) voorkomt , dat wel onderdeel 
uitmaakt van het begrip regel ingsloon, dient dit bestanddeel buiten de aan-
passing te bli jven en dient gescheiden aanpassing plaats te v inden. 

Alvorens nader op deze drie overwegingen en hun consequenties voor het 
aanpassingsmechanisme in te gaan, wi l len wi j wi jzen op een bijzonder pro-
bleem dat zich binnen de categorie sociale ui tkeringen voordoet . 

Bij de aanpassing van de sociale uitkeringen worden ook in de toekomst 
twee sporen gevolgd. De min imumui tker ingen zijn op netto-basis gekoppeld 
aan het m in imumloon , terwi j l de bovenmin ima op bruto-basis de regelingslo-
nen vo lgen. Dit brengt met zich mee, dat de sociale min ima indirect het bru-
to-mechanisme van het m in imumloon zullen vo lgen. 

Denkbaar is nu dat gezien het verschil in karakter van m in imumloon ener-
zijds en sociale uitkeringen anderzijds de vraag of een bepaald beloningsbe-
standdeel op grond van een van de hierboven genoemde overwegingen 
voortaan buiten de aanpassing moet worden gehouden, voor het m i n i m u m -
loon in positieve zin en voor de sociale uitkeringen in negatieve zin zou moe-
ten worden beantwoord. Het twee-sporenbeleid zou in die situatie tot con-
sequentie hebben, dat de sociale uitkeringen boven het m i n i m u m op die 
grond een grotere inkomensst i jg ing zouden ondergaan dan de sociale min i -
ma. Een dergelijke uiteenlopende ontwikkel ing is ongewenst. Om nu een 
consistent verloop binnen de categorie sociale uitkeringen te waarborgen is 
het noodzakelijk om alle componenten die bij de aanpassing van het min i -
mumloon buiten beschouwing worden gelaten, ook bij de sociale uitkerin-
gen n ie t te laten doorwerken. 

Ad a. Loonsverhogingen met een specifiek sectorgebonden karakter 

Herstructurering 
Reeds door het vor ige kabinet is aan de SER de vraag voorgelegd of het niet 

wenseli jk zou zijn effecten van herstructurering vanwege het specifiek sector-
gebonden karakter van dit beloningsbestanddeel uit de voor de aanpassing 
van m in imumloon en sociale uitkeringen relevante index te el imineren. Zelf 
eveneens neigend naar een posit ieve beantwoord ing van deze vraag, heb-
ben wi j dezelfde vraagstel l ing opgenomen in de adviesaanvrage van 22 fe-
bruari 1979. Door de SER is op dit onderdeel ook thans weer een verdeeld 
advies uitgebracht, dat ons geen aanleiding geeft ons oorspronkeli jke stand-
punt te wi jz igen. 
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Wij willen daarbij aantekenen, dat niet alleen het sterk sectorgebonden ka-
rakter van herstructurering een rol speelt. Van minstens zo groot gewicht is 
de overweging dat herstructurering een specifiek functiegebonden karakter 
kan hebben. Daarbij dient dan met name gedacht te worden aan herwaarde-
ring van vuil, zwaar en onaangenaam werk met de daaruit voortvloeiende 
herstructurering in de beloningssfeer. Herstructureringen van deze soort zijn 
specifiek gericht op bepaalde functies, op het aanbrengen van een functie-
gerichte beloningsdifferentiatie. Herstructureringen in de sfeer van het vuile, 
zware en onaangename werk zijn, het is in de Troonrede dit jaar expliciet tot 
uitdrukking gebracht, dringend gewenst. Het lijkt ons even dringend ge-
wenst dat voorkomen wordt dat de effecten van deze herstructureringen op 
de ontwikkeling van de regelingslonen via het aanpassingsmechanisme 
doorwerken in minimumloon en sociale uitkeringen. 

Ad b. Het voorkomen van het optreden van cumulatieve effecten 

Minimumlooneffecten 
Op een tweetal manieren kan ervan het minimumloon een zelfopstuwen-

de werking uitgaan. Van een direct effect is sprake wanneer partijen bij ca.o. 
overeenkomen de laagste schaallonen op te trekken tot het niveau van het 
wettelijk minimumloon en wanneer partijen bij ca.o. overeenkomen het 
wettelijk minimumloon als schaalloon te hanteren. Een indirect effect treedt 
op wanneer de ontwikkeling van het minimumloon leidt tot extra-verhoging 
van de naast hogere lonen, bij voorbeeld om de bestaande schaalloonlijnen 
in een ca.o. zoveel mogelijk te handhaven. De schaalloonontwikkelingen die 
het gevolg zijn van deze directe en indirecte effecten zijn mede bepalend 
voor de ontwikkeling van de regelingslonen, welke op haar beurt weer van 
invloed is op de ontwikkeling van het minimumloon. Er treedt derhalve een 
haasje-over-effect op. 

Naar onze mening dient het optreden van cumulatieve effecten als hier be-
doeld te worden voorkomen. Op zich zelf is uiteraard de constatering van 
een deel van de raad juist, dat het hier om op vrijwillige basis door partijen 
bij ca.o. gemaakte afspraken gaat. Dat doet echter niet af aan het feit, dat de 
ontwikkeling van het minimumloon de concrete aanleiding tot die afspraken 
vormt en dat er in die zin wel degelijk gesproken kan worden van een zelfop-
stuwende werking van het minimumloon via het optreden van deze directe 
en indirecte effecten. Uiteraard vormt het zelfopstuwende effect op zich zelf 
geen reden om ook ten aanzien van de sociale uitkeringen deze directe en in-
directe minimumlooneffecten buiten de aanpassing te houden. Niettemin 
wordt daartoe toch overgegaan, en wel met het oog op de in de inleiding 
van deze subparagraaf aangegeven noodzaak van een consistent verloop 
tussen de sociale minimumuitkeringen en de uitkeringen boven het mini-
mum. 

Ad c Het voorkomen van het optreden van overcompensatie 

Vakantiebijslag 
Tot op heden vindt via de automatische halfjaarlijkse aanpassingen door-

werking van in ca.o.'s overeengekomen verbeteringen van de vakantietoe-
slag plaats in het niveau van het minimumloon en de sociale uitkeringen. Dit 
houdt in dat er voor die ontvangers van minimumloon en die uitkeringsge-
rechtigden die reeds aanspraak hebben op een vakantiebijslag welke hoger 
is dan de minimumvakantiebijslag, in de afgelopen jaren overcompensatie 
heeft plaatsgevonden en dat voor diegenen onder hen voor wie een vakan-
tiebijslag gelijk aan de minimumvakantiebijslag van kracht is, overcompen-
satie gaat plaatsvinden op het moment dat de minimumvakantiebijslag 
wordt verhoogd. Het ligt uiteraard voor de hand — de SER heeft hierover 
reeds eerder unaniem positief geadviseerd - de vakantietoeslag buiten de 
automatische halfjaarlijkse aanpassing van minimumloon en sociale uitke-
ringen te houden en voor de minimumvakantiebijslag een afzonderlijk aan-
passingsregime te hanteren. In hoofdstuk II worden de nadere voorzienin-
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gen behandeld die ten aanzien van de minimumvakantiebijslag naar ons 
oordeel moeten worden getroffen. 

Eindejaarsuitkering 
De SER heeft ook ten aanzien van deze component een verdeeld advies 

uitgebracht. Naar onze mening is er reden om ten aanzien van het mini-
mumloon het effect van eindejaarsuitkeringen voortaan buiten de aanpas-
sing te houden. Alhoewel immers de eindejaarsuitkering formeel onder het 
begrip loon van de Wet minimumloon valt, wordt in de praktijk bij het nako-
men van de minimumloonverplichting de eindejaarsuitkering buiten be-
schouwing gelaten. Ter verduidelijking wordt erop gewezen dat de werkge-
ver de aanspraak van de werknemer op tenminste het minimumloon heeft 
gekoppeld aan de uitbetalingstermijn. Wel opent de wet de mogelijkheid bij 
publiekrechtelijke regeling of collectieve arbeidsovereenkomst een afreken-
periode overeen te komen welke meerdere uitbetalingsperioden omvat. De-
ze afrekeningsperiode mag ten hoogste een jaar bedragen. Van de mogelijk-
heid om een afrekenperiode van een jaar vast te stellen wordt echter in de 
praktijk geen gebruik gemaakt. Wij wijzen er daarbij op dat deze mogelijk-
heid in de wet is opgenomen met name met het oog op die arbeidsverhou-
dingen, waarin de totale beloning voor een substantieel deel uit variabele 
loonbestanddelen bestaat. Een en ander betekent dat bij indexering inclusief 
deze component voor werknemers op minimumloonniveau die op grond 
van hun (al dan niet collectieve) arbeidsovereenkomst recht hebben op een 
eindejaarsuitkering, overcompensatie plaatsvindt. Diezelfde overcompensa-
tie vindt plaats wanneer in een bepaalde ca.o. of individuele arbeidsover-
eenkomsttot invoering van een eindejaarsuitkering wordt besloten. Deze 
overcompensatie moet onzes inziens worden voorkomen. Het lijkt ons min-
der gewenst het middel van de toetsing van de minimumloonaanspraak op 
jaarbasis te gebruiken, aangezien toetsing op jaarbasis afbreuk doet aan de 
aan de wettelijke minimumloonregeling ten grondslag liggende gedachte 
dat per uitbetalingstermijn een minimumbeloning wordt gegarandeerd. Dit 
leidt ertoe dat de overcompensatie alleen voorkomen kan worden door de 
eindejaarsuitkering bij de aanpassing buiten beschouwing te laten. Als sluit-
stuk dient de eindejaarsuitkering ook formeel te worden geëlimineerd uit het 
begrip loon in de zin van de Wet minimumloon. Het bepaalde in artikel I on-
der A strekt hiertoe. 

De situatie bij de sociale uitkeringen is slechts gedeeltelijk vergelijkbaar 
met die bij het minimumloon. Daar waar de arbeidsovereenkomst een ein-
dejaarsuitkering kent, wordt deze component bij de vaststelling van het dag-
loon meegerekend. Wanneer echter eerst tijdens de uitkeringsperiode in de 
betrokken onderneming of bedrijfstak tot invoering van een eindejaarsuitke-
ring wordt besloten, wordt het reeds vastgestelde dagloon daarvoor niet 
aangepast. Bij invoering van nieuwe eindejaarsuitkeringen zou voor de cate-
gorie voor wie de component in het dagloon is opgenomen, eliminatie van 
deze component uit de aanpassing gerechtvaardigd zijn. Voor de andere ca-
tegorie geldt dat echter niet. Een verhoging van bestaande eindejaarsuitke-
ringen zou voor beide categorieën niet tot eliminatie mogen leiden. Noch eli-
minering, noch handhaving van deze component is derhalve uit een oog-
punt van consistentie geheel bevredigend. 

Wil men evenwel vermijden dat de sociale uitkeringen boven het mini-
mum voortdurend sneller stijgen dan de sociale minima dan dient elimine-
ring plaats te vinden. Immers, bij de sociale minima vindt eliminering plaats 
vanwege de koppeling aan het minimumloon. Niet elimineren bij de boven-
minima zou tot onevenwichtigheden binnen de sociale uitkeringen leiden. 

Spaarloon 
Zowel bij het minimumloon als bij de sociale uitkeringen wordt het spaar-

loon reeds in de huidige systematiek bij de aanpassing buiten beschouwing 
gelaten. Dit is een juiste gedragslijn. Ten dele geldt ook hier het argument 
dat overcompensatie moet worden voorkomen. Bovendien geldt echter ten 
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aanzien van deze component nog de specifieke overweging, dat het niet 
wenselijk is dat via de aanpassingsmechanismen ontwikkelingen op het ter-
rein van het spaarloon bij deze inkomenscategorieën zouden leiden tot een 
toeneming van het besteedbaar inkomen. 

Het beginsel van gelijke beloning voor vrouwen en mannen 
In de adviesaanvrage is ook aandacht besteed aan het effect van aanpas-

sing van de schaallonen in verband met doorvoering van het beginsel van 
gelijke beloning voor vrouwen en mannen. Aangegeven is daarbij dat mate-
rieel het al dan niet buiten de aanpassing laten van dit effect geen enkel ver-
schil maakt, aangezien het beginsel van de gelijke beloning in alle ca.o.'s is 
gerealiseerd. Alhoewel wij van mening blijven dat op grond van gelijksoorti-
ge argumenten als hierboven ten aanzien van de component herstructure-
ring zijn aangegeven, deze component buiten de aanpassing zou moeten 
worden gehouden, zien wij van effectuering af, ten einde te voorkomen dat 
de technische uitwerking van de wijzigingsvoorstellen onnodig wordt ge-
compliceerd. 

B. Het toerekenen naar niveau 

Zoals in het begin van deze paragraaf is aangegeven, bestaat een tweede 
belangrijke wijziging ten opzichte van het bestaande systeem hierin, dat ten 
aanzien van een aantal beloningscomponenten de invloed op de ontwikke-
ling van minimumloon en sociale uitkeringen niet langer wordt beperkt tot 
het effect van deze componenten op de gemiddelde regelingsloonontwik-
keling maar dat voortaan het volledige effect naar niveau wordt doorgege-
ven. 

In de adviesaanvrage van 22 februari 1979 aan de SER hebben wij in dit 
verband met betrekking tot een viertal beloningscomponenten toerekening 
naar niveau wenselijk genoemd, te weten voor de initiële verhogingen in 
vaste bedragen, de vloeren in de prijscompensatie, de toeslagverwerkingen 
voor zover deze op een slechts beperkt aantal loonklassen in een ca.o. be-
trekking hebben, en de loonsverbeteringen in verband met een stijging van 
het werknemersdeel van de pensioenpremie, voor zover deze verbeteringen 
een differentiërend effect hebben. 

Voor het minimumloon is toerekening naar niveau van initiële verhogin-
gen in vaste bedragen en vloeren in de prijscompensatie geen nieuw ver-
schijnsel. De bijzondere verhogingen die in het verleden een aantal malen 
hebben plaatsgevonden, waren immers ten dele op de niveautoerekening 
van deze beloningscomponenten gebaseerd. Nieuw is echter, dat de ni-
veau-toerekening van deze componenten onderdeel gaat uitmaken van de 
automatische halfjaarlijkse aanpassingen en dat de toerekening zich ook zal 
uitstrekken tot de sociale uitkeringen boven het minimum. Het equivalent 
van de vloer in de prijscompensatie wordt aan de bovenkant van het loonge-
bouw gevormd door aftopping. Waar de toerekening zich dient uit te strekken 
tot alle sociale uitkeringen en derhalve ook tot de uitkeringen boven het mi-
nimum, ligt het in de rede om wanneer aftopping op een betekenende schaal in 
ca.o.'s gaat voorkomen, tot niveau-toerekening van deze component over te 
gaan. Het ligt dan ook in het voornemen om de ontwikkelingen op dit punt 
nauwlettend te volgen. 

In de adviesaanvrage hebben wij ten aanzien van de toeslagverwerkingen 
onze opvatting kenbaar gemaakt dat deze in beginsel dienen door te werken 
in minimumloon en sociale uitkeringen. Wij zijn thans na lezing van het 
SER-advies, dan ook op dit punt verdeeld was, nog deze mening toegedaan. 
Toeslagverwerkingen zijn, waar de toeslagen op het moment van verwerken 
hun differentiërend karakter geheel verliezen, juist daardoor met recht te ka-
rakteriseren als loonsverbeteringen met een algemeen karakter. 

Aangezien het, zij het sporadisch, voorkomt dat een toeslagverwerking 
slechts op een beperkt aantal loonklassen in een ca.o., dat wil zeggen slechts 
op een bepaalde categorie van de onder een ca.o. vallende werknemers be-
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trekking heeft, hebben wij in de adviesaanvrage kenbaar gemaakt, dat wan-
neer zich zo een beperkte toeslagverwerking voordoet, toerekening naar ni-
veau gewenst zou zijn. Bij de nadere uitwerking is gebleken dat voorshands 
de toerekening van deze component zodanige technische complicaties met 
zich brengt, dat gelet ook op de marginale materiële betekenis ervan van het 
effectueren van deze toerekening moet worden afgezien. 

Ten aanzien van de toerekening naar niveau van de aanpassing van 
schaallonen als gevolg van looncompensaties voor gestegen werknemers-
bijdragen in de pensioenpremie merken wij het volgende op. In de bouwsec 
tor bestaat het werknemersdeel in de pensioenpremie uit een voor iedere 
werknemer gelijk bedrag. Het ligt in de rede om de looncompensatie voor 
een verhoging van dat vaste bedrag, welke compensatie uiteraard ook de 
vorm heeft van een voor iedere werknemer gelijk bedrag, naar niveau toe te 
rekenen. 

C. Technische aspecten 

In grote lijnen komt de technische uitwerking van het wijzigingsvoorstel 
op het volgende neer. Uitganspunt voor de vaststelling van de hoogte van 
de automatische halfjaarlijkse aanpassingen blijft de door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek vastgestelde ontwikkeling van het indexcijfer der rege-
lingslonen per week en per maand van de volwassen werknemers in het par-
ticuliere bedrijf in respectievelijk de periode 30 april—31 oktober en de perio-
de 31 oktober-30 april. 

Op grond van een door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publice-
ren splitsing van de mutatie in deze index in zijn verschillende componenten 
is het mogelijk vast te stellen welk gedeelte van de stijging van de index 
moet worden toegeschreven aan componenten waarvan doorwerking in mi-
nimumloon en sociale uitkeringen niet wenselijk wordt geacht. Het is derhal-
ve mogelijk een voor de invloed van die componenten gecorrigeerd stijgings-
percentage vast te stellen. Ten aanzien van de splitsing van de mutatie in 
zijn verschillende componenten moet worden opgemerkt, dat wijzigingen in 
ca.o.'s niet steeds eenduidig interpreteerbaar zijn. Dit geldt bij voorbeeld 
voor de component herstructurering. In die gevallen speelt bij het beoorde-
len van het karakter van bepaalde wijzigingen de opvatting van partijen hier-
over een rol. Er is derhalve sprake van een zekere afhankelijkheid van partij-
en welke bij de splitsing uiteraard groter is dan bij de vaststelling van het in-
dexcijfer zelf. Wij achten dit echter in genen dele bezwaarlijk, aangezien wij 
er zonder meer van uitgaan dat partijen alle nodige informatie volledig zul-
len verstrekken. 

Ten aanzien van de toerekening moet onderscheid worden gemaakt tus-
sen de loonsverhogingen in voor iedere onder een ca.o. vallende werkne-
mer vaste bedragen en de vloeren in de prijscompensatie. 

Ten aanzien van de loonsverhogingen in vaste bedragen kan de toereke-
ning worden gerealiseerd door eerst het aanpassingspercentage te corrige-
ren voor het effect van deze verhogingen op de gemiddelde regelingsloon-
ontwikkeling en door vervolgens met behulp van loonsomweging het ge-
middelde vaste bedrag vast te stellen en afzonderlijk toe te kennen. 

Toerekening van de vloeren in de prijscompensatie vergt een wat meer 
gecompliceerde berekeningsmethodiek. Voor elk van de ca.o.'s die voor de 
berekening relevant zijn, wordt het procentuele verschil in effect tussen de 
prijscompensatie met en de prijscompensatie zonder vloer berekend op het 
niveau van het wettelijk minimumloon. De aldus gevonden procentuele ver-
schillen worden over het geheel van de ca.o.'s die voor de index bepalend 
zijn, gemiddeld door weging met de binnen de systematiek van genoemde 
index per ca.o. aan de loonklasse rondom het minimumloon toegekende 
loonsomgewichten. Daarmede is het vloereffect op minimumloonniveau be-
paald. Ten einde toerekening van vloereffecten aan de boven-minimale soci-
ale uitkeringen mogelijk te maken wordt een analoge berekening gemaakt 
op een loonniveau dat 15% hoger is dan het wettelijk minimumloon. 
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Met behulp van de aldus op een tweetal niveau's gevonden gemiddelde 
procentuele vloereffecten kan via interpolatie en extra-polatie op een aan-
vaardbare wijze toerekening naar niveau van de vloeren in de prijscompen-
satie ook voor de boven-minimale uitkeringen worden gerealiseerd. 

De hierboven beschreven toerekeningsmethodiek zal door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek worden uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor 
deze methodiek en voor het bepalen van de interpolatie en extrapolatie ligt 
echter bij de Minister van Sociale Zaken. 

Wetgevingstechnisch is voor de volgende systematiek gekozen. In de wet 
zelf wordt globaal het algemene aanpassingscriterium aangegeven. In aan-
sluiting daarop wordt op het niveau van een algemene maatregel van be-
stuur bepaald dat de ontwikkeling van de regelingslonen uitgangspunt blijft 
voor de vaststelling van de hoogte van de bruto-aanpassing, dat die ontwik-
keling gecorrigeerd wordt voor de invloed van bepaalde met name genoem-
de beloningscomponenten en dat ten aanzien van eveneens met name ge-
noemde beloningscomponenten toerekening naar niveau plaatsvindt. De 
toerekeningsmethodiek wordt vervolgens nader geregeld op het niveau van 
een ministeriële beschikking. Het voordeel van deze constructie is, dat verfij-
ningen van de methodiek welke wellicht in de toekomst mogelijk worden, op 
een eenvoudige wijze kunnen worden aangebracht. De tekst van de te tref-
fen algemene maatregel van bestuur is met de bijbehorende toelichting ter 
informatie aan deze memorie toegevoegd. 

§ 1.3. De aanpassing van de premieplichtige inkomens 

De inkomensgrenzen tot waaraan premie verschuldigd is krachtens de 
volksverzekeringen (de premie-inkomensgrenzen) en werknemersverzeke-
ringen (het maximum premieplichtige dagloon) worden jaarlijks per 1 janu-
ari verhoogd of verlaagd met de index der regelingslonen. Hetzelfde ge-
schiedt met de toetredingsgrens (loongrens) voor de ziekenfondsverzeke-
ring. 

Bij een standpuntbepaling inzake het aanpassingssysteem van de premie-
plichtige inkomens menen wij aan een tweetal complicaties van inkomens-
politieke aard, voortvloeiend uit de oplossing van de onderhavige proble-
matiek, niette mogen voorbijgaan. 
Allereerst zij gewezen op de beperkende werking, die eliminering van de in 
hoofdstuk III te bespreken effecten van bouw- en uitzend-c.a.o.'s zou hebben 
op de ontwikkeling van de premieplichtige inkomens en de toelatingsgrens. 
Voorts is het niet denkbeeldig dat toepassing van de geschoonde en naar ni-
veau toegerekende index eveneens een verlagend effect zou hebben op de-
ze heffings- en toelatingsgrenzen. Immers het is waarschijnlijk dat het naar 
niveau toerkenen vooral ten goede zal komen aan inkomens beneden be-
doelde grenzen. Beide effecten bewerkstelligen een relatief achterblijven 
van de premieplichtige inkomens en de toelatingsgrens bij de ontwikkeling 
van de uitkeringen. Dit leidt ceteris paribus tot hogere premiepercentages. 
Bovendien zou een dergelijke ontwikkeling vooruitlopen op de uitkomsten 
en de daaruit door de Regering te trekken conclusies van een interdeparte-
mentale studie inzake de heffingsgrondslagen van de sociale verzekeringen. 
In deze studie zal tevens worden ingegaan op de relatie tussen prestatie en 
betaling die vooral bij de werknemersverzekeringen in het verleden een rol 
heeft gespeeld. Thans stellen wij voor om in afwachting van de resultaten 
van de studie de premie-inkomensgrenzen voor de volksverzekeringen en 
de toelatingsgrens jaarlijks te verhogen of te verlagen met de geschoonde, 
niet naar niveau toegerekende regelingsloonindex. Het maximum-premie-
plichtige dagloon voor de weknemersverzekeringen kent evenwel thans een 
koppeling met het maximum-uitkeringsdagloon. Wij achten het niet ge-
wenst om vooruitlopend op bedoelde studie deze koppeling te doorbreken. 
Bij het maximum-premieplichtige dagloon voor de werkgeversverzekerin-
gen ware daarom wel een toerekening naar niveau te laten plaatsvinden. 
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§ 1.4. De aanpassing van de rijksbijdragen in de sociale fondsen 

Het Rijk draagt bij in de lasten van een aantal sociale fondsen via jaarli jks 
met de regel ingslonen geïndexeerde r i jksbi jdragen. Bedoelde r i jksbi jdragen 
hebben drie ontstaansgronden gehad: 

- verbreding van de sol idari tei t tussen hogere en lagere inkomensgroe-
pen; 

- verbeter ing van de koopkracht van met name lager betaalden; 
- beperking van de loonkosten voor bedri jven. 

In beide eerste gevallen gaat het om vri j omvangr i jke groepen van perso-
nen, zodat het niet voor de hand ligt om een naar inkomensniveau toegere-
kende index toe te passen. In het derde geval kan eveneens geen relatie ge-
legd worden met een bepaald inkomensniveau. Wi j stellen dan ook voor om 
de jaarlijkse aanpassing van de daartoe in aanmerking komende ri jksbijdra-
gen te doen plaatsvinden met de in het voorgaande voorgestelde geschoon-
de regel ingsloonindex, zonder dat een toerekening naar inkomensniveau 
plaatsvindt. 

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

In de adviesaanvrage aan de SER van 22 februar i 1979 hebben wi j naar aan-
leiding van de kwestie van de uitzend-c.a.o. de Raad de vraag voorgelegd of de-
ze en wel l icht vergeli jkbare uitzonderl i jke situaties ertoe zouden moeten 
leiden de Minister van Sociale Zaken de bevoegdheid te geven, gehoord de 
SER, van de normale regels van het gebruikeli jke aanpassingssysteem af te 
wi jken. Deze vraagstel l ing is desti jds met enige terughoudendheid onzer-
zijds in de adviesaanvrage opgenomen. In de t i jdeli jke wetgev ing inzake het 
z.g. «1 januari 1979-pakket» was dan ook geen bevoegdheid opgenomen om 
bij algemene maatregel van bestuur per 1 jul i 1979 een definit ieve e l iminer ing 
van de effecten van de bouwtoeslagverwerk ingen en de uitzend-c.a.o. te rea-
liseren en zelfs niet een bevoegdheid om bij het niet t i jdig beschikbaar zijn 
van het SER-advies bij a lgemene maatregel van bestuur de t i jdel i jke e l imine-
ring te ver lengen. Bewust is desti jds gekozen voor de zware construct ie dat 
ook voor een ver lenging per 1 jul i 1979 een wettel i jke voorz iening vereist zou 
zijn. 

Wi j hebben begrip voor het standpunt dat een deel van de raad op dat 
punt in het SER-advies inneemt. Dit standpunt houdt in, dat van de regels 
van het gebruikeli jke aanpassingssysteem mede uit een oogpunt van recht-
zekerheid niet naar beneden mag worden afgeweken dan nadat een zorgvul-
dig en bewust afwegingsproces heeft plaatsgevonden en dat daarvoor wets-
wi jz ig ing de enig juiste weg is. Wi j tekenen hierbij overigens aan dat er na-
tuurl i jk een verschil in zwaarte is tussen een maatregel die een ti jdeli jke en 
een maatregel die een definit iefe doorbreking van de aanpassingsmechanis-
men beoogt. Anderzi jds meen ik, dat een neerwaartse afwi jk ing van de loon-
ontwikkel ing in uitzonderingssituaties noodzakelijk kan bl i jken. 

Intussen hebben wi j er zowel bij de behandel ing van het z.g. «1 januari 
1979-pakket» als bij de behandel ing van het z.g. «1 jul i 1979-pakket» geen 
twi j fe l over laten bestaan, dat w i j het doorbreken van de werk ing van de aan-
passingsmechanismen met een neerwaarts effect een zeer zwaarwegende 
zaak vinden waartoe alleen in uitzonderl i jke situaties mag worden overge-
gaan. Hieruit vloeit impl iciet voort , dat een doorbreking van de werk ing van 
de aanpassingsmechanismen n immer een op zich zelf staande, geïsoleerde 
maatregel kan en zal zijn. Hij zal steeds onderdeel vormen van een pakket 
maatregelen, dat er in zijn total i tei t op gericht is aan een uitzonderl i jke situatie 
het hoofd te bieden. Elementen van coördinat ie van en samenhang binnen 
het sociaal-economische beleid dienen bij het treffen van een maatregel als 
hier bedoeld derhalve een belangri jke rol te spelen. Het zijn deze elementen 
die in de adviesaanvrage aan de SER over de Raamwet op de inkomensvor-
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ming centraal staan daar waar in deze adviesaanvrage het vraagstuk van de 
loonmaatregel aan de orde word t gesteld. Het lijkt ons verstandig in de bre-
dere bes lu i tvorming over de in die adviesaanvrage neergelegde thematiek 
ook het vraagstuk dat hier aan de orde is mee te nemen en derhalve thans niet 
over te gaan tot het creëren van een bevoegdheid om in uitzonderl i jke si tu-
aties de werk ing van de aanpassingsmechanismen in negatieve zin te door-
breken, hetzij met een t i jdel i jk, hetzij met een definit ief effect. Wi j overwegen 
dan ook dit vraagstuk nader schrifteli jk aan de SER voor te leggen. 

§ 1.6. De na-ijlingsproblematiek 

In de huidige systematiek van de halfjaarli jkse aanpassingen volgen min i -
mumloon en sociale ui tker ingen de loonontwikkel ing met gemiddeld een 
half jaar ver t raging. De afgelopen jaren, die gekenmerkt werden door een af-
nemende nominale loonontwikkel ing, hebben duidel i jk gemaakt dat aan dit 
na-ij l ingseffect dat inherent is aan de bestaande aanpassingssystematiek 
bezwaren kleven, met name vanwege de ui teenlopende ontwikkel ing van 
m in imumloon en over ige lonen die daarvan het gevolg is. Zo is het dit gege-
ven geweest dat eind 1975 geleid heeft tot het in leven roepen van de subsi-
dieregel ing m i n i m u m l o o n . In de adviesaanvrage van 22 februar i 1979 is 
deze problematiek aan de orde gesteld, hoewel vanwege de afzwakking van 
de verminder ing van de inflatie meer recent de problemat iek zijn urgente ka-
rakter enigszins heeft ver loren. 

Naar de mening van een grote minderheid van de raad zou ter beperking 
van de na-i j l ing die bij het m in imumloon optreedt als gevolg van de vertra-
g ing waarmee de gegevens betreffende de loonontwikkel ing beschikbaar 
komen, het toepassen van een voor indexer ing overwogen kunnen worden . 
Op welke wijze aan een dergeli jke voor indexer ing vo rm kan worden gege-
ven, zou nader dienen te worden bezien. 

Een kleine minderheid van de raad heeft als een van de mot ieven voor 
haar op praktische gronden gestoelde voorkeur voor de regel ingsloonindex 
de omstandigheden genoemd dat de na-i j l ing bij deze index minder groot is 
dan bij die van de verdiende lonen. 

De grootste minderhe id van de raad stelt voor het m i n i m u m l o o n per 1 ja-
nuari en per 1 jul i aan te passen op basis van de gezuiverde pri jsindex indien 
en voor zover een pr i jscompensat ie word t overeengekomen in collectieve ar-
beidscontracten. Na-i j l ingseffecten gaan dan, zo stelt dit deel, grotendeels 
tot het ver leden behoren, dit te meer omdat gegeven de economische voor-
uitzichten de pr i jscompensat ie het overgrote deel van de loonontwikkel ing 
zal dekken. 

Integrale overname van het voorstel van dit deel van de raad stuit bij ons, 
zoals in paragraaf 1.1 is aangegeven op bezwaren. Wel lijkt het ons gewenst 
dat word t nagegaan, in hoeverre de na-ij l ing welke ook aan het gewijz igde 
aanpassingssysteem is verbonden, kan worden verminderd , hetzij door syn-
chronisatie van de pr i jscompensat ie, hetzij door voor indexer ing, hetzij we i -
licht door andere middelen. Alhoewel het hier om een ingewikkeld vraagstuk 
gaat, streven w i j ernaar deze nadere studie in de loop van 1980 af te ronden. 
Afhankeli jk van de u i tkomst van deze studie zullen wi j te zijner t i jd bezien of 
er aanleiding bestaat de SER over deze problematiek gericht advies te vra-
gen. 

Ten slotte wi l len w i j nog opmerken, dat het inbouwen van de toerekening 
naar niveau in het systeem van de halfjaarlijkse aanpassingen, een oorzaak 
die in het ver leden een aantal malen tot schoksgewijze bi jstel l ingen heeft ge-
leid, is opgeheven. 

HOOFDSTUK II. MINIMUMVAKANTIEBIJSLAG 

§ II. 1. Algemeen 

Ingevolge artikel 15, eerste l id, bestaat aanspraak op een min imumvakan-
tiebi jslag. Het wettel i jk m i n i m u m bedraagt thans 7% van het ten laste van de 
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werkgever komende loon, waarbij echter dat gedeelte van het loon, dat het 
drievoud van het minimumloon overschrijdt, buiten beschouwing blijft. Mi-
nimumloon en minimumvakantiebijslag staan betrekkelijk los van elkaar in 
die zin dat de garantie voor een minimumvakantiebijslag ook geldt voor 
werknemers die meer dan het minimumloon ontvangen, terwijl minimum-
loontrekkenden op grond van hun arbeidsovereenkomst veelal meer va-
kantiebijslag zullen ontvangen dan het wettelijk minimum. 

De sociale minima kennen een netto-netto-koppeling zowel aan het mini-
mumloon als aan de minimumvakantiebijslag. Voorde bovenminima wordt 
de in de eigen arbeidsovereenkomst vastgelegde vakantiebijslag in het dag-
loon opgenomen, waarna vervolgens voor de WAO forfaitair van het aldus 
vastgestelde dagloon een bedrag, berekend op basis van de wettelijke mini-
mumvakantiebijslag, wordt gereserveerd, terwijl de WWV geen afzonderlijke 
vakantieuitkering kent. 

Het wettelijke minimumpercentage werd bij Wet van 20 juni 1974(Stb. 350) 
verhoogd van 6 naar 7, daar in vrijwel alle collectieve arbeidsovereen-
komsten het percentage van de vakantiebijslag tenminste 7 bedroeg. Het ge-
middeld effect van de sindsdien in het bedrijfsleven overeengekomen verbe-
teringen in het percentage van de vakantiebijslag heeft niet geresulteerd in 
een verdere aanpassing van het wettelijk minimumpercentage doch is via 
het aanpassingsmechanisme voor het minimumloon in het minimumloon-
niveau verwerkt. 

De gevolgde methodiek heeft voor het minimumloon veelal tot dubbeltel-
lingen geleid, aangezien naast de verwerking van dit gemiddelde effect in 
het minimumloonniveau de minimumloontrekkende ook aanspraak kon ma-
ken op het uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst geldende percentage 
voor de vakantiebijslag dat in toenemende mate boven de 7% kwam te lig-
gen. Bij de bovenminima is eveneens sprake van reeds opgetreden dubbel-
tellingen. Bij de sociale minima ten slotte gaat zich een dubbeltelling voor-
doen op het moment dat de wettelijke minimumvakantiebijslag wordt ver-
hoogd. 

Ten einde tot een correctie van de plaatsgevonden dubbeltellingen te ko-
men en voorts verdergaande dubbeltellingen in de toekomst te vermijden, is 
het noodzakelijk enige voorzieningen te treffen met als centraal element een 
wijziging van de systematiek van de aanpassing van de minimumvakantie-
bijslag. Deze houdt enerzijds in de effecten van verhogingen van vakantie-
bijslagpercentages in de collectieve arbeidsovereenkomsten niet meer te la-
ten doorwerken in het minimumloon en anderzijds de minimumvakantie-
bijslag als apart beloningsonderdeel aan te passen aan de ontwikkelingen in 
het bedrijfsleven. Invoering van deze systematiek leidt naast het schonen 
van het aanpassingsmechanisme van het minimumloon van de effecten van 
mutaties in vakantiebijslagpercentages tot een regeling op een viertal pun-
ten: 

1. een bijstelling van het wettelijk minimumpercentage aan de actuele si-
tuatie in het bedrijfsleven; 

2. complementair daaraan een gelijktijdige en evenredige correctie van 
het wettelijk minimumloon; 

3. het aanbrengen bij de bovenminima in de WAO van een verschuiving 
ter grootte van 1 % van de maandelijkse uitkering naar de vakantiebijslag. 

4. een omschrijving van de wettelijke aanpassingssystematiek voor de 
wettelijke minimumvakantiebijslag. 

Op deze punten zal in de beide volgende paragrafen nader worden inge-
gaan. In paragraaf II. 4 zal de kwestie van het al dan niet inbouwen van een 
vloer in de wettelijke minimumvakantiebijslag aan de orde worden gesteld. 
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§ II. 2. Bijstelling van het wettelijke minimumpercentage onder gelijktijdige 
correctie van het minimumloonniveau 

Aangezien de procentuele vakantiebi jslag in het bedri j fsleven over vr i jwel 
de gehele linie tenminste 8 bedraagt, is de Sociaal-Economische Raad op 
22 februari 1979 de vraag voorgelegd of het wettel i jke min imumpercentage 
niet tot 8 zou moeten worden verhoogd. Daar de facto bij het m i n i m u m l o o n 
en bij de bovenmin ima reeds sprake is van dubbeltel l ingen en bij een verho-
ging van de min imumvakant iebi js lag zonder geli jkt i jdige niveaucorrectie bij 
de sociale min ima een dubbel te l l ing zou ontstaan, is de raad tevens ge-
vraagd of deze verhoging al dan niet zou moeten leiden tot niveaucorrecties. 

De raad is unaniem van mening dat er aanleiding is het wettel i jke min i -
mumpercentage te verhogen tot 8, doch over de vraag of al dan niet gel i jkt i j -
dig niveaucorrecties moeten worden aangebracht, bestaat geen eenheid 
van opvat t ing. De grootst mogel i jke minderheid van de raad is van opvat-
t ing , dat de optredende dubbel te l l ingen alle aanleiding geven tot een correc-
tie op het m in imumloonn iveau. Dit deel van de raad wi jst er verder op dat 
naar zijn oordeel in het advies van 16 juni 1978 inzake een bijzondere verho-
ging van het wettel i jk m in imumloon duidel i jk is aangetoond dat de ontwik-
keling van het m in imumloon een voorsprong ter grootte van 1,7% laat zien 
ten opzichte van de ontwikkel ing van de verdiende lonen. 

Een grote minderheid van de raad meent daarentegen dat wel iswaar een 
dubbeltel l ing van 1 % optreedt, doch dat deze kan dienen o m de door dit 
deel van de raad in het advies van 16 juni 1978 geconstateerde achterstand 
van het m in imumloon ter grootte van 1,6% gedeelteli jk in te lopen. Boven-
dien voert dit deel van de raad aan, dat de op grote schaal in de collectieve 
arbeidsovereenkomsten voorkomende vloeren in de vakantiebi jslag niet via 
het aanpassingsmechanisme effect op het m in imumloon hebben gehad. 

Een lid van de raad ten slotte is van oordeel dat e l iminer ing van het effect 
van verhoging van vakantietoeslagen uit het aanpassingsmechanisme niet 
mag leiden tot een correctie met terugwerkende kracht. Dit lid van de raad 
v indt dat er alle aanleiding toe is de minimumvakant iebi js lag op 8% te bren-
gen. Gelet op de hoogte van de procentuele vakantiebijslagen in de collec-
t ieve arbeidsovereenkomsten achten w i j het wenseli jk het wettel i jk m in i -
m u m te verhogen van 7 naar 8%. Deze verhoging schept bovendien een 
juist u i tgangspunt voor de invoering van een aparte aanpassingsmethodiek 
voor de wettel i jke min imumvakant ieb i js lag. 

Tegen de achtergrond van de doelstel l ing van een evenwicht ige inkomens-
ontwikkel ing, waar in het tegengaan van dubbeltel l ingen als gevolg van de 
werk ing van de aanpassingsmechanismen een essentieel e lement is, achten 
wi j het ongewenst met een verhoging van het wettel i jk min imumpercentage 
voor de vakantiebijslag bij de min imumloont rekkenden en bij de ontvangers 
van bovenminimale uitkeringen in de praktijk reeds bestaande dubbel te l l in-
gen te handhavan en bij de ontvangers van min imumui tker ingen een dub-
beltel l ing te introduceren. Een zodanige verhoging dient derhalve gel i jkt i jdig 
te worden gecorr igeerd in het m in imumloonn iveau, waar in tot nog toe het 
gemiddelde effect van de verhogingen van de vakantiebi jslagpercentages in 
het bedri j fsleven zijn verwerkt. Het kabinet handhaaft overigens het in de 
adviesaanvrage van zijn voorganger van 16 november 1977 neergelegde 
standpunt dat de werkgelegenheidssituat ie geen bijzondere verhoging in de 
sfeer van de min imumbe lon ing gedoogd. 

Via de netto-netto-koppel ing werkt deze niveaucorrectie bij het m i n i m u m -
loon rechtstreeks door in de sociale min ima. Voor deze min ima ontmoet het 
introduceren van een dubbeltel l ing overigens niet alleen vanuit een oogpunt 
van systematiek bezwaar. Ook o m budgettaire redenen dient de dubbel te l -
l ing te worden voorkomen. Op jaarbasis zou het achterwege laten van de 
correctie een extra-beslag van 260 min. gulden leggen op de collectieve mid-
delen. Ten aanzien van de bovenmin ima in de WAO wordt geli jkt i jdig met de 
verhoging van de wettel i jke min imumvakant iebi js lag een verschuiving aan-
gebracht van de maandeli jkse uitkering naar de vakantiebijslag ter grootte 
van 1 %. 
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De Regering meent dat beide correcties per 1 januari 1980 dienen te wor-
den doorgevoerd. Dit betekent dat de wet bij inkomens tot drie maal het mi -
n imumloon aanspraak geeft op een vakantiebi jslag van tenminste 7% over 
de vóór die datum ten laste van de werkgever komende loonbedragen en 
van tenminste 8% over de daarna ten laste van de werkgever komende 
loonbedragen. De corresponderende correctie op het m in imumloonn iveau 
zal worden verrekend met de u i tkomst per 1 januari 1980 van het per die da-
t u m in te voeren aanpassingsmechanisme van het m in imumloon . Via de 
netto-netto-koppel ing worden tegel i jkert i jd voor de sociale min ima analoge 
aanpassingen bewerkstel l igd. De bij de bovenmin ima aan te brengen ver-
schuiv ing zal per dezelfde datum worden gerealiseerd. 

§ 11.3. De aanpassingssystematiek voor de minimumvakantiebijslag 

Tegen de achtergrond van de doelstel l ing van een evenwicht ige inkomens-
ontwikkel ing acht de Regering een gescheiden aanpassing van de min i -
mumvakant iebi js lag naast het m in imumloon wenseli jk. Een juiste basis 
hiervoor word t gelegd door het opschonen van het aanpassingsmechanis-
me van het m in imumloon voor effecten van mutat ies van de vakantiebi jslag 
en door het ophogen van het wettel i jk min imumpercentage naar een reeds 
vr i jwel algemeen geldende ondergrens in de collectieve arbeidsovereen-
komsten. 

De Sociaal-Economische Raad is unaniem voorstander van een geschei-
den aanpassing. Een helft van de raad geeft voorkeur aan een systeem van 
automat ische aanpassing aan de gemiddelde ontwikkel ing van de vakantie-
bijslag in het bedri j fsleven. De andere helft van de raad ondersteunt de in de 
adviesaanvrage van 22 februar i 1979 neergelegde voorkeur van de Regering 
voor een aanpassingssystematiek volgens de procedure zoals deze thans 
reeds voor bijzondere verhogingen van het m in imumloon word t gehan-
teerd. Binnen deze systematiek vraagt de Minister van Sociale Zaken ten-
minste elke drie jaar advies aan de Sociaal-Economische Raad over de vraag 
of er omstandigheden zijn, die een bijzondere verhoging wenseli jk maken. 
Nadat het advies is uitgebracht, word t indien hiertoe naar het oordeel van de 
Regering aanleiding bestaat, bij a lgemene maatregel van bestuur een bi j -
zondere verhoging doorgevoerd. 

Daar het bij de min imumvakant iebi js lag niet gaat om het volgen van de 
ontwikkel ing van de gemiddelde vakantiebi jslag in het bedri j fs leven, maar 
om het volgen van een op grote schaal gehanteerde ondergrens in de pro-
centuele vakantiebi jslag, achten wi j de procedure zoals deze geldt voor 
bi jzondere verhogingen van het m in imumloon een geschikter instrument dan 
een automat isch aanpassingsmechanisme. 

§ 11.4. Een wettelijke minimumvloer? 

In de adviesaanvrage van 22 februar i 1979 is de Sociaal-Economische 
Raad tevens gevraagd zich uit te spreken over de kwestie of de in collectieve 
arbeidsovereenkomsten op relatief grote schaal voorkomende vloeren in de 
vakantiebi jslag een vertal ing zouden moeten v inden in de wettel i jke min i -
mumvakant iebi js lag. Een grote minderheid van de raad acht de invoering 
van een wettel i jke m in imumv loer gewenst. Deze vloer zou dan, aldus dit 
deel van de raad, regelmatig moeten worden aangepast aan de ontwikkel in-
gen in het bedri j fsleven. De grootst mogel i jke minderheid van de raad acht 
de invoer ing van een wettel i jke m in imumv loer niet gewenst. De omvang 
van het verschijnsel zou op zich zelf aanleiding kunnen zijn om in de wettel i j -
ke min imumvakant ieb i js lag een vloer in te bouwen. Op ca. 63% van de on-
der een bedrijfstak-c.a.o. val lende werknemers is een vloer van toepassing. 
Invoering van een wettel i jke m in imumv loer zou, gezien de huidige v loerni -
veaus in de collectieve arbeidsovereenkomsten, de feiteli jke m in imumva-
kantiebi jslag uitgedrukt in het niveau van het m in imumloon op rond 8,5 % 
brengen. Deze extra-ophoging leidt naar onze mening tot consequenties, die 
in de huidige omstandigheden als onwensel i jk moeten worden beschouwd. 
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De invoering c.q. verhoging van vloeren in de vakantiebijslagen in de col-
lectieve arbeidsovereenkomsten komt niet tot uitdrukking in het indexcijfer 
van regelingslonen en heeft derhalve uit dien hoofde geen effect op de ni-
veaus van minimumloon en sociale uitkeringen. Daar echter in de per 1 april 
1974 doorgevoerde bijzondere verhoging van het minimumloon wel 0,5% is 
verwerkt als eenmalige bijsturing voor het effect van invoering c.q. verho-
ging van vloeren in de vakantiebijslagregelingen in de collectieve arbeids-
overeenkomsten, is in feite in alle gevallen waarin een minimumloontrekken 
de krachtens zijn arbeidsovereenkomst een vloer in zijn vakantiebijslag ge-
niet, sprake van een zekere dubbeltelling. Bij invoering van een wettelijke 
minimumvloer zonder gelijktijdige correctie op het minimumloonniveau, 
zou voor de overige minimumloontrekkenden en voor de sociale minima 
een dubbeltelling worden geïntroduceerd. Op dezelfde gronden als hierbo-
ven aangegeven bij de kwestie van de bijstelling van het minimumpercenta-
ge naar een actueel niveau, zou bij de invoering van een minimumvloer ge-
lijktijdig een correctie op het niveau van het minimumloon en de sociale mi-
nima moeten plaatsvinden. De repercussies van zulk een correctie op de ni-
veaus van minimumloon en sociale uitkeringen te zamen met de bijstelling 
als complement van de verhoging van het minimumpercentage van 7 naar 
8, achten wij ongewenst groot. Een oplossing in die zin dat een vloer wordt 
geïntroduceerd zonder gelijktijdige correctie mag niet aanvaardbaar wor-
den geacht vanuit een oogpunt van systematiek en gezien de extra-lasten 
die een zodanige regeling met zich zou meebrengen voor met name de 
zwakkere sectoren in het bedrijfsleven en voor de sociale fondsen en de 
rijksbegroting. De Regering is gelet op deze omstandigheden van oordeel 
dat in de wet geen minimumvloer moet worden ingebouwd. 

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

Bij het voorbereiden van de Miljoenennota voor het jaar 1979 werd de Re-
gering geconfronteerd met toeslagverwerkingen in een aantal c.a.o.'s in de 
bouwsector per 1 juli en per 31 december 1978 welke via de aanpassingsme-
chanismen zouden doorwerken in ambtenarensalarissen, minimumloon en 
sociale uitkeringen. Inde loop van januari 1979 werd door partijen de binnen 
de systematiek van de index der regelingslonen zwaarwegende ca.o. voor 
uitzendkrachten in de kantoor- en administratieve sector aan het Loonbu-
reau ter registratie aangeboden. Daarbij bleek dat in deze ca.o. een uitzon-
derlijk grote verhoging van de schaallonen was overeengekomen. Ook deze 
verhoging zou doorwerken in ambtenarensalarissen, minimumloon en soci-
ale uitkeringen. Bij volledige doorwerking van beide elementen zouden de 
ambtenarensalarissen in 1979, nog afgezien van de nacalculatie over 1978, 
zuiver op deze grond zowel op niveau- als op jaarbasis met bijna 1,4% zijn 
gestegen. Voor minimumloon en sociale uitkeringen zou deze doorwerking 
een effect van 1 % op jaarbasis en van 1,5% op niveaubasis hebben gehad. 
Bovendien zou volledige doorwerking geleid hebben tot een uitgavenver-
groting voor de rijksbegroting van 1100 min. en voor de sociale fondsen van 
610mln. 

Geconfronteerd met deze consequenties, die overigens zoals uit bijlage I 
van de memorie van antwoord bij wetsontwerp 15 597 blijkt, aanvankelijk 
nog hoger waren geraamd, heeft de Regering destijds na zorgvuldig afwe-
gen van die consequenties en van de haar ter beschikking staande mogelijk-
heden gemeend de doorwerking te moeten voorkomen. Het extra-beslag op 
de collectieve middelen dat uit de doorwerking zou voortvloeien was voor 
de Regering onaanvaardbaar groot. Bovendien zou de doorwerking tot sterk 
uiteenlopende reële mutaties in 1979 leiden, waarmede de door de Regering 
beoogde parallelliteit in inkomensontwikkeling van werknemers in het parti-
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culiere bedri j fs leven, ambtenaren en uitkeringsgerechtigden ernstig zou 
worden doorkruist . 

Uit het feit dat de wettel i jke voorzieningen die de doorwerk ing althans op 
1 januari en op 1 jul i 1979 moesten voorkomen, door het parlement zijn aan-
vaard, blijkt dat een meerderheid van het parlement de zorg van de Regering 
voor de consequenties verbonden aan de doorwerking deelde. 

Desti jds is bewust gekozen voor wettel i jke voorzieningen op ad hoe-basis 
ten einde een zorgvuldige advisering door de Sociaal-Economische Raad 
mogel i jk te maken. Het incidenteel doorbreken van de aanpassingsmecha-
nismen is naar het oordeel van de Regering een zo zwaarwegende zaak dat 
niet dan nadat sociale partners hun opvatt ingen kenbaar hebben gemaakt 
tot een defini t ieve beslissing mag worden overgegaan. Ook door het parle-
ment is t i jdens de behandel ing van eerdergenoemde ti jdeli jke wettel i jke 
voorz ieningen op dit aspect een zwaar accent gelegd. 

In de adviesaanvrage van 9 januari 1979 is aan de SER de vraag voorge-
legd, of de consequenties van de doorwerk ing in m in imumloon en sociale 
ui tkeringen van de toeslagverwerkingen in de bouwsector in de huidige so-
ciaal-economische en f inanciële situatie niet dermate ernstig zi jn, dat een 
doorbreking van de wettel i jke aanpassingsmechanismen, gericht op het 
creëren van een permanent effect, gerechtvaardigd is. Deze vraagstel l ing 
werd daarbij losgekoppeld van de principiële vraag welke elementen van 
loonsverhoging in het algemeen wel en welke niet via de indexer ingsmecha-
nismen in m in imumloon en sociale uitkeringen zouden moeten doorwerken. 
Deze principiële vraagstel l ing is aan de raad voorgelegd met de adviesaan-
vrage van 22 februar i 1979. Bij laatstgenoemde gelegenheid is tevens de 
kwestie van de uitzend-c.a.o. aan de orde gesteld. 

Zoals reeds in de memor ie van antwoord bij wetsontwerp 15.597 is mee-
gedeeld, heeft de raad de problematiek van de bouwtoeslagverwerkingen 
en van de uitzend-c.a.o. in samenhang wi l len bezien met het algemene en 
tevens gecompliceerde en t i jdrovende vraagstuk van de inhoud en opzet 
van de bruto-aanpassingsmechanismen. Wel iswaar had deze procedure 
tot gevolg dat per 1 jul i 1979 opn ieuw wettel i jke maatregelen van ti jdeli jke 
aard moesten worden genomen. Dat neemt echter niet weg dat uiteraard 
ook de Regering deze samenhang erkent en de gekozen procedure respec-
teert. 

Door een grote minderheid van de raad word t ten aanzien van de bouw-
toeslagverwerkingen van 1 jul i en 31 december 1978 niet afgeweken van het 
door dit deel van de raad ten aanzien van toeslagverwerkingen in het alge-
meen ingenomen standpunt. Dit deel spreekt zich uit vóór doorwerk ing en 
wi js t erop dat het hier een element van arbeidsvoorwaardenverbeter ing be-
treft , dat bij de huidige systematiek van koppel ing aan de regel ingsloonin-
dex ver t raagd, dat w i l zeggen pas op het moment van verwerking van de 
toeslag in de schaal lonen, tot ui tdrukking komt in de index der regelingslo-
nen. Het feit dat de in 1978 verwerkte toeslagen reeds vóór de inwerkingtre-
d ing van de Wet m i n i m u m l o o n en minimumvakant iebi js lag van kracht wa-
ren, acht dit deel geen reden om van deze algemene maatregel af te w i jken. 

Een kleine meerderheid van de raad daarentegen ziet in de omstandigheid 
dat deze toeslagen dateren van vóór de inwerkingtreding van de wet wel re-
den tot e l iminer ing, daaraan toevoegend dat hetzelfde geldt voor de indiv i -
duele sociale ui tker ingen, waarvan het merendeel een nog recentere datum 
heeft dan het m in imumloon . 

Ook ten aanzien van de uitzend-c.a.o. lopen de meningen uiteen. Zowel 
vóór als tegen doorwerk ing worden meerdere argumenten aangevoerd. Tot 
materieel de grootste verschil len leidt de uiteenlopende benaderingswijze 
van het gegeven, dat binnen de systematiek van de regel ingsloonindex de 
uitzend-c.a.o. een aanmerkeli jk groter gewicht wordt toegekend dan over-
eenkomt met de loonsom van de onder deze ca .o . vallende werknemers. 

Een grote minderheid van de raad vindt dat hierin geen reden gevonden 
kan worden deze ca .o . niet te laten doorwerken. De uitzonderli jke situatie 
welke zich nu heeft voorgedaan is het gevolg van een bepaalde systematiek, 
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waarvoor in het verleden is gekozen, met de daaraan verbonden voor- en 
nadelen. Op ad hoe-basis afwijken van die systematiek acht dit deel een heil-
loze weg. 

Een kleine meerderheid van de raad is van mening dat er wel aanleiding is 
om op het indexcijfer van de regelingslonen ten behoeve van de aanpassing 
van het minimumloon en de sociale uitkeringen een correctie aan te bren-
gen ten einde het uitzonderlijk effect van de weging van de uitzend-c.a.o. te 
neutraliseren. Volgens één lid van de raad dat het overigens met het vorige 
deel eens is, zou dit neutraliseren echter ook moeten gelden voor de neer-
waartse druk die deze ca.o. sedert 1972 en 1978 op grond van de wegings-
systematiek op deze index heeft uitgeoefend. 

Met het door de Regering gehanteerde argument van de financiële conse-
quenties voor rijksbegroting en sociale fondsen kan een grote minderheid 
van de Raad zich niet verenigen. Naar de mening van dit deel van de raad 
worden bij deze benaderingswijze de in het geding zijnde financiële lasten 
eenzijdig afgewenteld op minimumloners en uitkeringsgerechtigden. Een 
kleine meerderheid van de raad onderschrijft dit argument wel, ofschoon dit 
deel de inhoudelijke argumenten van doorslaggevende betekenis acht. Naar 
de mening van dit deel van de raad is het economisch niet verantwoord het 
financieringstekort te vergroten en/of de belasting- en premiedruk te verho-
gen, ten einde een extra-verhoging van het minimumloon en de sociale uit-
keringen, welke ten onrechte uit de aanpassingssystematiek zou voortvloei-
en te financieren, 

De Regering heeft zich naar aanleiding van dit sterk verdeelde advies van-
zelfsprekend opnieuw beraden over de te nemen definitieve beslissing. Zij is 
tot de conclusie gekomen dat zij haar eerder ingenomen voorlopig stand-
punt moet handhaven. 

De Regering blijft van mening, dat bij doorwerking het door haar voorge-
stane beleid, gericht op beheersing van de ontwikkeling van de collectieve 
lastendruk en daarmede op het terugdringen van de inflatie en de werkloos-
heid, in een onaanvaardbare mate zou worden doorkruist. De Regering heeft 
ingrijpende ombuigingsvoorstellen ontwikkeld om in deze in economisch 
opzicht kritieke tijd te komen tot die noodzakelijke beheersing van de collec-
tieve lastendruk en zodoende de werkgelegenheid op middellange termijn 
veilig te stellen. De doorwerking zou dit in gang gezette beleid ernstig be-
moeilijken. 

Voor de mate waarin dit beleid bij doorwerking zou worden doorkruist is 
illustratief het in tabel III. 1 opgenomen overzicht van de consequenties voor 
1979 en volgende jaren van volledige doorwerking voor de rijksbegroting en 
de sociale fondsen. Het aanvaarden van die consequenties zou betekenen, 
dat hetzij het financieringstekort zou moeten worden vergroot, hetzij extra-
ombuigingen zouden moeten plaatsvinden, hetzij de lastendruk zou moeten 
worden verhoogd. Een verwijzing naar de Miljoenennota voor het begro-
tingsjaar 1980 mag voldoende zijn om aan te geven, dat binnen het uitgestip-
pelde sociaal-economische en financiële beleid toepassing van welk van de-
ze alternatieven dan ook strijdigheid oplevert met de hoofddoelstelling van 
dat beleid, te weten het terugdringen van de werkloosheid. 

Daarnaast heeft de Regering als overweging van bijkomende aard aan-
dacht besteed aan de omstandigheid dat de bouwtoeslagen die in de tweede 
helft van 1978 zijn verwerkt, reeds een groot aantal jaren geleden zijn inge-
voerd en op ruime schaal toegepast. Daardoor heeft de verwerking thans 
voor de bouwsector zelf in het algemeen nagenoeg geen materieel effect. 
Wel heeft deze verwerking een vergroting van de inkomenszekerheid van de 
werknemers in deze sector tot gevolg. Partijen hebben met de toeslagver-
werking in feite een vorm van verbetering van arbeidsvoorwaarden gekozen 
welke zeer goed past in een op matiging van de loonontwikkeling gericht 
ca.o.-beleid. Des te moeilijker is het dan om te aanvaarden dat deze verwer-
kingen via de doorwerking leiden tot een opwaartse druk op het niveau van 
de collectieve lasten. Die doorwerking is immers strijdig met de algemene 
matigingsgedachte. 
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Ten aanzien van de uitzend-c.a.o. beseft ook de Regering dat het minder 
wenseli jk is om op onderdelen op ad hoe-basis voor de aanpassing van mi -
n imumloon en sociale uitkeringen van de wegingssystematiek, welke aan de 
index der regelingslonen ten grondslag l igt, af te wi jken. Het gevaar dreigt 
dat daarmee een proces in gang word t gezet, waarvan de uiteindeli jke uit-
komst totaal onbekend is. Dat neemt intussen niet w e g , dat het ook ten aan-
zien van dit element moeil i jk te aanvaarden is, dat juist in deze t i jd een op 
zich zelf reeds uitzonderli jke grote schaal loonverhoging in de uitzend-c.a.o. 
ui ts lui tend als gevolg van de gehanteerde wegingsmethodiek extra zwaar 
doorwerkt in de te indexeren inkomens. 

Het spreekt vanzelf dat evenals bij gelegenheid van de voorbereid ing van 
de ti jdeli jke voorzieningen nauwlettend de inkomenspol i t ieke consequenties 
van het el imineren van de effecten in het oog zijn gehouden. Randvoorwaar-
de was en is dat de koopkracht van het m in imumloon en van de sociale uit-
keringen tot en met het modale niveau door deze maatregel in samenhang 
met de effecten van de overige onderdelen van het sociaal-economische be-
leid voor 1980 niet zou/zal worden aangetast. Zo zal ten aanzien van het mi -
n imumloon de reële mutatie in 1980 0,4 % bedragen. Voor de reële mutaties 
in de sfeer van de sociale uitkeringen word t verwezen naar tabel IV.10 

Door de Minister van Binnenlandse Zaken word t een overeenkomst ig 
voorstel in het Centraal Georganiseerd Overleg voor Ambtenarenzaken aan 
de orde gesteld. 

Tot slot wi l de Regering nog eens beklemtonen dat het hier een uitzonder-
lijke maatregel met een incidenteel karakter betreft, noodzakelijk geworden 
in een algemene sociaal-economische en f inanciële situatie die eveneens als 
uitzonderli jk gekarakteriseerd moet worden . 

Tabel I I I . 1 , Uitgaven vergroting in 1979 en volgende jaren bij doorwerking van 
de bouwtoeslagverwerkingen per 1 juli 1978 en 31 december 1978 en van de 
uitzend-c.a.o. voor het contractjaar 1978 voor rijksbegroting en sociale fondsen 
(in miljoenen guldens) 

Bouwtoeslag 
verwerkingen 

Uitzend 
ca.o. 

Totaal 

1979 1980 
e.v.j. 

1979 1980 1979 1980 
e.v.j. 

A. Rijksbegroting 

1. Salarissen ambtenaren en 
trendvolgers 
a. uitkering ineens 1978 55 240 - 295 -
b. niveau verhoging 360 380 325 340 685 720 

2. Sociale voorzieningen en 
rijksbijdragen 70 115 50 60 120 175 

Algemeen totaal (1 + 2 ) 485 495 615 400 1100 895 

B. Sociale fondsen 

a. uitkeringen volks- en 
werknemersverzekeringen 285 380 95 190 380 570 
b. doorwerking salarisver-
hoging trendvolgers in 
kosten gezondheidszorg 100 100 130 85 230 185 

Algemeen totaal (a + b) 385 480 225 275 610 755 
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HOOFDSTUK IV. HET NETTO-AANPASSINGSMECHANISME 

§ IV.1. Inleiding 

De huidige inkomensontwikkel ing via de sociale uitkeringen volgt twee 
sporen: 

- de min imumui tker ingen zijn op netto-basis gekoppeld aan het min i -
mumloon , terwi j l 

- de uitkeringen boven het m i n i m u m op bruto-basis de regel ingslonen 
volgen. 

De in Bestek'81 voorgestelde maatregelen laten dit tweesporenbeleid, 
waarvan het ontstaan in paragraaf IV.2 word t geschetst, principieel onge-
moeid. Voorgesteld werd om de daarbij geconstateerde onevenwicht ighe-
den en systeemfouten die in de loop der jaren zijn gegroeid, weg te nemen. 
Bedoelde onevenwicht igheden en systeemfouten zijn alle terug te voeren op 
de (ongeli jkheid van) aftrekposten op uitkeringen en lonen, waardoor de net-
to- inkomensontwikkel ing tussen beide genoemde categorieën en tussen 
niet-actieven onder l ing, op onevenwicht ige wijze plaatsvindt. Ti jdens de 
parlementaire behandel ing van Bestek ' 8 1 , maar ook buiten het parlement, 
bleek een brede mate van overeenstemming over de noodzaak op zich zelf 
om systeemfouten en onevenwicht igheden in de aanpassingsmechanismen 
van de sociale uitkeringen te corr igeren. De door het kabinet naar voren ge-
brachte wi jz ig ingsvoorstel len werden daarbi j tevens in een meer algemeen 
kader geplaatst. Met name kwam de vraag naar voren in hoeverre op grond 
van sol idar i te i tsoverwegingen tussen actieven en niet-actieven de gesigna-
leerde onevenwicht ige inkomensontwikkel ing op netto-basis kan worden 
rechtgetrokken. Voorafgaand aan de defini t ieve wettel i jke regeling van de 
aanpassingsmechanismen heeft het kabinet het advies van de Sociaal-Eco-
nomische Raad ter zake ingewonnen. Hierop zal in paragraaf IV.3 worden in-
gegaan. Ten einde niet een jaar verloren te laten gaan zijn voorui t lopend en 
bij wijze van voorschot op de definit ieve wettel i jke regel ing, de uitkeringen 
per 1 januari 1979 gekort met een percentage van 0,3 voor de sociale min ima 
en van 0,2 op lopend tot 0,7 voor de uitkeringen boven het m in imum. Voor 
de onderbouwing hiervan zij verwezen naar het desbetreffende wets-
ontwerp en de parlementaire behandel ing daarvan. Per 1 juli 1979 is weder-
om een voorschot genomen op de defini t ieve beperking van de uitkeringen 
met 0,2 voor de min imumui tker ingen oplopend tot 0,7 voor de max imumui t -
keringen. 

§ IV.2. Historische ontwikkeling 

Bij de invoering van de Algemene Ouderdomswet op 1 januari 1957 werd 
in Nederland een systeem van indexering geïntroduceerd, ten einde een wel-
vaartsvaste ontwikkel ing van de AOW-pensioenen te garanderen. Zowel de 
bruto-ui tkering krachtens deze wet als het inkomen waarover maximaal pre-
mie werd geheven werd gekoppeld aan de index der regel ingslonen. In het 
oorspronkel i jke artikel 9 werden twee gronden genoemd die een afwijking 
naar boven of beneden van deze bruto-ontwikkel ing rechtvaardigden. Het 
derde lid opende de mogel i jkheid van een verhoging van de uitkeringen in-
dien daartoe bijzondere aanleiding bestond in verband met de feiteli jke 
loonontwikkel ing. Het betreft hier de mogel i jkheid tot het zogenaamde tus-
sentijds indexeren. Het vi j fde lid voorzag in een afwijkende aanpassing in-
dien voor gepensioneerden een wi jz iging in de «reële netto- inkomsten zou 
optreden, welke niet of niet in dezelfde of nagenoeg dezelfde algemene ma-
te geldt voor de groep dergenen, waarop het indexcijfer der lonen betrek-
king heeft». Volgens de memor ie van toel icht ing op het desbetreffende 
wetsontwerp diende onder reële netto- inkomsten te worden verstaan de 
koopkracht van het vri j besteedbare deel van het totale inkomen. Bij latere 
wetswi jz ig ingen is de geest van beide leden gehandhaafd en neergelegd in 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,15900, nrs. 3-4 23 



1 Er is geen bruto-uitkeringsniveau. De ver-
schuldigde premies voor de voksverzekeringen 
en eventueel de ziekenfondsverzekering als-
mede de inkomstenbelasting komen voor reke-
ning van de gemeenten. 
2 Wet houdende nadere regelen van tijdelijke 
aard ten aanzien van de bijstand in de algeme-
ne noodzakelijke kosten van bestaan, 22 april 
1971. 

thans het zesde respectieveli jk derde l id. Van beide wettel i jke mogel i jkheden 
is in de loop der jaren gebruik gemaakt, leidende tot afwi jk ingen van de in-
dex der regel ingslonen zowel naar boven (vooral in verband met huuraan-
passingen) als naar beneden. De neerwaartse afwi jk ingen (1 jul i 1957; 1 juni 
1963 en 1 januari 1965) hielden alle verband met de beperking van de reële 
net to- inkomstenontwikkel ing van werknemers als gevolg van een gestegen 
AOW-premie. 

In de A W W (1959), de IWI (1962), de AKW (1963), de KWL (1963) en de KKZ 
(1963) is hetzelfde aanpassingsmechanisme opgenomen als in de AOW. 

De langlopende bruto-ui tker ingen krachtens de WAO (1967) en WWV 
(1974) volgen eveneens de regel ingslonen, zij het dat dit ten aanzien van de 
WWV-ui tker ingen niet gebaseerd is op een wettel i jke regeling maar plaats 
v indt via ministeriële r icht l i jnen. De WAO kent bepal ingen met betrekking tot 
de indexaanpassing in dezelfde geest als die genoemd bij de bespreking van 
artikel 9 van de AOW. Het betreft hier artikel 15 van de WAO, derde en vi j fde 
l id. Ook hier kunnen schoksgewijze loonontwikkel ingen en onevenwicht ige 
net to-verhoudingen aanleiding zijn om in posit ieve of negatieve zin af te w i j -
ken van de toepassing van de regel ingsloonindex. In het verleden heeft n im-
mer een neerwaartse correctie plaatsgevonden. 

De kort lopende uitkeringen krachtens de ZW en W W volgen de lonen in de 
desbetreffende bedrijfstak op de voet, waarmede tot ui tdrukking werd ge-
bracht dat de ui tker ingsgerecht igden nog een zekere binding met hun be-
dr i j fs taken hun beroep hebben. 

Tot 1965 kenden de sociale verzekeringsuitkeringen en de WWV uitsluitend 
een bruto-aanpassingssysteem. Daarna werden de AOW- en AWW-ui tker in-
gen in toenemende mate als basisuitkeringen beschouwd, die met aanvul-
lende pensioenvoorzieningen tot een redelijk pensioenniveau zouden moe-
ten leiden. Aangezien de realisering van een aanvul lend pensioenstelsel veel 
meer t i jd nam dan desti jds werd voorzien, is in 1969 de polit ieke beslissing 
genomen de AOW- en AWW-ui tker ingen extra te verhogen tot een sociaal 
m i n i m u m . De Commissie Sociale Verzekeringen van de Sticht ing van de Ar-
beid adviseerde in oktober 1969 de uitkeringen krachtens de AOW te verho-
gen tot 85% van het b ru to -m in imumloon , hetgeen op netto-basis zou leiden 
tot geli jkheid van beide inkomens. Aldus ontstond de problematiek van de 
zogenaamde netto-netto-koppel ing. De netto-netto-koppel ing werd in de 
daarop volgende jaren niet alleen gerealiseerd door structurele verhogingen 
van de bruto-ui tker ingen, maar mede via maatregelen in de sfeer van de be-
last ingheff ing en bejaardenziekenfondsverzekering. De tradit ionele bruto-
koppel ing werd voor de min imumui tker ingen de facto verdrongen door een 
koppel ing op netto-basis. 

De vaststel l ing van het netto-ui tker ingsniveau1 van de per 1 januari 1965 in 
werk ing getreden Algemene Bijstandswet behoorde aanvankeli jk tot de ver-
antwoordel i jkheid van de gemeenten. In 1968 zijn de bi jstandsuitkeringen 
van een tweetal r i jksgroepsregel ingen geli jkgesteld aan het net to-min imum-
loon met een marge van 5%, o.m. in verband met het niet hebben van ver-
wervingskosten. Deze r i jksgroepsregel ingen waren r icht inggevend voor het 
gemeentel i jke bi jstandsbeleid. Per 1 juli 1970 zijn bij wet 2 deze normen voor 
alle bi jstandsuitkeringen verpl icht gesteld. Sindsdien is in het parlement 
maar ook daarbuiten herhaaldeli jk aangedrongen op afschaff ing van de 
5%-marge. Middels het Besluit Landelijke Normer ing is de normui tker ing 
van de ABW voo reen echtpaar zonder kinderen per 1 jul i 1974 gebracht op 
100% van het ne t to -min imumloon van een gehuwde werknemer zonder kin-
deren. 

De mot iver ingen die bij het streven naar netto-geli jkheid hebben ge-
golden waren drieërlei. Genoemd is reeds dat hiermede een stap werd gezet 
in de r ichting van de oplossing van het vraagstuk van de aanvul lende pen-
sioenvoorziening voor werknemers. 

Een tweede argument was dat netto-netto-gel i jkheid ertoe zou kunnen lei-
den dat er geen aanleiding meer zou zijn voor het verlenen van aanvullende 
bi jstand aan bejaarden, waarvan het niveau desti jds door vele gemeenten 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980, 15 900, nrs. 3-4 24 



eveneens werd gekoppeld, al of niet met enige afstand, aan het netto-mini-
mumloon. Ten slotte zou een verhoging van het AOW-pensioen gebonden 
en gerechtvaardigd zijn ten opzichte van (aanvullende) pensioentrekkers 
met vaste bedragen, daar de koopkracht hiervan door de geldontwaarding 
ernstig werd aangetast. Omstreeks medio 1973 was het netto-AOW-pen-
sioen het netto-minimumloon dicht genaderd. 

De WAO die in 1967 in werking trad, had als enige werknemersverzekering 
een minimumdagloon voor alle uitkeringsgerechtigden. Het bruto-niveau 
van dit minimum was oorspronkelijk afgeleid van de uitkering krachtens de 
IWI, die ongeveer 80% van het gemiddelde loon van een ongeschoolde 
werknemer bedroeg. De WW en WWV kennen sinds 1969 een minimumdag-
loon voor kostwinners, waarbij ongehuwden van 35 jaar en ouder eveneens 
als kostwinners worden aangemerkt. Dit minimum werd in 1969 op hetzelf-
de niveau gesteld als toen voor het WAO-minimumdagloon gold. De ZW 
kent geen wettelijke minimumuitkering doch wel een feitelijke, namelijk 80% 
van het bruto-minimumloon in de desbetreffende bedrijfstak. Per 1 juli 1974 
heeft een wetswijziging plaatsgehad op grond waarvan de SVR volgens 
door de Minister van Sociale Zaken te stellen regels de minimumdaglonen 
van WAO en WW vaststelt. De laatste jaren zijn deze bruto-minimumdaglo-
nen zodanig vastgesteld dat de netto-bedragen van de minimumuitkeringen 
ingevolge de WAO, WW en WWV evenals de bijstandsnorm voor gehuwden 
gelijk zijn aan het netto-minimumloon. 

De netto-AAW-uitkering - hoewel in beginsel hetzelfde bruto-indexsy-
steem van toepassing is als in de overige wetten - is bij wet (1976) gelijkge-
steld aan het netto-AOW-pensioen. 

Per 1 januari 1972 is op advies van de Sociaal-Economische Raad een 
coördinatie van de aanpassingsmethodieken tot stand gebracht, inhouden-
de dat de uitkeringen en het minimumloon tweemaal per jaar, per 1 januari 
en per 1 juli, worden aangepast aan de index der regelingslonen. 

In onderstaande tabel zijn de bruto- en netto-minimumuitkeringen krach-
tens de verschillende uitkeringsregelingen per 1 januari 1980 weergegeven 
bij ongewijzigd beleid (dus exclusief voorschotkortingen 1979), in vergelij-
king met het minimumloon. Het blijkt dat de sociale minima in de WAO en 
WWV op netto-basis gelijk zijn aan het minimumloon. Voor gehuwde 
AOW-ers en de daaraan gekoppelde AAW-ers dient nog een afstand van f 9,50 
te worden overbrugd. De AWW-uitkering kent geen netto-koppeling doch is 
op bruto-basis gekoppeld aan het bruto-AOW-pensioen. De ABW-uitkering 
kent uitsluitend een netto-bedrag dat gelijk is aan het netto-minimumloon. 

Tabel IV .1 . Bruto bedragen, inhoudingen en netto-bedragen van de koppelingsgrondslag en de gekoppelde uitkeringen per 
1 januari 1980 bij ongewijzigd beleid (exclusief correcties in 1979) 

Koppe-
AOW AOW AAW AAW W A O ' WW WWV ABW 

li ngs-
grond-
slag 

gehuwd onge- gehuwd' onge-
huwd huwd ' 

kost- kost- gehuwd 
winner ' winner ' 5 

Bruto per maand 1821,30 1421, - 9 7 3 , - 1674,75 1176,24 1688,45 1792,86 1938,02 
Premie ZFW 73,76 28,40 28,40 61,33 41,11 61,77 72,58 78,43 
Premie WW/ZW 34,14 17,77 
Premie WAO 42,86 40,73 50,92 
Premie AOW/AWW 200,70 181,84 121,80 183,57 197,38 217,09 
Loonbelasting 119,20 55,50 21,20 91,57 75,47 93,96 113,53 151,66 
Netto per maand 1350,64 1337,10 923,40 1340,01 937,86 1349,15 1350,87 1439,92 1350,60 
Vakantie-uitkering per maand 145,70 113,68 77,84 133,98 94,09 135,07 143,42 
Premie ZFW 5,90 5,42 3,81 5,47 5,80 
Premie WW/ZW 2,73 1,43 
Premie WAO 10,27 10,11 
Premie AOW/AWW 15,29 16,17 11,35 16,30 15,05 
Loonbelasting 22,14 20,46 22,16 15,56 22,34 21,79 
Netto per maand 89,37 93,22 77,84 90,23 63,37 90,96 89,24 89,40 
Totaal netto 1440,01 1430,32 1001,24 1430,24 1001,23 1440,11 1440,11 1439,92 1440 . -

t l : 70% 
i 
100% 70% 

i i i l 

f t l : 100% 100% 100% 100% f y,ou 
i 

100% 100% 100% 100% 

1 De uitkeringen worden op dagbasis be-
rekend, doch zijn voor de vergelijkbaar-
heid tot maandbedragen herleid. 
2 De vakantie-uitkering is begrepen in de 
daguitkering en wordt niet afzonderlijk 
vastgesteld. 
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Samenvat tend komt uit dit korte historische overzicht naar voren dat aan-
vankeli jk de uitkeringen en voorzieningen alle op bruto-basis werden aange-
past aan de index van de regel ingslonen. Van de aanvang af heeft de moge-
Iijkheid bestaan o m hiervan op bepaalde gronden in posit ieve en negatieve 
zin af te wi jken. Met ui tzondering van de WAO kenden de verschi l lende so-
ciale wet ten geen min imumbepa l ingen. Eerst sinds 1969 onts tond een twee-
sporen beleid. De min imumui tker ingen werden op netto-basis geleideli jk op-
getrokken tot het m i n i m u m l o o n en materieel hieraan gekoppeld. De uitke-
ringen boven het m i n i m u m bleven op bruto-basis gerelateerd aan de rege-
l ingslonen. 

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

In Bestek '81 is aangetoond dat de in de vor ige paragraaf beschreven aan-
passingsmechanismen van de sociale ui tkeringen leiden tot een oneven-
wicht ige ontwikkel ing van de netto- inkomens van actieven en niet-actieven 
en tussen niet-actieven onder l ing. Deze onevenwicht ige ontwikkel ingen zijn 
globaal terug te voeren op het verschil in inhoudingen op inkomens van ac-
t ieven en niet-actieven. Als correctie op deze onevenwicht ige inkomensont-
wikkel ing stelde het kabinet in Bestek '81 wi jz ig ingen voor in de aanpas-
s ingsmechanismen ten aanzien van de niet-actieven. In afwacht ing van een 
daartoe door de SER uit te brengen advies ging het par lement in meerder-
heid akkoord met een t i jdeli jke, op een defini t ieve wettel i jke regel ing voor-
ui t lopende beperking van de aanpassing van de sociale ui tker ingen aan de 
loonontwikkel ing. 

Ter nadere toel icht ing op de gedachten die ten grondslag l iggen aan de 
wi jz ig ingsvoorstel len in Bestek '81 en aan de adviesaanvrage aan de SER 
(d.d. 9 januar i 1979) moge het volgende dienen. Het was en is niet de bedoe-
ling van de Regering om de welvaartsvaste ontwikkel ing van de uitkeringen 
in het a lgemeen en de koppel ing van de laagste uitkering in het bi jzonder 
aan het m i n i m u m l o o n , te verlaten. Daarmee bli jft zij handelen in de geest 
van de wetgev ing zoals die bij de invoer ing van de indexering in 1957 tot u i -
t ing kwam. De mogel i jkheid tot correcties om de net to- inkomensontwikke-
ling van actieven en niet-actieven evenwicht ig te doen ver lopen is bli jkens 
paragraaf IV. 2 vanaf de aanvang van de indexeringsprakti jk (1957) in de wet 
vastgelegd. Daarvan is ook herhaaldeli jk gebruik gemaakt, zowel in posit ie-
ve als in negatieve zin. 

Ten aanzien van de sociale min imumui tker ingen trad sinds 1969 een 
nieuw r icht inggevend beginsel naar vo ren : het streven naar gel i jkheid op 
netto-basis tussen de laagste sociale uitkeringen en het laagste loon, in casu 
het wettel i jk m in imumloon . Dat verklaart mede dat na 1969 geen negatieve 
afwi jk ingen van de toepassing van de regel ingsloonindex hebben plaatsge-
vonden. Nu sinds 1973 bedoelde geli jkheid nagenoeg geheel is gerealiseerd 
dr ingt zich de noodzaak op tot een definit ieve regeling van de aanpassings-
systematiek voor de min imumui tker ingen. Met name is het van belang dat 
het niveau en de ontwikkel ing van de koppel ingsbasis van de sociale min i -
ma nauwkeur ig in de wet worden vastgelegd. 

Voor de boven-min imale ui tkeringen bli jft het beginsel gehandhaafd dat 
aanpassing aan de loonontwikkel ing plaatsvindt in de bruto-sfeer. Wel die-
nen wi jz ig ingen aangebracht te worden op het zogenaamde bruto-netto-pad 
ter bevorder ing van een evenwicht ige ontwikkel ing van de reële netto-be-
steedbare inkomens van actieven en niet-actieven. De verhouding tussen 
netto- loon en netto-uitkering (het netto-uitkeringspercentage) is in de loop 
der jaren gewi jz igd, in die zin dat het verschil tussen netto- loon en netto-uit-
kering niet onaanzienli jk geringer is geworden, hoewel dit zeker niet werd 
beoogd door de wetgever en de wet de mogel i jkheid bood o m zulks tegen te 
gaan. 

De memor ie van toel icht ing op de WAO sprak indert i jd van het verstrek-
ken van een «verantwoorde schadeloosstel l ing» voor gederfd loon. De toen-
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malige wetgever zag geen aanleiding om de aanpassing van de arbeidson-
geschiktheidsuitkeringen anders te doen plaatsvinden dan opgrond van 
«wijzigingen in de algemene loonindex, op de wijze als in artikel 9 van de AI-
gemene Ouderdomswet is bepaald.» Van de aanvang af is dus de mogelijk-
heid aanwezig geweest om op grond van ontwikkelingen in de netto-inko-
mensverhoudingen correcties aan te brengen op de toepassing van de rege-
lingsloonindex. Zoals reeds gesteld is dit voor de WAO nimmer in neer-
waartse richting geschied. Terwijl door het groeiende aantal niet-actieven de 
premielast voor de actieve bevolking steeds zwaarder werd nam de relatieve 
inkomenspositie van niet-actieven toe ten opzichte van de werkenden. Op 
deze wijze werd de solidariteit tussen actieven en niet-actieven overtrokken, 
in het nadeel van actieven. Uit onderstaande tabel blijkt hoe het netto-uitke-
ringspercentage sinds 1967 is gestegen. 

Netto WAO-uitkeringen uitgedrukt in een percentage van het nettoloon voor een aantal 
inkomensniveaus in 1967 en 1980 (bij ongewijzigd beleid, berekend op basis van 
inkomstenbelasting) 

1 juli 1967 1 januari 1980 

Iets boven minimum 85,7 90,1 
Modaal dagloon 85,2 90,5 
Maximum dagloon 83,3 90,2 

Het netto-uitkeringspercentage is in de loop der jaren toegenomen met 5 a 
7 procentpunten. In vergelijking met andere landen zijn deze netto-uitke-
ringspercentages zeer hoog te noemen. Op het niveau van het modale inko-
men is het overeenkomstige percentage in België 75, in Denemarken 80, in 
Duitsland 65, in Engeland 45 en in Ierland 70. 

Op 5 oktober jl. heeft de Sociaal-Economische Raad advies uitgebracht 
over de aanhangige materie. Met voldoening constateren wij dat er geen 
principiële verschillen van inzicht bestaan tussen de grondgedachten van de 
raad en die van de Regering. Beide wensen handhaving van het bruto, wel-
vaartsvaste aanpassingsmechanisme. 

Beide ook zijn van mening dat de huidige netto-ontwikkeling van de uitke-
ringen ten opzichte van die van de netto-lonen, correcties behoeft. In dit ver-
band zijn de volgende passages uit het SER-advies van belang: «Uit het 
voorgaande kan worden afgeleid dat het eerst in de AOW en vervolgens in 
de andere sociale verzekeringswetten tot stand gekomen systeem van aan-
passing van de uitkeringen in wezen wordt gekenmerkt door een wederkeri-
ge solidariteit van werkenden en uitkeringsgerechtigden. Enerzijds is de bru-
to-loonontwikkeling van de actieven bepalend voor de hoogte van de aan-
passing van de bruto-uitkeringen, dat wil zeggen deze uitkeringen zijn wel-
vaartsvast, anderzijds vindt deze bruto-aanpassing zijn begrenzing in een 
parallelliteit van de netto-inkomensontwikkeling van de werkenden en de uit-
keringsgerechtigden. Verder kan worden geconcludeerd dat het feitelijk han-
teren van het bruto-aanpassingsmechanisme een door politieke keuzen be-
paalde toepassing is van een in zich zelf consistent systeem.» 

En voorts: «Op basis van het voorgaande kan worden gezegd dat een ont-
breken in de wet van een bepaling welke duidelijk omschrijft wat onder net-
to-minimumloon wordt verstaan als grondslag voor de berekening van de 
minimumuitkeringen ingevolge de sociale verzekeringen, als een tekort in 
de wetgeving is te beschouwen.» 

Uiteenlopende opvattingen treden aan het licht over de wijze waarop en 
de mate waarin aan deze grondgedachten concrete inhoud en vorm zou kun-
nen worden gegeven. De Regering is evenwel van oordeel dat de uitge-
brachte adviezen voldoende aanknopingspunten bieden om tot een even-
wichtige, maatschappelijk aanvaardbare wettelijke regeling te komen inzake 
de aanpassingsmechanismen van de sociale uitkeringen. Bij de behandeling 
van de afzonderlijke voorstellen zal nader op deze adviezen worden inge-
gaan. 
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§ IV. 4. Uitgangspunten bij de wijziging van de aanpassingsmechanismen 
van de sociale uitkeringen en voorzieningen 

Zowel in het parlement t i jdens het debat over de regeringsverklar ing voor 
het jaar 1979, in Bestek'81 alsook in de SER-adviesaanvrage van 9 januari 
1979 heeft het kabinet een aantal duidel i jke ui tgangspunten genoemd. On-
dergetekenden hechten eraan deze nog eens expliciet te vermelden: 

- handhaving van een systeem van welvaartsvaste ui tkeringen door ver-
hoging van de bruto-ui tker ingen boven het m in imum met de index der rege-
l ingslonen; 
- wettel i jke regeling van de koppel ing op netto-basis tussen m in imumloon 

enerzijds en de sociale min imumui tker ingen anderzi jds; de bestaande af-
stand van f 9,50 per maand tussen netto AOW/AWW enerzijds en net to-mini -
mumloon anderzijds dient te worden opgevuld ; 

- handhaving van de koopkracht voor in ieder geval de laagste uitkerin-
gen en zo mogeli jk hoger (in 1979 tot aan modaal) ; hierbi j dient ook de ver-
houding tot de koopkrachtontwikkel ing van actieven in het oog te worden 
gehouden. 

Op basis van deze u i tgangspunten en in overweging nemend de opvat t in-
gen die vertolkt zijn in het par lement en de SER stellen w i j een nieuwe wette-
lijke regeling van de aanpassingsmechanismen van de sociale uitkeringen 
en voorzieningen voor. Daarbij zal tevens rekening worden gehouden met 
de voorschotten die per 1 januari en per 1 jul i 1979 zijn genomen op deze de-
f ini t ieve regeling. Hoewel de aanpassingsproblematiek voor de sociale min i -
ma en voor de uitkeringen boven het m in imum gemeenschappel i jke aspec-
ten heeft, is terwi l le van de overzichteli jkheid een afzonderli jke behandel ing 
gevolgd. 

In het hiernavolgende zijn de maatregelen besproken in de hoofdstukken I, 
II en III als gegeven beschouwd. 

§ IV. 5. Aanpassing minimumuitkeringen 

Het gebruik van de term «sociaal-minimum» lijkt te duiden op een abso-
luut bedrag dat min imaal benodigd is om in de noodzakelijke kosten van 
levensonderhoud te kunnen voorzien. Uit paragraaf IV. 2 komt naar voren 
dat in het verleden de hoogte van het m in imum bestaansniveau niet is be-
paald op grond van onderzoekingen naar minimale behoeften. Veeleer heeft 
men gekozen voo reen praktische oplossing: een relatief m i n i m u m . Zo werd 
in 1964 in overleg tussen het toenmal ige kabinet en de Stichting van de Ar-
beid het b ru to -min imumloon gesteld op f 100 per week. Aannemel i jk is dat 
bij de vaststel l ing van dit niveau de desti jds geldende loonmin ima in ca.o. 's 
een belangrijke rol hebben gespeeld. Bij de to ts tandkoming van de Wet mi -
n imumloon en min imumvakant ieb i js lag op 7 november 1968 werden als 
wettel i jk m in imumloon vastgesteld de bedragen welke op grond van een 
beschikking van het College van Rijksbemiddelaars per 1 jul i 1968 als min i -
mumloon golden. Dit b ru to -min imumloon werd tot medio 1970 verhoogd of 
verlaagd op basis van een gemengde loon-pri jsindex. Vanaf medio 1970 
v indt tweemaal per jaar verhog ing öf verlaging plaats op basis van de rege-
l ingsloonindex. Daarnaast hebben van t i jd tot t i jd structurele verhogingen 
van het b ru to -min imumloon plaatsgevonden op grond van verschi l len 
tussen verdiende lonen en regel ingslonen en van als gevolg van vloeren in 
de pri jscompensatie en init iële loonsverhogingen in de vo rm van vaste be-
dragen ontstane achterstanden. Via toepassing van de normale belasting-
en premieregimes voor werknemers resulteerde het ne t to -min imumloon. 

In paragraaf IV. 2 is beschreven hoe geleideli jk aan een beleid ontstond ge-
richt op het bereiken van geli jkheid op netto-basis tussen de m in imumbe-
dragen van de uitkeringen van de sociale verzekeringen en voorzieningen 
enerzijds en het m i n i m u m l o o n anderzijds. Er was dus een streven naar een 
relatief m in imum voor de sociale uitkeringen en voorzieningen, nameli jk in 
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relatie tot het laagste besteedbare inkomen van volwassen werknemers met 
een volledige werkkring. Wij zijn van oordeel dat het in het verleden ontwik-
kelde en gevoerde beleid ten aanzien van de vaststelling van een relatief mi-
nimum voor de sociale uitkeringen en voorzieningen overeenkomstig de 
hiervoorgenoemde, door het parlement en de SER aanvaarde uitgangs-
punten, ten principale dient te worden voortgezet. 

Het netto-minimumloon blijft dus fungeren als koppelingsbasis voor de 
sociale minimumuitkeringen. Het gaat daarbij om een eenduidig vrij be-
steedbaar netto-bedrag. In de praktijk is deze eenduidigheid echter niet aan-
wezig omdat niet alle minimumloners aan dezelfde premie-inhoudingen zijn 
onderworpen. Bovendien dient in verband met het onderscheid in het fiscale 
regime met betrekking tot aftrekbare kosten voor inkomsten uit tegenwoor-
dige arbeid en voor die uit vroegere arbeid, laatstbedoeld regime te worden 
gehanteerd bij de bepaling van het vrij besteedbaar netto-bedrag. Onder-
staand is gestreefd naar een zodanige berekeningswijze van het netto-mini-
mumloon dat een eenduidig vrij besteedbaar netto-bedrag resulteert als 
koppelingsbasis voor de sociale uitkeringen op het laagste niveau. 

Uitgaande van het wettelijk bruto-minimumloon is tot op heden ter bere-
kening van de koppelingsbasis voor de sociale minima gerekend met een 
gewogen gemiddelde premie krachtens de Ziektewet (ZW) en Wachtgeld-
verzekering (Wg) van 1,65. Deze premies verschillen namelijk per bedrijfstak 
of onderdelen daarvan, zodat het kan voorkomen dat, zoals in Bestek '81 als-
ook in de adviesaanvrage aan de SER is betoogd, belangrijke groepen mini-
mumloners feitelijk een zwaardere premielast te dragen hebben dan waar-
mee bij de berekeningsbasis voor de sociale minimumuitkeringen rekening 
wordt gehouden. Op grond hiervan heeft het kabinet in Bestek '81 voorge-
steld voortaan van een hogere rekenpremie ZW/Wg uit te gaan. Gekozen 
werd voor een percentage van 2,5%, globaal overeenkomende met het ge-
middelde van de hoogste premiepercentages zoals die betaald worden door 
een groep van 25 000 volwassen minimumloners met een volledige werk-
kring. Het kabinet onderschrijft nog steeds de gedachten die aan dit voorstel 
ten grondslag lagen; immers gezien het algemeen geldende karakter van 
een basisinkomen is het niet wenselijk dat de laagste sociale uitkeringen op 
netto-basis uitgaan boven het netto-minimumloon van werknemers. Wij 
constateren dat dit uitgangspunt in de SER niet is bestreden. In het SER-ad-
vies zijn echter enige nieuwe feiten en overwegingen naar voren gebracht, 
waarvan de belangrijkste hier kort worden gememoreerd. Allereerst is in het 
SER-advies gewezen op het bezwaar dat op grond van de CBS-minimum-
loonenquete, die immers een momentopname is, «niet het juiste aantal per-
sonen kan worden bepaald dat regelmatig dan wel gedurende een redelijk 
lange tijd werkzaam is tegen het minimumloon». Voorts is gebleken dat in 
de bedrijfstakken waaruit de door het kabinet bedoelde 25 000 minimumlo-
ners voortkwamen, een hogere vakantie-uitkering wordt betaald dan de 7% 
waarmede in de calculatie van de koppelingsbasis wordt gerekend. Deze en 
nog enige andere bezwaren tegen de in Bestek '81 becijferde forfaitaire hef-
fing van 2,5% als Zw/Wg-premie hebben de Regering ertoe bewogen haar 
aanvankelijke voorstel te wijzigen, in de zin zoals voorgesteld door een klei-
ne meerderheid van de SER. Bedoeld deel van de raad stelt zich op het 
standpunt dat, evenals tot nu toe gebruikelijk, een rekenpremie ZW/Wg ge-
hanteerd dient te worden, overeenkomende met het gewogen gemiddelde 
van alle werknemerspremies. Als gewichten hierbij zouden niet, zoals thans 
het geval is, de premieplichtige loonsommen van de onderscheiden be-
drijfsverenigingen c.q. risicogroepen dienen te fungeren, doch dezelfde 
loonsommen die als gewichten dienen bij de bepaling van de regelingsloon-
index. Immers zowel bij de vaststelling van de regelingsloonindex als bij die 
van de koppelingsbasis gaat het om aanpassingen aan de algemene wel-
vaartsontwikkeling zodat het consistent lijkt in beide gevallen gebruik te ma-
ken van dezelfde gewichten. Er is echter niet steeds sprake van een recht-
streeks aan te geven verband tussen de voor de bedrijfstakken of delen daar-
van geldende premies en de ca.o.'s die de basis vormen van de regelings-

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15 900, nrs. 3-4 29 



loonindex. Daarom zal deze premie via een zo nauwkeur ig mogeli jke weg ing 
worden berekend; op basis van gegevens over 1979 zou bedoelde waarde 
van de ZW/Wg-premie 1,8% bedragen. Bij de artikelsgewijze toel icht ing is 
nader aangegeven hoe dit percentage word t bepaald. 

In onderstaande tabel is aangegeven welke effecten deze maatregel heeft 
op de berekening van het ne t to -min imumloon als koppelingsbasis. Hierbij is 
verondersteld dat de maatregel in 1980 vol ledig in werk ing zou zijn getre-
den. 

Tabel IV.2. Koppelingsgrondslag per 1 januari 1980 bij een premie voor de ZW/Wacht-
geldverzekering van 1,8% 

Ongewijzigd 
beleid 

Gewijzigd 
beleid 

Verschil 

Bruto minimumloon, 
incl. vakantietoeslag 
Premie ZFW 
Premie WW/ZW 
Premie WAO 
Premie AOW/AWW 
Loonbelasting 
Koppelingsgrondslag 

1967 1967 
79,66 79,66 
36,87 39,83 
53,13 53,13 

215,99 215,99 
141,34 141,34 

1440,01 1437,05 

+ 2,96 

2,96 

Mochten in de toekomst nieuwe werknemersbi jdragen worden ingevoerd, 
dan spreekt het vanzelf dat ook deze in de koppel ingsgrondslag worden be-
trokken. 

Een tweede correctie betreft de toepassing van het fiscale regime. In de 
huidige koppel ingsmethodiek word t de koppelingsbasis bepaald onder toe-
passing van het fiscale regime voor een werknemer die een dienstbetrekking 
vervult . Het inkomen van zo'n werknemer is in fiscaal opzicht inkomen uit te-
genwoord ige arbeid (4%-regel ing en f 200). De inkomsten via de verschil len-
de sociale verzekeringswetten vo rmen meestal inkomsten uit vroegere ar-
beid (f 150) zoals in onderstaand overzicht is aangegeven. 

Fiscale behandeling van het minimumloon en de sociale uitkering in 1979 

Loonbelasting-
tabel ' 

4% regeling 
en f 200 

f 1 50 Bijzondere 
aftrek 

Minimumloon wit 
AOW grijs 
AAW/WAO groen 
WW/ZW wi t 
WWV groen 
ABW < 65 jaar groen 
ABW > 65 jaar grijs 
WUV/WBP < 65 jr. groen 
WUV/WBP > 65 jr. grijs 

X 1886/2691 
X 1815 

X 

X 

X 1886/2691 
X 1815 
X 1886/2691 

' In de witte loonbelasting" en premie-
tabellen zijn de volgende factoren 
verwerkt: 
— premies ingevolge de sociale ver-
zekeringswetten (Ziekenfondswet, 
Ziektewet, Werkloosheidswet, Wet op 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 
AOW en AWW); 
— de wettelijke 4%-regeling; 
— de reiskostenaftrek van f 200 voor 
de eerste 10 kilometer. 
In de grijze loonbelastingtabellen zijn 
de volgende factoren verwerkt: 

— de wetteli jke aftrek van f 1 50 per 
jaar ter zake van kosten en persoon-
lijke verplichtingen; 
— de bejaardenaftrek. 
In de groene loonbelasting- en premie-
tabellen zijn de volgende factoren 
verwerkt: 
— premies ingevolge de AOW en AWW; 
— de wetteli jke aftrek van f 1 50 per 
jaar ter zake van kosten en persoon-
lijke verplichtingen. 
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Het blijkt dat van de sociale uitkeringen alleen de WW- en ZW-ui tker ingen 
fiscaal als inkomsten uit tegenwoord ige arbeid worden aangemerkt, omdat 
in deze gevallen de band met de vervulde dienstbetrekking duidel i jk aanwe-
zig is. Bij de berekening van de verschuldigde premie AOW/AWW en de 
loonbelast ing is voor deze uitkeringen, evenals voor het m i n i m u m l o o n , de 
zogenaamde wit te tabel van toepassing. De sociale begrippen «actief» en 
«niet-actief» lopen dus niet parallel met de fiscale begrippen «tegenwoordi -
ge» en «vroegere arbeid». Bij de uitkeringen boven het m i n i m u m word t for-
meel en materieel het adequate fiscale regime toegepast omdat hier geen 
netto-koppel ingsmechanisme werkt. Alle min imumui tker ingen worden ech-
ter via de koppel ing aan het m in imumloon in de huidige koppel ingsmetho-
diek materieel behandeld als inkomsten uit tegenwoord ige arbeid. 

De fiscus gaat ervan uit dat een genieter van inkomsten uit tegenwoord ige 
arbeid kosten maakt om zijn inkomen te verwerven. Op inkomsten uit tegen-
woord ige arbeid (in casu het m in imumloon en de WW- en ZW-uitkering) 
word t ter bepal ing van het premiepl icht ig inkomen voor de volksverzekerin-
gen alsmede de belastbare som ten minste 4 % verwervingskosten met een 
max imum van f800 per jaar in minder ing gebracht, benevens een reiskos-
tenforfait van f200. Deze forfaitaire bedragen gelden ongeacht de werkel i jke 
kosten. Zi jn de werkeli jke kosten echter hoger, dan geldt dit hogere bedrag. 
Voor inkomsten uit vroegere arbeid (in casu de sociale uitkeringen exclusief 
die krachtens W W en ZW) geldt daarentegen een vaste aftrek van f 150 per 
jaar als forfaitaire tegemoetkoming voor aftrekbare kosten. In de koppelings-
grondslag voor de min imumui tker ingen, met uitzondering van die krachtens 
de W W en ZW, dient de vaste aftrek van f 150 te worden verwerkt. Immers de 
koppel ingsgrondslag heeft betrekking op uitkeringsgerecht igden die inkom-
sten uit vroegere arbeid hebben. Geheel redelijk en consistent hiermede is 
dat in de koppel ingsgrondslag voor de WW- en ZW-uitkeringen het regime 
voor het feiteli jk m in imumloon van toepassing is. Ter voorkoming van mis-
verstand zij erop gewezen dat het materiële effect niet gelijk is aan de nomi -
nale waarde van de aftrek maar aan het fiscale effect daarvan. 

Overigens zij opgemerkt dat ook bij de berekening van de bruto-ui tker in-
gen vanuit de koppel ingsgrondslag (zie paragraaf IV.9) het fiscale regime op 
de hier voorgestelde wijze word t toegepast. Louter door de huidige techniek 
van de koppel ing v indt er een materiële regimeverschuiving plaats die feite-
lijk leidt tot een fiscale behandel ing als inkomsten uit tegenwoord ige arbeid. 

Het advies van de SER inzake bovenstaand voorstel is verdeeld zij het dat 
een kleine meerderheid zich er achter kan scharen. De Regering spreekt hier-
over haar vo ldoening uit. Een minderheid van de raad is van oordeel dat 
ook niet-actieven verwervingskosten hebben en dat, anderzijds, actieven fei-
teIijk minder verwervingskosten kunnen hebben dan zij fiscaal in minder ing 
kunnen brengen. Om deze reden ziet deze minderheid geen reden o m de 
koppel ing in verband met het fiscale regime te wi jz igen. Tegenover deze re-
dener ing, hoe begrijpeli jk ook, zij nogmaals gewezen op de materiële regi-
meverschuiv ing door de huidige techniek van de net to-net to-koppel ing. 
Voorts zij herinnerd aan het hiervoor gestelde, dat de fiscus uitgaat van de 
fictie dat een genieter van inkomsten uit tegenwoordige arbeid verwervings-
kosten maakt, ongeacht of deze kosten werkeli jk op de persoon drukken. Een 
andere minderheid van de raad kon zich evenmin verenigen met het voor-
stel in de adviesaanvrage omdat dit zou leiden tot koppel ing op afstand. Dit 
nu wenst de Regering met klem te bestri jden. Gegeven de koppel ings-
grondslag worden de sociale min imumui tker ingen op netto-basis hieraan 
vol ledig geli jkgesteld. Het definiëren van de koppel ingsgrondslag geeft blijk-
baar aanleiding tot verschil lende opvat t ingen, immers, zoals hiervoor reeds 
betoogd, er is geen eenduidig m in imum. Het verschil in opvatt ing over wat 
nu de juiste koppel ingsgrondslag is, laat onverlet dat er vol ledige koppel ing 
plaatsvindt. 

In de hiervoor ontwikkelde koppel ingsmethodiek zal conform de gedane 
toezeggingen de bestaande netto-afstand van f9,50 per maand tussen AOW-
en AWW-ui tker ing enerzijds en m in imumloon anderzijds worden over-
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brugd. Bij de bespreking van de fasering van de correcties in paragraaf IV, 8 
komen wij hierop terug. 

In onderstaande tabel zijn de effecten van de gewijzigde koppelingsme-
thodiek aangegeven voor het geval de maatregelen in 1980 volledig in wer-
king zouden zijn getreden. 

Tabel IV.3. Koppelingsgrondslag per maand, per 1 januari 1980 bij berekening van het 
premieplichtig inkomen AOW/AWW en het belastbaar inkomen op basis van de 
bepalingen ter zake van inkomsten uit vroegere arbeid 

Ongewijzigd Gewijzigd Verschil 
beleid beleid 

Bruto minimumloon, 1967 1967 _ 
incl. vakantietoeslag 
Premie ZFW 79,66 79,66 — 
Premie WW/ZW 36,87 36,87 — 
Premie WAO 53,13 53,13 -
Premie AOW/AWW 215,99 225,07 + 9,08 
Loonbelasting 141,34 1 57,63 + 16,29 
Koppelingsgrondslag 1440,01 1414,64 - 25,37 

In het voorgaande zijn afzonderlijk de verschillende voorstellen toegelicht. 
Aangezien het aanhangige wetsontwerp als een samenhangend geheel 
moet worden gezien, is hieronder een samenhangend beeld gegeven van de 
totale effecten. De berekeningen zijn gemaakt onder de veronderstelling dat 
de maatregelen volledig per 1 januari 1980 zouden zijn doorgevoerd. 

Tabel IV.4. Berekening koppelingsgrondslag sociale minimumuitkeringen incl. vakantie-
bijslag, per maand en bij volledigde doorvoering van de voorgestelde maatregelen per 
1 januari 1980 

Ongewijzigd Regerings- Verschil2 

beleid' voorstel 

Bruto minimumloon, 1967 1967 — 
incl. vakantietoeslag 
Premie ZFW 
Premie WW/ZW 
Premie WAO 
Premie AOW/AWW 
Loonbelasting 
Koppelingsgrondslag 

' Exclusief correcties op het bruto 
niveau. 
2 Door de combinatie van de maat-
regelen is het verschil iets geringer dan 
bij afzonderlijke beschouwing ervan. 

Voor de verschillende categorieën uitkeringen resulteren hieruit ver-
schillende correcties. In onderstaande tabel zijn deze aangegeven waarbij te-
vensde per 1 januari en 1 juli 1979 genomen voorschotten zijn vermeld. 

79,06 79,06 -
36,87 39,83 + 2,96 
53,13 53,13 -

215,99 225,05 + 9,06 
141,34 1 57,60 + 16,26 

1440,01 1411,73 - 28,28 
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Tabel IV.5. Netto-minimumuitkeringsbedragen incl. vakantiebijslag, per maand en bij 
volledige invoering regeringsvoorstellen per 1 januari 1980 

Ongewij- Regerings- Verschil Voorschot '79 
zigd beleid voorstel 

-13.00 -1 ,3 -3 .80 -0 ,4 
-18.50 -1 .3 -5,90 -0 ,4 
-13 .00 -1 .3 -4 .40 -0 ,4 
-28.40 -2 ,0 -5.00 -0 ,3 
- 3,00 -0 ,2 -5.20 -0 ,4 
-28.20 -2 .0 -5 ,0 -0 .3 
-28.30 -2 .0 -5 ,0 -0 ,3 

abs. % abs. % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

AOW gehuwd 1430,30 1411,70 -18.60 -1 ,3 -6 .60 -0 ,5 
AOW ongehuwd 1001,20 988,20 
AAW gehuwd 1430,20 1411,70 
AAW ongehuwd 1001,20 988,20 
WAO 1 1440,10 1411,70 
WW 1440,10 1437,10 
WWV 1439,90 1411,70 
ABW voor een 1440 1411,70 
echtpaar 

1 Voor de minimumuitkeringen krach-
tens WUV en WBP geldt globaal het-
zelfde. 

Uit bovenstaande tabel bli jkt dat, rekening houdend met de reeds in 1979 
genomen voorschot ten, voor de sociale min ima, uitgezonderd die ingevolge 
de WW, op netto-basis nog correcties resteren variërend van ca. f 8 tot ca. 
f 22 per maand. Het lagere correctiepercentage voor de AOW en AAW-uitke-
ringen word t verklaard doordat rekening is gehouden met de thans bestaan-
de afstand ad f9,50 op netto-basis tussen bedoelde uitkeringen en het min i -
mumloon . Op deze wijze word t een reeds in Bestek '81 gedane belofte inge-
lost. 

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

De in deze paragraaf te behandelen problematiek heeft ui tslui tend betrek-
king op uitkeringsregel ingen die naast min imumui tker ingen ook hogere uit-
keringen kennen. Het betreft hier dus de WAO, WW, WWV, ZW, WUV, WBP 
en de Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers. De bruto-ui tker ingen krach-
tens WAO, W W en ZW worden bepaald op 80 % van het dag loon, met een 
m a x i m u m ; het bruto-uitkeringspercentage van de WWV bedraagt 75 %, 
eveneens met een max imum. De WUV en de Wetten bui tengewoon pensioen 
kennen verschi l lende uitkeringspercentages. Het maximum-ui tker ings-
percentage is voor een beneden-65-jarige voor de WUV 85 en bij vol ledige 
invaliditeit voor de Wetten bu i tengewoon pensioen 100. In de praktijk word t 
het ziekengeld doorgaans op netto-basis aangevuld tot 100% van het loon, 
meestal als gevolg van een bepaling in de ca .o . of een uitkeringsbesluit van 
de bedri j fsverenigingen. In het laatste geval word t extra ZW-premie betaald. 

Tweemaal per jaar, per 1 januari en per 1 ju l i , worden de bruto-ui tker ingen 
krachtens WAO, WWV, WUV, WBP en RO aangepast aan de index van de re-
gel ingslonen. De werkloosheidsuitker ing en het ziekengeld volgen de loon-
ontwikkel ing in de desbetreffende bedrijfstak. Zoals in paragraaf IV.3 gesteld 
zal het bruto-aanpassingsmechanisme van de uitkeringen boven het min i -
m u m ten principale niet worden aangetast. Echter gelijke bruto-uitkeringen 
en lonen leiden tot verschil lende netto-resultaten. Dit word t veroorzaakt 
door het verschil in premie- inhoudingen tussen lonen en uitkeringen en tus-
sen uitkeringen onder l ing. Onderstaande tabel licht dit toe : 

WW WWV WAO ZW WUV/WBP/RO Ingehouden Minimum 
premies loon 

ZFW X 

WAO X 

WW X 

ZW X 

AOW/AWW X 

' Berekend over bruto minus arbeids-
ongeschiktheidsaftrek. 
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De in de tabel aangegeven verschi l len in aftrekposten zijn er de oorzaak 
van dat uitkeringen op netto-basis sneller zijn gestegen dan vergeli jkbare in-
komens van actieven. Eveneens is er een onevenwicht ige inkomensontwik-
keling tussen de verschi l lende soorten van uitkeringen onder l ing. 

In de adviesaanvrage aan de SER heeft het kabinet twee mogel i jke correc-
t iemethoden aangegeven tot oplossing van de onderhavige problematiek. 
Beide methoden leiden tot een (ti jdeli jke) beperking van de netto-groei van 
de uitkeringen. Het eerste alternatief, dat ook in Bestek '81 is gepresenteerd, 
hield in een gefaseerd op de ui tker ingen laten drukken van de st i jging van de 
niet verschuldigde premies sinds 1967. Op deze wijze zou in de toekomst het 
sinds 1967 gestegen netto-uitkeringspercentage weer op het aanvankeli jke 
niveau worden gebracht. Ti jdens de behandel ing van Bestek '81 in het parle-
ment bleek wel iswaar geen afwijzing van deze gedachte maar kwam van de 
zijde van de regeringspart i jen een alternatief naar voren waarbi j het kabi-
netsvoorstel in een ruimer perspectief werd geplaatst. Dit tweede alternatief 
behelsde een geleideli jke vol ledige premieheff ing over de uitkeringen boven 
het m i n i m u m . Hiermede werd beoogd een grotere solidariteit tussen actie-
ven en niet-actieven te bewerkstel l igen. Immers het toenemende aantal 
niet-actieven legt een steeds zwaardere premielast op de actieven, zodat de 
net to- inkomensverhoudingen tussen actieven en vergeli jkbare niet-actieven 
steeds ongunst iger worden voor actieven. Met name het sol idari tei tsargu-
ment heeft de Regering aangesproken omdat zij dit als een van de hoofdthe-
ma's bij de verdediging van de ombuig ingen heeft aangevoerd. Beide alter-
natieven zijn aan de SER voorgelegd. 

Het SER-advies is verdeeld. Hoewel vr i jwel alle s t romingen zich achter de 
formele premieheff ing van alternatief II stel len, worden er ten aanzien van 
de realisatie verschi l lende standpunten ingenomen. De kleinst mogel i jke 
meerderheid van de raad is van oordeel , dat ten einde de netto-verhoudin-
gen ten opzichte van inkomens van actieven te corr igeren tot premieheff ing 
over de uitkeringen boven het m i n i m u m dient te worden overgegaan, echter 
slechts ter hoogte van de toekomst ige st i jging in de relevante werknemers-
premies, die voor actieven gelden. Er kan niet gesproken worden van sys-
teemfouten, omdat het verschil in premie- inhoudingen door de wetgever in-
dert i jd is gemot iveerd en deze mot ieven nog steeds geldig zijn. Echter ge-
zien de huidige omstandigheden dient dit effect in de toekomst vermeden te 
worden . Een grote minderheid is van oordeel, dat t o t vol ledige premieheff ing 
over de uitkeringen dient te-worden overgegaan en dat dit dient te geschie-
den, zoals door de Regering in alternatief II is aangegeven. Een andere min-
derheid is van men ing , dat er reden is de sedert 1967 opgetreden premiest i j -
g ing voor actieven ook geleideli jk te laten drukken op de uitkeringsgerech-
t igden. Dit dient volgens dit deel van de raad te geschieden op de manier 
van alternatief II, waardoor de relatie tussen de bruto-ui tkering en het voor-
heen verdiende bruto- loon duidel i jk zichtbaar blijft. 

Alvorens tot een def ini t ieve standpuntbepal ing te komen hebben wi j er 
behoefte aan de verschi l lende zienswijzen in het SER-advies nader te be-
commentar iëren. Zuiver formeel- jur id isch beschouwd kan inderdaad niet 
gesproken worden van systeemfouten wanneer als gevolg van een wettel i jk 
vastgelegd premieregime onevenwicht igheden optreden in de netto-inko-
mensontwikkel ingen. De grondgedachte van de toenmal ige wetgever om op 
verschi l lende soorten ui tker ingen verschi l lende premies te heffen is ge-
weest dat indien het verzekerde risico is ingetreden geen verzekeringsplicht 
meer kan bestaan en dus ook geen premiepl icht. Ook in het SER-advies 
word t hierop gewezen. Allereerst dient te worden opgemerkt dat deze 
grondgedachte niet consequent is gevolgd. Immers over de AAW-ui tker ing is 
AAW-premie verschuld igd, terwi j l daarentegen een weduwe zonder neven-
inkomsten geen premie verschuldigd is voor AOW en daardoor ook niet 
voor de AKW en AWBZ, ook als het door deze verzekeringen gedekte risico 
voor haar nog niet is ingetreden. Hetzelfde kan worden gezegd van de niet 
verschuldigde premies WAO, ZFW en W W over het ziekengeld. Deze for-
meel- juridische benaderingswijze doet echter geen recht aan de geest van 
de wet . 
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In paragraaf IV.3 hiervoor is een passage uit het SER-advies aangehaald 
waarui t blijkt dat de raad van oordeel is dat de in de wet neergelegde aan-
passingsmethodiek van de sociale uitkeringen gekenmerkt word t door «we-
derkerige solidariteit van werkenden en ui tker ingsgerecht igden». Deze soli-
dariteit komt tot ui t ing door de bruto-uitkering welvaartsvast te doen zijn 
doch kent zijn begrenzing «in een parallell iteit van de netto- inkomensont-
wikkel ing van de werkenden en de ui tker ingsgerecht igden». De passage 
heeft overduidel i jk betrekking op de mogel i jkheid van toepassing van artikel 
9 van de AOW, artikel 15 van de WAO, artikel 18 van d e W U V e n artikel 31a 
resp. 28a van de WBP. Voorts is van belang dat bi j de to ts tandkoming van de 
WAO gedacht werd dat de WAO-premie geen hoge vlucht zou nemen; de 
evenwichtspremie werd bij de tots tandkoming van de WAO rond 4,7 % ge-
schat en de aanvangspremie op 3,1 %. Het werknemersaandeel in de aan-
vangspremie bedroeg 0,75 % en werd verwacht in de evenwichtssi tuat ie 
globaal 1,5 % te bedragen. De WAO-premie, die niet door een WAO-er ver-
schuldigd is maar wel door een loontrekker, zou dus volgens de toenmal ige 
verwacht ingen nauweli jks verstorend kunnen werken op de netto-verhou-
dingen. Nadien is gebleken dat de realiteit niet aan deze verwacht ingen 
heeft beantwoord : het premieniveau in 1976 naderde reeds de 1 0 % , waarbi j 
het werknemersaandeel 3,5 % bedroeg. De overige, niet door de WAO-er 
verschuldigde, premies waren ofwel gefixeerd (ZW), dan wel dermate laag 
(WW) dat hiervan nauweli jks enig reëel inkomenseffect te verwachten viel . 

Uit het voorgaande moet worden afgeleid dat het niet in de geest van de 
wet is geweest dat de netto-uitkeringen sneller zijn gestegen dan de over-
eenkomst ige netto- lonen. Van de aanvang af is een correct iemiddel aanwe-
zig geweest om deze ontwikkel ing bij te sturen. Ten aanzien van de m in imum-
uitkeringen krachtens AOW en A W W is hiervan vóór 1965 ook daadwerke-
lijk gebruik gemaakt. 

Met name nu de economische omstandigheden drastisch zijn verslech-
terd, mede waardoor het aantal ui tkeringsgerecht igden is toegenomen, is de 
noodzaak tot een verbreding van de solidariteit tussen werkenden en niet-
werkenden des te groter. Overigens zij bedacht dat de onderhavige proble-
matiek voor een belangri jk deel is terug te voeren op het gekozen f inancie-
r ingssysteem voor de sociale verzekering. Zou nameli jk indert i jd gekozen 
zijn voor belast ingf inancier ing in plaats van premief inancier ing, dan zou 
geen verstor ing zijn opgetreden van de net to-verhoudingen, althans niet in 

' dezelfde mate. De niet-actieven zouden naar draagkracht hebben moeten 
bi jdragen aan de toenemende lastenverzwaring van de sociale verzekering. 
De verbreding van de solidariteit zou in dat geval automatisch zijn beslag ge-
kregen hebben. 

Gehoord de opvat t ingen van het parlement en van de SER en in overwe-
ging nemende de hierboven gegeven nadere beschouwingen over het zoge-
naamde bruto-netto-traject, is de Regering alsnog tot de s lotsom gekomen 
dat gekozen dient te worden voor vol ledige premieheff ing over alle uitkerin-
gen boven het m i n i m u m . Voor de nieuw optredende gevallen zou deze vol -
ledige premieheff ing onmiddel l i jk kunnen ingaan. Voor de reeds in uitkering 
zijnde gevallen stellen wi j een overgangsfase voor gedurende welke een af-
lopende compensat ie op bruto-basis word t verstrekt. Dit laatste in verband 
met koopkrachteffecten waarop in paragraaf IV.8, inzake de fasering, meer 
ui tvoerig is ingegaan. 

Zoals gesteld, ligt het in de bedoel ing om vol ledige materiële premiehef-
f ing te doen plaatsvinden op de uitkeringen boven het m i n i m u m in de WAO, 
de WW, de WWV, de WUV, de WBP, en de RO. Op de uitkeringen krachtens 
de ZW word t hierna nog ingegaan. Het moet niet wensel i jk worden geacht 
de heff ing van de nieuwe premies op dezelfde formele wijze te doen plaats-
v inden als de reeds geheven premies. Gedacht word t aan het heffen van een 
vereveningsbi jdrage, waarvan het materiële effect geli jk is aan formele hef-
f ing van de tot op heden niet verschuldigde premies. Hierdoor wordt voor-
komen dat de situatie zich voordoet dat formele premiepl icht word t inge-
voerd voor ui tker ingsgerecht igden voor wie het verzekerde risico reeds is in-
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getreden, dan wel niet kan intreden. Een WAO-er zou dan de ZW-premie 
moeten betalen terwi j l hij geen uitkering krachtens de ZW kan ontvangen. 
Bovendien word t door het heffen van een vereveningsbi jdrage op uitkerin-
gen boven het m i n i m u m expliciet tot ui tdrukking gebracht, dat door het hef-
fen van deze bi jdrage de netto-uitkeringen niet sneller mogen stijgen dan de 
overeenkomst ige netto-lonen. Bij de artikelsgewijze toel icht ing op artikel 
XVII is nader op deze materie ingegaan. Uit hoofde van een consistente be-
handel ing van alle uitkeringen boven het m i n i m u m zou heff ing van de ver-
eveningsbi jdrage over het ziekengeld eveneens wensel i jk zijn. Aan het begin 
van deze paragraaf is uiteengezet dat de netto- inkomensposit ie van de uitke-
r ingsgerecht igden krachtens de ZW hierdoor niet verandert. Daarnaast zijn 
er uit leveringstechnische problemen die invoer ing van deze maatregel al-
thans op korte termi jn in de weg staan. Ten slotte ligt het in het voornemen 
van de Regering de SER advies te vragen over invoer ing van formele pre-
miepl icht ingevolge de WAO, ZFW en WW. Immers de zieke loopt nog het ri-
sico dat door deze verzekeringen word t gedekt. In deze adviesaanvrage zal 
mogel i jk ook de netto- inkomensposit ie van degenen met een ziektewetuitke-
ring aan de orde worden gesteld. Al deze overwegingen hebben de Regering 
ertoe geleid om voor lop ig de ZW buiten de werkingssfeer van de hier voor-
gestelde maatregelen te laten. 

Een vraag is nog welke ZW/Wg-premie begrepen dient te zijn in de in te 
houden vereveningsbi jdrage. Na de uitvoerige uiteenzett ingen over de 
ZW/Wg-rekenpremie ter bepaling van de koppel ingsgrondslag behoeft het 
nauweli jks betoog dat ook bij de boven-minima ui tgegaan dient te worden 
van een gemiddelde premie, op dezelfde wijze bepaald als ten behoeve van 
de berekening van de koppel ingsgrondslag voor de min imum-u i tker ingen. 
Op deze wijze word t niet alleen een consistent heff ingssysteem opgebouwd, 
maar word t bovendien bevorderd dat een evenwicht ige inkomensontwikke-
ling tot stand komt tussen min imum-ui tker ingen en die welke daar boven uit-
gaan. 

Het spreekt vanzelf dat de vereveningsbi jdrage verschil t per soort van uit-
kering, afhankeli jk van de reeds geheven premies. Gelijk gesteld is ten aan-
zien van de min imumui tker ingen, geldt ook hier dat eventuele nieuwe werk-
nemerspremies in de vereveningsbi jdrage dienen te worden betrokken. In 
de artikelsgewijze toel icht ing is uiteengezet hoe de vereveningsbi jdrage kan 
worden ui tgevoerd, terwi j l in paragraaf IV. 9 inzake de f inancier ingsproble-
matiek op de bestemming van de vereveningsbi jdrage is ingegaan. Onder-
staande tabel laat se effecten zien bij vol ledige premieheff ing op de uitkerin-
gen boven het m i n i m u m bij verschil lende inkomensniveaus indien de eind-
situatie in 1980 zou worden gerealiseerd. 

Tabel IV.6. Netto WAO- en WWV-uitkeringen (in gld.l per maand bij heffing vereveningsbijdrage; situatie per 1 januari 1980' 

Vergelijkbaar 
netto loon 

(1) 

Ongewijzigd 
beleid 

(2) 

Regerings-
voorstel 

(3) 

Verschil Voorschot 1979 Vergelijkbaar 
netto loon 

(1) 

Ongewijzigd 
beleid 

(2) 

Regerings-
voorstel 

(3) 

abs. 

(4) 

% 
(5) 

abs. % 

(6) (7) 

WAO 

iets boven minimum 1636 1478 1415 - 63 -4,3 - 5 -0,3 
modaal 1861 1675 1598 - 77 -4 ,6 - 9 -0 ,5 
1 '/z x modaal 2758 2318 2185 -133 -5,7 -25 -1.1 
maximum 3240 2934 2775 -159 -5 ,4 - 3 0 -1 ,0 

WWV 

iets boven min imum 1804 1473 1446 - 27 -1 .8 - 6 -0 ,4 
modaal 1861 1518 1492 - 26 -1,7 - 5 -0,3 
1V4 x modaal 2758 2087 2050 - 37 -1.8 - 9 -0 .4 
maximum 3240 2593 2553 - 40 -1 .5 - 9 -0.3 

' Op basis van loonbelasting; afgerond op 
hele guldens. 
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Ter berekening van de in tabel IV.6 vermelde ui tkomsten voor de netto-uitke-
ringen bij ongewi jz igd beleid zijn de bruto-uitkeringspercentages op 80% 
gehandhaafd. Bij de WAO-ui tker ing is een met de uitkeringshoogte toene-
mend netto-effect te constateren, als gevolg van de werking van def ranch i -
se in de WAO. Door deze franchise sti jgt de premiedruk voor actieven naar-
mate het inkomen toeneemt. Gezien de doelstel l ing om een evenwicht ige 
net to- inkomensontwikkel ing tussen actieven en niet-actieven te bewerkstel-
l igen, ligt het voor de hand dat deze differentiatie ook doorwerkt in de uitke-
r ingen. 

§ IV 7 De bejaardenaftrek en de arbeidsongeschiktheidsaftrek 

De bejaardenaftreken de arbeidsongeschiktheidsaftrek zijn in 1955 inge-
voerd onder omstandigheden die zeer aanzienlijk afweken van de huidige si-
tuatie. De Algemene Ouderdomswet trad eerst in 1957 in werk ing, zodat het 
overgrote deel der bejaarden voor die datum aangewezen was op de Nood-
wet Ouderdomsvoorz iening die dateerde van 1947. Bedoelde Noodwet ver-
strekte een uitkering aan bejaarden met een inkomen beneden een zeker ni-
veau, waarbi j een means-test werd u i tgevoerd. Bejaarden met een inkomen 
dat boven dat niveau lag vielen dus buiten de werkingssfeer van de Nood-
wet . Onder deze omstandigheden moet de invoer ing van de bejaardenaftrek 
in 1955 worden gezien. 

Ten opzichte van de situatie in 1955 zijn naar de mening van de Regering 
drie fundamentele verander ingen opgetreden: 

1. Zoals reeds gesteld, trad in 1957 de A lgemene Ouderdomswet in wer-
king met een welvaartsvast bruto aanpassingsmechanisme. Sinds 1957 is 
het reële inkomen van bejaarden zonder neveninkomsten als volgt toegeno-
men : 

1957 1964 1974 1978 

100 160 337 391 

Het reëel vri j besteedbaar inkomen van bejaarden is dus in twint ig jaar na-
genoeg verv iervoudigd. Het bejaardenpensioen is thans gelijk aan de laag-
ste beloning voor iemand die actief aan het arbeidsproces deelneemt. 

2. Na 1955 is bovendien een aantal voorzieningen getroffen ter beperking 
van de kosten van levensonderhoud en persoonli jke verzorging. Genoemd 
zij de gezinshulp waarvan bejaarden in bepaalde geval len vr i jwel kosteloos 
gebruik kunnen maken; voorts de tariefreducties voor openbaar vervoer en 
culturele diensten (de zogenaamde 65+ kaart). Voorts dient niet uit het oog 
ver loren te worden dat hoge uitgaven voor bij voorbeeld huishuur boven ze-
kere normwaarden door de individuele huursubsidie worden vergoed. 

3. Sinds 1973 vindt er materieel koppel ing plaats op netto-basis tussen de 
min imumui tker ingen van de sociale zekerheid (waaronder dus het AOW-
pensioen) en het m in imumloon . In de aanhangige wetgeving wordt voorge-
steld bedoelde koppel ing te formal iseren. Deze koppel ing maakt dat de be-
jaardenaftrek voor bejaarden zonder neveninkomsten materieel geen bete-
kenis heeft: het AOW-pensioen blijft gelijk aan het ne t to -min imumloon, on-
geacht de hoogte van de ouderdomsaftrek. Een bejaarde die naast AOW-
pensioen addit ionele inkomsten heeft, bij voorbeeld via een bedri j fspensi-
oenregel ing of via het ABP, profiteert van deze aftrek indien en voor zover 
het marginale tarief hoger is dan dat voor het enkele AOW-pensioen. 

Zoals reeds opgemerkt , is dat arbeidsongeschikheidsaftrek tegelijk met de 
bejaardenaftrek in 1955 ingevoerd. Op dat t i jdst ip waren er een vijftal onge-
val len- en inval idi tei tswetten in werk ing, die in 1962 werden gevolgd door 
de Interim Wet Invaliditeitsrentetrekkers. De WAO kwam in 1967 in de plaats 
van al deze wet ten, in 1975 gevolgd door de AAW. Aanvankeli jk werd de ar-
beidsongeschiktheidsaftrek niet zonder meer toegekend bij een inkomen 
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krachtens een van de toen funct ionerende inval idi tei tswetten. Thans word t 
de arbeidsongeschiktheidsaftrek steeds verleend indien een WAO- of AAW -
ui tker ing naar een arbeidsongeschiktheid van 45 % of meer word t genoten. 

Ook ten aanzien van de arbeidsongeschiktheidsaftrek is de Regering van 
men ing dat de omstandigheden waaronder deze aftrek tot stand k w a m t o -
taal zijn gewi jz igd, zoals uit de volgende ontwikkel ing moge bl i jken: 

1. Met name sinds de invoer ing van de WAO in 1967 zijn de uitkeringen 
op bruto-basis welvaartsvast gemaakt. Degenen die reeds vóór 1967 een uit-
kering wegens arbeidsongeschiktheid ontv ingen (de zogenaamde oud-inva-
liden) hebben zelfs een structurele optrekking van het ui tkeringsniveau erva-
ren terwi j l de min imumui tker ingen geleideli jk via het koppel ingsbeleid zijn 
verhoogd tot het netto m in imumloon van hen die vo lwaard ig aan het ar-
beidsproces deelnemen. De koopkracht van met name de laagste uitkerin-
gen is sinds 1955 ruim verdr ievoudigd. 

2. Tegeli jk met het in werk ing treden van de W AOis de mogel i jkheid inge-
voerd tot toekenning van «voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevorde-
r ing van de arbeidsgeschiktheid en andere voorzieningen». Het betreft hier 
het verstrekken van vervoermidde len, vergoedingen voor werk- en won ing -
aanpassingen e.d. Bij het in werk ing treden van de AAW in 1976 kwamen 
deze voorz ieningen ten laste van laatstgenoemde verzekering. 

Naast de voorziening krachtens de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
verschaft ook de AWBZ sinds 1969 mogel i jkheden om kosteloos tegemoet-
koming te verkri jgen in geval van bi jzondere ziektekosten, waarvoor met na-
me ook arbeidsongeschikten in aanmerking komen. Voorts zij nogmaals ge-
wezen op de gezinshulp die eerst na 1955 tot ontwikkel ing is gekomen. 

3. Opgemerkt is reeds dat de arbeidsongeschiktheidsaftrek steeds word t 
ver leend bij een uitkering krachtens WAO of AAW op voorwaarde dat de ar-
beidsongeschikheid ten minste 4 5 % bedraagt. Allereerst zullen niet alle ar-
beidsongeschikten voor extra-ui tgaven komen te staan maar bovendien zijn 
niet alle trekkers van een WAO- of A A W -uitkeringen vol ledig arbeidsonge-
schikt. Met name sinds de toenemede werk loosheid zijn veel slechts ten dele 
arbeidsongeschikten afgevloeid naar de WAO. Door een verdisconter ing 
van een werk loosheidscomponent zijn zij doorgaans toch in de ongeschikt-
heidsklasse 80-100 % ingedeeld. Daardoor genieten zij het fiscale voordeel 
van de arbeidsongeschiktheidsaftrek, waardoor hun toch reeds grotere 
koopkracht nog verder boven die van vergeli jkbare werklozen ui tkomt. 

4. Evenals de ouderdomsaftrek heeft ook de arbeidsongeschiktheidsaf-
trek geen positief materieel effect voor de min imumui tker ingen maar werkt 
daarentegen voor degenen die een uitkering boven het m i n i m u m hebben 
vo l led ig en met meer effect naarmate de uitkering hoger is. 

Op grond van de hiervoor geschetste ontwikkel ing heeft de Regering na 
bestudering van de bejaarden- en arbeidsongeschiktheidsaftrek en na afwe-
ging van de mot ieven, die in het verleden voor beide aftrekken zijn aange-
voerd, besloten te komen tot een standpuntbepal ing met betrekking tot bei-
de aftrekken. Deze standpuntbepal ing is vervat in een nota van wi jz ig ing op 
het wetsontwerp tot wi jz ig ing van de inkomstenbelast ing en van de loonbe-
lasting in het kader van het belastingplan 1980. In deze nota van wi jz ig ing zet 
de Regering uiteen ten principale van oordeel te zijn dat in zijn alge-
meenheid de bejaarden- en de arbeidsongeschiktheidsaftrek geen bestaans-
recht meer hebben en dat deze aftrekken in hun huidige vo rm dienen te wor-
den afgeschaft. De Regering is zich er echter van bewust dat bij afschaff ing 
zonder meer in een aantal individuele geval len aan de bestaande draag-
krachtverschil len geen recht zou worden gedaan. Voor deze geval len meent 
de Regering dat de modal i tei ten moeten worden onderzocht waarbi j beide 
aftrekken alleen worden toegekend aan de belast ingpl icht igen van wie kan 
worden aangenomen dat zij door hulpbehoevendheid etc. een duidel i jk ge-
ringere draagkracht hebben in vergel i jk ing met de overige belast ingpl icht i-
gen. 
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In deze nota van wijziging stelt de Regering voor de arbeidsongeschikt-
heidsaftrek te bevriezen. Voorts is de Regering voornemens de gehuwden-
bejaardenaftrek in twee stappen, te beginnen in 1981, tot het niveau van de 
arbeidsongeschiktheidsaftrek te verlagen. Zowel voor 1981 als voor 1982 be-
tekent dit een verlaging van de gehuwden-bejaardenaftrek betekent dit een 
verlaging van de gehuwden-bejaardenaftrek met f 438. Met betrekking tot de 
ongehuwden-bejaardenaftrek betekent dit dat twee keer een verlaging van 
f 307 (= 70% van f 438) wordt toegepast. De verlaging van de gehuwden-be-
jaardenaftrek tot het niveau van de arbeidsongeschiktheidsaftrek herstelt de 
gelijkheid van beide aftrekken die vóór 1973 aanwezig was. Voor het enkele 
AOW-pensioen en voor de minimumuitkeringen krachtens WAO en AAW 
hebben deze maatregelen zoals boven geschetst geen materiële gevolgen. 
Het netto-effect op de uitkeringen boven het minimum in de WAO bedraagt 
f 2 a f 3 per maand in 1980. 

§ IV.8. Fasering 

In Bestek '81 maar ook nadien heeft het kabinet herhaaldelijk gesteld reke-
ning te zullen houden met de effecten van de voorgestelde maatregelen op 
de koopkracht van met name de minimumuitkeringen. Geheel in overeen-
stemming hiermede streeft de Regering ernaar om de uitvoering van de 
maatregelen zodanig gefaseerd te doen plaatsvinden dat de koopkracht van 
de laagste uitkeringen, en zo mogelijk hoger, blijft gehandhaafd. Bovendien 
geldt deze koopkrachtdoelstelling voor actieven en niet-actieven tot hetzelf-
de niveau. Ter effectuering hiervan stellen wij voor tegelijk met het inwer-
king treden van de voorgestelde maatregelen een in de tijd af te bouwen 
toeslag te verstrekken op de minimumuitkeringen en op de lopende uitkerin-
gen boven het minimum. De afbouw van de toeslag zal zodanig plaatsvin-
den dat de wenselijk geachte ontwikkeling van de koopkracht van de uitke-
ringen kan worden gestuurd. Zoals in paragraaf IV. 7 gesteld zal met de ge-
lijktrekking van de bejaardenaftrek met de arbeidsongeschiktheidsaftrek 
eerst in 1981 worden begonnen. 

Voor de nieuw opkomende gevallen met een uitkering boven het mini-
mum is naar de mening van de Regering een overgangsregeling niet nood-
zakelijk. Bij nieuw intredende inactiviteit treedt ook in de huidige situatie een 
terugval in inkomen op. Te denken valt aan het ingaan van het ouderdoms-
pensioen, en het toetreden tot de kring van uitkeringsgerechtigden krach-
tens WWV of WAO. De vraag is echter met name of de verhouding tussen 
netto-loon en netto-uitkering een rechtvaardige is. De Regering acht dat in 
haar voorstellen het geval voor de eindsituatie. De argumenten daarvoor 
zijn uitvoerig gegeven. Anders dan om een feitelijke teruggang in reëel inko-
men te voorkomen -zoals die voor oude gevallen zou optreden — is er dan 
geen aanleiding een geleidelijk af te bouwen toeslag toe te kennen. Een 
overgangsregeling voor nieuwe gevallen sluit noch aan op de argumentatie 
voor de nieuw te creëren verhouding in de eindsituatie noch op de argumen-
ten die tot een fasering hebben geleid. 

Om dezelfde redenen heeft de Regering overwogen om de overgangsre-
geling evenmin van toepassing te doen zijn op de nieuwe gevallen met een 
minimumuitkering. Hierbij rijzen echter een aantal praktische bezwaren. Om 
te beginnen zijn er talrijke overgangen van de minimumuitkering krachtens 
de ene wet naar die van een andere, waarbij een inkomensdaling optreedt, 
omdat men bij de overgang als een nieuw geval zal worden aangemerkt. Als 
voorbeeld moge gelden de echtgenote van een bejaarde met AOW-pensi-
oen die als nieuw geval wordt beschouwd als haar man overlijdt. Andere 
voorbeelden zijn de overgang van WAO naar AOW en van WWV naar 
ABW etc. In al deze gevallen treedt een daling op van het minimumuitke-
ringsniveau. Daarnaast zij overwogen dat van de 2 min. minimumuitkerin-
gen er 1 Vi min. krachtens AOW en AWW wordt verstrekt. De correcties op 
deze uitkeringen kunnen met handhaving van de koopkracht op uiterst korte 
termijn - voorgesteld is één jaar - zijn doorgevoerd. Voor een zo korte perio-
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de lijkt het niet zinvol met twee bestanden te werken. Van de overige V2 
min. minimumuitkeringen valt een deel in de hiervoor geschetste over-
gangssituaties. Ten slotte zal het werken met twee bestanden een adminis-
tratief-technische belasting betekenen die voor een zo korte periode en een 
zo kleine restgroep nauwelijks verantwoord mag worden genoemd. Het ge-
heel van deze argumenten overwegende, stelt de Regering voor om zowel 
lopende als nieuwe uitkeringsgerechtigden meteen minimumuitkering op 
dezelfde wijze te behandelen. 

Hierna zijn de netto effecten aangegeven indien per 1 januari 1980 de eer-
ste fase van de uitvoering van de voorgestelde maatregelen wordt ingezet. 

Tabel IV.7. Netto uitkeringsbedragen, incl. vakantiebijslag per maand bij gefaseerde uitvoering regeringsvoorstellen per 1 januari 1980 

Ongewijzigd 
beleid incl. 
voorschot '79 
(1) 

Nog te corrigeren 
per 1-1 19802 

(2) 

Netto toeslag per 
1-1-1980' 

(3) 

Per saldo correc-
t ieper 1-1-1980' 

(4) = (2) - (3) 

Netto uitkering per 
1-1-19803 

( 6 ) - ( 1 ) - (4) 

Sociale minima 

AOW gehuwd 
AOW ongehuwd 
AAW gehuwd 
AAW ongehuwd 
WAO 
WW 
WWV 
ABW gehuwd 

Boven-minima* 

1423,70 12,00 6,00 6,00 1417,70 
997,40 9,20 4,20 5,00 992,40 

1424,30 12,60 6,20 6,40 1417,90 
996,80 8,60 4,20 4,40 992,40 

1435,10 23,40 17,30 6,00 1429,20 
1434,90 -2.30 — +2,20 1437,10 
1434,90 23,20 17,30 5,90 1429,10 
1435,00 23,30 17,30 6,00 1429,00 

WAO 

iets boven minimum 
modaal 
V/t x modaal 
maximum 

1473 
1666 
2293 
2904 

58 
68 

108 
129 

52 
60 
98 

117 

8 
9 

12 

1467 
1658 
2284 
2892 

WWV 

iets boven minimum 
modaal 
1V4 modaal 
maximum 

1467 
1513 
2078 
2584 

21 
21 
28 
31 

16 
15 
20 
21 

5 
6 
8 

10 

1462 
1507 
2070 
2574 

1 Minima: kolom (1) tabel IV.5 — kolom 
(5) tabel IV.5 ; boven minima: kolom (2) 
tabel IV.6. • kolom (61 tabel IV.6. 
2 Minima: kolom (3) tabel IV.5 — kolom 
(5) tabel IV.5 ; boven minima: kolom (4) 
tabel IV.6. - kolom (6) tabel IV.6. 
3 Het is niet uitgesloten, dat ten behoeve 
van de technische uitvoering door de 
bedrijfsverenigingen en de gemeenten, 
de cijfers marginale wijzigingen zullen 
ondergaan. 
4 Bedragen afgerond op hele guldens. 

Het is voor de AOW-uitkeringen mogelijk in 1980 in twee fasen naar het 
definitieve niveau te groeien zonder dat koopkrachtverlies optreedt. Uitge-
gaan is van een correctie per 1 januari 1980 van f 6 op netto basis. Per 1 juli 
1980 resteert dan een bij benadering even grote correctie (f 5,50). Voor de 
overige sociale minima - waar het totaal nog te corrigeren bedrag groter is -
kunnen beide correcties op f 6 worden gesteld. Voor uitkeringen boven het 
minimum is voor 1980 van dezelfde procentuele correcties uitgegaan, waar-
bij tevens rekening is gehouden met de bevriezing van de arbeidsongeschikt-
heidsaftrek. 
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Onderstaande tabel geeft de koopkrachteffecten in 1980. 

Tabel IV.8. Reële inkomensmutaties in 1980 voor uitkeringsgerechtigden zonder 
kinderen 

Sociale minima 0,3 

WAO 

iets boven minimum 0,1 
modaal -0 .3 
maximum - 1 . 3 

WWV 

iets boven minimum 0 
modaal -0 ,1 
maximum -1 .3 

Voor modale uitkering leidt de gekozen hoogte van de toeslagen tot licht 
koopkrachtverlies. De oorzaak hiervan moet mede gezocht worden in de 
voorindexering van de uitkeringen met 1% per 1 oktober 1979. Ten behoeve 
van de berekeningen van de inkomenseffecten voor de uitkeringen boven 
het minimum per 1 januari 1980 is de dan van toepassing zijnde regelings-
loonindex met 1 % verlaagd. Te zamen met een geraamd negatief na-ijlings-
effect van de regelingsloonindex ten opzichte van de loonontwikkeling 
leidt dit tot een negatief effect op de koopkrachtontwikkeling voor uitkerings-
trekkers boven het minimum. De Regering heeft gemeend aan deze bijzon-
dere omstandigheden niet voorbij te mogen gaan en stelt voor de voorin-
dexering van 1 oktober 1979, althans materieel gezien, gefaseerd af te bou-
wen. Formeel kan dit worden gerealiseerd door de toeslagen op de uitkerin-
gen boven het minimum tot aan modaal per 1 januari en 1 juli 1980 enigszins 
hoger vast te stellen, zodanig dat ook de modale uitkeringsgerechtigde geen 
koopkrachtverlies ondergaat. De hiermee gepaard gaande tijdelijke lasten 
kunnen worden bestreden uit de bedragen die bij de sociale fondsen en in 
de rijksbegroting zijn gereserveerd voor een eventuele gefaseerde afbouw 
van de voorindexering. Hoewel in verband met de franchise in de WAO een 
differentiatie in de tijd van de correcties naar inkomenshoogte zal optreden, 
heeft de Regering gemeend ook binnen enig jaar een gedifferentieerde cor-
rectie te moeten doen plaatsvinden. Dit kan worden bereikt door de toesla-
gen vanaf het modale inkomen nominaal constant te houden op netto-basis. 
Na deze bijstellingen van de toeslagen luiden de per 1 januari 1980 geldende 
netto uitkeringen als volgt: 

Tabel IV.9. Netto uitkeringen boven het minimum per 1 januari 1980 

Volgens 
tabel IV.7 

Bijgesteld' 

WAO 

iets boven minimum 
modaal 
Vh x modaal 
maximum 

WWV 

iets boven minimum 
modaal 
1J4 x modaal 
maximum 

1467 1467 
1658 1661 
2284 2287 
2892 2895 

1462 1463 
1507 1509 
2070 2071 
2574 2575 

Voorlopige cijfers. 
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Op grond van de huidige veronderstel l ingen, gebaseerd op de Macro-Eco-
nomische Verkenning 1980 en de Sociale Meerjarenramingen 1980, zal de 
koopkracht van de ui tker ingsgerecht igden in 1980 tot aan modaal worden 
gehandhaafd. Onderstaande tabel toont dit c i j fermatig aan: 

Tabel IV.10. Reële inkomensmutaties in 1980 voor uitkeringsgerechtigden 
zonder kinderen 

Volgens Bijgesteld' 
tabel IV.8 

Sociale minima 0,3 0,3 

WAO 

iets boven minimum 
modaal 
maximum 

WWV 

iets boven minimum 
modaal 
maximum 

' Voorlopige cijfers. 

Gezien de onzekere economische vooruitzichten acht de Regering het on-
mogel i jk om voor een langer periode het niveau van de koopkrachtgarant ie 
aan te geven. Van jaar tot jaar zal moeten worden bezien welke de mogel i jk-
heden zijn, waarbi j de Regering hoopt dat zoveel mogel i jk inkomens boven 
het m in imumniveau hun koopkracht kunnen bli jven behouden. Veel hangt 
af van het herstel van de economie, immers hierdoor zal het beroep op de 
sociale zekerheid afnemen met een gunst ig effect op de collectieve lasten en 
dus op de koopkrachtontwikkel ing. 

§ IV. 9. Financiering 

Het in de wet vast leggen van de koppel ingsmechanismen van de sociale 
uitkeringen vraagt opn ieuw aandacht voor en beslissingen omtrent de f inan-
cieringswijze. Tot goed begrip van deze problematiek is het nutt ig om de 
techniek van de netto-netto-koppel ing nader te belichten, aan de hand van 
onderstaand schema: 

0,1 0,1 
0,3 0 
1,3 - 1,1 

0 0,1 
0,1 0 
1,3 - 1,2 

A. wettel i jk bruto min. loon • H. bruto-ui tkering 

B. premies c.f. voorstel len G. premies c.f. geldend regime 
C. belastingen c.f. voorstel len F. belastingen c.f. geldende tabel 
D. koppel ingsgrondslag (A-B-C)<r = | E. netto-uitkering 

De netto-uitkering E word t dus geli jkgesteld aan de koppel ingsbasis D. De 
bruto-uitkering H ontstaat via zogenaamde brutering van de netto-uitkering 
E, op basis van het wettel i jk geldende premie- en belast ingregime. De verla-
ging en de bevriezing van de bejaardenaftrek alsmede de bevriezing van de 
arbeidsongeschiktheidsaftrek leiden tot een hogere bruto-ui tker ing H als ge-
volg van een hoger belast ingbedrag F. 

De f inancier ingsproblematiek laat zich in vier groepen behandelen, sa-
menhangend met de wijze waarop het Rijk in de f inancier ing is betrokken: 

- de uitkeringsregel ingen die geheel ten laste van de algemene middelen 
komen (ABW, WWV, WUV, WBP): 

- de ui tker ingsregel ingen waarbi j naast premief inancier ing en wettel i jke 
r i jksbi jdragen het Rijk een deel va'n de uitkeringen voor haar rekening neemt 

(AOW/AWW); 
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- de AAW die geheel op premiefinanciering is gebaseerd, met dien ver-
stande dat de uitkeringen aan zogenaamde vroeggehandicapten ten laste 
van het Rijk komen; 

- de overige regelingen (WAO, WW), waarbij zowel door premies als door 
rijksbijdragen in de financiering wordt voorzien. 

Het eenvoudigst ligt de problematiek bij de eerste categorie. De uitkerin-
gen komen na correctie geheel ten laste van de rijksbegroting, evenals dit 
thans het geval is. 

Gecompliceerder is de situatie bij de tweede categorie regelingen, 
met betrekking tot de AOW en AWW. De huidige financiering van deze ver-
zekeringen geschiedt overwegend uit premies, voor de AOW aangevuld met 
een wettelijke jaarlijks geïndexeerde rijksbijdrage. Sinds 1976 zijn de zoge-
naamde AOW-plus en AWW-plus budgetten ontstaan ten laste waarvan dat 
deel van de stijging van de uitkeringen komt dat uitgaat boven de stijging als 
gevolg van de toepassing van de regelingsloonindex. Het ontstaan van deze 
budgetten is een direct gevolg van de netto-netto-koppeling: het streven 
hiernaar werd in de jaren tot 1976 mede geëffectueerd door belastingvrij-
dom van de enkele AOW-uitkering en door reducties in de bejaardenzieken-
fondsverzekering. Hierdoor ontstond in 1975 de situatie dat als gevolg van 
het verschil in inhoudingen, bejaarden met geringe neveninkomsten een la-
ger netto-inkomen hadden dan bejaarden zonder neveninkomsten. Dit pro-
bleem, het zogenaamde «AOW-plus»-vraagstuk, is in 1976 opgelost via een 
drietal maatregelen: verhoging van de bruto AOW-uitkering, inhouding van 
loonbelasting van het AOW-pensioen en aanpassing van de trapsgewijze ta-
riefstructuur van de bejaardenziekenfondsverzekering. Aldus werd bewerk-
stelligd dat een bejaarde met neveninkomsten op netto-basis niet minder 
ontving dan een bejaarde zonder neveninkomsten, terwijl deze laatste geen 
netto-inkomstenverlies onderging. De extra-verhoging van de bruto-uitkering 
per 1 januari 1976, die dus uitging boven de verhoging op grond van de ge-
stegen regelingsloonindex, kwam ten laste van het Rijk, het zogenaamde 
AOW-plus budget. Op analoge wijze kwam ook het AWW-plus budget tot 
stand. Nadien zijn alle verhogingen van de bruto-uitkeringen die uitgingen 
boven hetgeen voortvloeide uit de toepassing van de regelingsloonindex, 
ten laste van deze budgetten gebracht. Het betrof hier steeds extra-verho-
gingen om de netto-netto-gelijkheid met het minimumloon geheel of nage-
noeg geheel te handhaven. Het thans voorliggende voorstel tot koppeling 
van de minimumuitkeringen aan het minimumloon geeft de Regering op dit 
moment geen aanleiding om de tot nu toe gevolgde financieringswijze te 
wijzigen. Immers de aanleiding tot de onderhavige wetgeving is het vastleg-
gen van de koppelingsbasis in de wet en niet een andere lastenverdeling tus-
sen fondsen en Rijk. De wettelijke, geïndexeerde rijksbijdrage dient daarom 
te worden gehandhaafd. De verhoging van de bruto-uitkeringen voortvloei-
end uit de aanpassing aan de index der regelingslonen komt evenals in de 
huidige situatie ten laste van het Ouderdomsfonds en het Weduwen- en We-
zenfonds. Het verschil tussen de bruto-uitkering resulterend uit de netto-net-
to-koppeling (zie hiervoor) en het deel daarvan dat ten laste van de fondsen 
komt, zal ook nu door het Rijk worden aangevuld in de vorm van een extra-
rijksbijdrage. Uit het voorgaande blijkt dus dat deze extra-rijksbijdragen af-
nemen als gevolg van de correcties op de koppeling. Onderstaande tabel 
laat zien op welke wijze de verschillende maatregelen de ten laste van het 
Rijk komende toeslag beïnvloeden. Het totale bedrag van de extra-bijdrage 
op transactiebasis in 1980 is te ramen op 1235 min. voorde AOW en 145 
min. voor de AWW. 
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Ontwikkeling van het ten laste van de rijksbegroting komende deel van het 
AOW-pensioen, inclusief vakantie-uitkering voor gehuwden per 1-1-1980' 

Bruto Waarvan uit 
pensioen 
per maand fonds rijksbijdrage 

— Ongewijzigd beleid2 1535 1401 134 
— Gewijzigde koppelings-
grondslag 1500 1401 99 
— Idem, na opheffen afstand 
f 9,50 koppelingsgrondslag AOW 1512 1401 100 
— Idem, plus compensatie wijzi-
ging koppelingsgrondslag 1519 1401 118 
— Situatie per 31-12-1979 
inclusief voorschot 1979 1484 1383 101 

1 Voorlopige cijfers. 
2 Inclusief bevriezing bejaardenaftrek 
vanaf 1 januari 1979. 

Vermenigvuld ig ing van deze bedragen met de aantallen bejaarden resp. 
weduwen geeft het totaal van de hierboven vermelde bedragen. 

Aangaande de f inancier ingswijze van de AAW beoogt de Regering even-
eens geen wi jz ig ingen. Behoudens de uitkeringen aan vroeg-gehandicapten, 
die ten laste van het Rijk komen, worden alle lasten door het AAF gef inan-
cierd uit premies. De berekening van de bruto-ui tker ingen geschiedt volgens 
bovenstaand koppel ingsschema. 

In de f inancier ing van de WAO en de W W zal evenmin wi jz ig ing worden 
aangebracht. De wettel i jke r i jksbijdrage in de WAO zal geïndexeerd bli jven 
voortbestaan, terwi j l het Rijk voor de helft in de premie van de werkloos-
heidsverzekering zal bi jdragen. De berekening van de bru to-min imumui tke-
r ingen geschiedt volgens bovenstaand koppel ingsschema. 

Ten slotte dient de bestemming van de vereveningsbi jdrage zoals die in 
paragraaf IV.6 is geïntroduceerd te worden bepaald. Aldaar is toegel icht dat 
niet tot formele premieheff ing in de thans gebruikeli jke vorm zal worden 
overgegaan, omdat het niet in de rede ligt premiepl icht op te leggen indien 
geen verzekeringsplicht bestaat. Daarom is gekozen voor een verevenings-
bi jdrage die niet aan bepaalde fondsen kan worden toegerekend. De op-
brengst van de vereveningsbi jdrage zal in 1980 ten bate van de fondsen ko-
men die deze bijdrage heffen. In het kader van een nadere studie zal ten pr in-
cipale worden onderzocht welke aanwending aan de hierbedoelde middelen 
zou dienen te worden gegeven. 

In de overgangsfase naar de eindsituatie zal een toeslag worden verstrekt 
die geleideli jk word t a fgebouwd. Deze toeslag kan worden gefinancierd uit 
de in te houden vereveningsbi jdrage. 

Voor een goed inzicht in het ver loop van de geldst romen, en met name 
van de bruto-ontwikkel ingen, is tabel IV.1 nog eens herhaald voor de situatie 
per 1 januari 1980 waarbi j de voorgestelde correcties zijn verwerkt (zie tabel 
IV.12). 
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Tabel IV.12. Bruto-bedragen, inhoudingen en netto-bedragen van de koppelingsgrondslag en de gekoppelde uitkeringen per 
1 januari 1980 bij gewijzigd beleid inclusief toeslagen 

Koppe- AOW AOW AAW AAW W A O ' WW WWV ABW 
lings- gehuwd onge- gehuwd' onge- kost- kost- gehuwden 

grond- huwd huwd ' winner ' winner ' 
slag 

Bruto per maand 1821,30 
Premie ZFW 73,76 
Premie WW/ZW 36,88 
Premie WAO 42,86 
Vereveningsbijdrage 
Premie AOW/AWW 2 0 9 . -
Loonbelasting 135,60 
Netto per maand 1323,20 
Vakantie-uitkering per maand 145,70 
Premie ZFW 5,90 
Premie WW/ZW 2,95 
Premie WAO 10,27 
Vereveningsbijdrage 
Premie AOW/AWW 16,05 
Loonbelasting 22,00 
Netto per maand 88,53 

1411,40 
28,40 

53,80 
1329,20 

107,96 

19,43 
88,53 

981,84 
28,40 

23,00 
930,44 

61,97 

61,97 

1659,96 
60,90 

180,74 
89,83 

1328,49 
132,79 

5,37 

16,02 
21,96 
89,44 

1166,45 
40,89 

121,37 
74,60 

929,59 
93,31 

3,77 

11,26 
15,43 
62,85 

1762,62 
65,03 

73,95 
184,66 
95,49 

1343,49 
141,— 

5,71 

12,79 
15,53 
21,29 
85,68 

1819,51 
73,67 
18,20 
42,68 
18,63 

200,20 
118,08 

1348,05 
145,56 

5,89 
1,46 

10,26 
1,48 

15,28 
22,12 
89,07 

1964,67 
79,51 

52,87 
39,65 

215,36 
148,19 

14,29,09 1340,50 

88,50 

Totaal netto 1411,73 1417,73 992,41 1417,93 992,44 1429,17 1437,12 1429,09 1429, 

' De uitkeringen worden op dagbasis 
berekend, doch zijn voor de vergelijkbaar-
heid tot maandbedragen herleid. 
2 De vakantie-uitkering is begrepen in de 
daguitkering en wordt niet afzonderlijk 
vastgesteld. 

Het blijkt dat de bruto-uitkeringen krachtens de AOW (gehuwd) en de 
AAW lager zijn dan bij ongewijzigd beleid (tabel IV.1). De verklaring hiervoor 
is dat de neerwaartse correctie van de bruto-uitkering in verband met de ver-
laging van de koppelingsgrondslag groter is dan de opwaartse bijstelling in 
verband met de tijdelijke toeslag. Bij de werknemersverzekeringen zijn de 
bruto-uitkeringen per 1 januari 1980 hoger dan bij ongewijzigd beleid het ge-
val zou zijn geweest. Dit komt door de tijdelijke toeslagen maar ook door ex-
tra-brutering in verband met de ingecalculeerde vereveningsbijdrage. De 
netto-uitkeringsbedragen van tabel IV.1 verminderd met de netto-correcties 
in 1979 (tabel IV, 5, kolom 5) en de voorgestelde correcties per 1 januari 1980 
(tabel IV. 7, kolom 4) geven de netto-uitkeringsbedragen van tabel IV. 12. 

Een soortgelijk overzicht is hierna gepresenteerd voor modale uitkerings-
gerechtigden die reeds een uitkering hebben in 1979. 
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Tabel IV.13. Bruto uitkeringsbedragen, inhoudingen en netto uitkeringsbedragen 
per 1 januari 1980 bij ongewijzigd beleid en bij regeringsvoorstellen inzake de 
solidariteitsbijdrage voor modale uitkeringsgerechtigden krachtens WAO en 
WWV (incl. toeslagen) 

WAO WWV 

Ongewijzigd Regerings- Ongewijzigd Regerings-
beleid 
(excl. voor-
schot 1979) 

voorstel ' beleid 
(excl. voor-
schot 1979) 

voorstel' 

Bruto per maand 2051,02 2138,03 2076,69 2103,77 
Premie ZFW 76,56 76,77 84,06 84,06 
Premie WAO - - 60,66 60,66 
Vereveningsbijdrage - 100,05 - 42,03 
Premie AOW/AWW 227,29 226,64 232,04 230,31 
Loonbelasting 170,74 169,65 181,56 178,09 
Netto per maand 1576,44 1564,92 1518,35 1508,62 
Vakantie-uitkering 
per maand 164,08 174,83 
Premie ZFW 6,64 6,64 
Vereveningsbijdrage - 14,88 
Premie AOW 19,80 19,32 
Loonbelasting 39,09 38,14 
Netto per maand 98,55 95,85 

Totaal netto per 
maand 1674,99 1660,77 1518,35 1508,62 

1 Voorlopige cijfers; inclusief aanvullende 
maatregel in verband met handhaving 
koopkracht. 

Ook hier zijn de bruto-ui tker ingsbedragen hoger dan bij ongewi jz igd be-
leid in verband met de t i jdel i jk te verstrekken toeslagen. Ter voorkoming 
van misverstand zij erop gewezen dat de bruto-uitkeringspercentages on-
gewi jz igd bl i jven. 

§ IV.10 Besparingen 

De in het voorgaande on tvouwde voorstel len inzake de correcties op de 
aanpassingsmechanismen van de sociale uitkeringen leveren besparingen 
op ten opzichte van de situatie die zou zijn ontstaan bij ongewi jz igde voort-
zett ing van het beleid. 

Ter voorkoming van misverstanden lijkt het nutt ig kort aan te geven wat als 
een besparing in de sfeer van de overdrachtsuitgaven kan worden aange-
merkt. Besparingen kunnen op drie manieren tot stand komen: door lagere 
bruto-ui tker ingen, door hogere belastingbetal ingen en door hogere premie-
inhoudingen. De beide laatste uiterli jke verschi jn ingsvormen zijn aange-
merkt als besparing voor zover zij door verbreding van het heff ingsdraag-
vlak ruimte scheppen voor verlaging van belasting- en premietar ieven, bij 
gel i jkbl i jvende belasting- en premiedruk. 

Onderstaand zijn de besparingen aangegeven voor 1980, alsmede voor de 
eindsituatie indien deze in 1980 ineens zou worden gerealiseerd. Het is on-
doenli jk om de besparingen met enige mate van nauwkeur igheid aan te ge-
ven in een nader te bepalen eindjaar. Te veel onzekere factoren zijn van in-
v loed op de u i tkomsten, waaronder premie- en belastingtarieven, koop-
krachtgarantie, en andere. 
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Tabel IV.14. Structurele ombuiging op basis van 1980, compensaties en feitelijke 
ombuiging in 1980 (op transactiebasis) 

Fondsen Rijksbe- Totaal 
groting 

Structurele ombuigingen 
— hogere premie ZW/Wg-verzekering 
in koppelingsgrondslag 
— vaste aftrek f 150 in koppelings-
grondslag 
— beperking bejaardenaftrek en 
arbeidsongeschiktheidsaftrek' 
— opheffing afstand f 9,50 koppe-
lingsgrondslag AWO/AWW 
— vereveningsbijdrage boven minima 

Totaal 

Compensaties 19802 

Feitelijke ombuiging 1980 

1 Berekend als het saldo van de hogere 
belastingopbrengst enerzijds en de in ver-
band met de bruto-compensatie voor de 
sociale minima, hogere uitkeringsbedragen. 
2 Exclusief maatregelen ter handhaving 
van de koopkracht in 1980, die uit de 
daartoe gereserveerde middelen zullen 
worden gedekt; tevens is hierin verdiscon-
teerd het feit dat de afbouw van de be-
jaardenaftrek tot het niveau van de inva-
liditeitsaftrek eerst in 1981 zal beginnen. 

De ombuig ingen in bovenstaade tabel zijn nominaal niet vergeli jkbaar met 
de bedragen vermeld in Bestek ' 8 1 . Dit hangt niet alleen samen met gewi j -
zigde nominale factoren, maar ook met een gewijz igde samenstel l ing van 
het pakket. De thans voorgestelde ombuig ingen in de sfeer van de min ima 
zijn lager omdat de aanvankeli jke voorgestelde rekenpremie van 2,5 % voor 
de ZW/Wg. verlaagd is tot 1,8. Bij de berekening van de besparingen is reke-
ning gehouden met het overbruggen van de bestaande afstand van f 9,50 
tussen netto-AOW en net to -min imumloon. Bejaarden met extra- inkomen 
zullen vanaf 1981 een iets sterkere beperking van hun beschikbare inkomens 
ervaren als gevolg van de gefaseerde geli jktrekking van de bejaardenaftrek 
met de invaliditeitsaftrek. De voorgestelde maatregelen met betrekking tot 
de uitkeringen boven het m i n i m u m zijn hoger dan aanvankeli jk voorzien. 

Een globale berekening heeft uitgewezen dat, rekening houdend met de 
nader aangegeven ombuig ingen in het kader van de voor tgang van Bestek 
'81 \ het huidige pakket evenveel besparingen teweeg brengt als het aanvan-
kelijke, in Bestek '81 gepresenteerde pakket. 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Algemeen 

De in het vorenstaande ui tgangspunten werken naar de diverse regelin-
gen verschil lend uit, omdat de onderscheidene wettel i jke regelingen ieder 
hun eigen eisen stellen aan de vormgev ing. Er is echter naar gestreefd o m , 
waar mogeli jk, te werken met uni forme bepal ingen. 

, Op een aantal, telkens terugkerende bepal ingen, word t hieronder een al-
Zitting 1978-1979,15 801, nrs. 28en 48. gemene artikelsgewijze toel icht ing gegeven. 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,15900, nrs. 3-4 47 

10 60 70 

80 520 600 

0 25 25 

-15 -155 -170 
485 75 560 

560 525 1085 

385 110 495 

175 415 590 



a. Bruto-aanpassingsmechanisme 

In de Wet m in imumloon en min imumvakant ieb i js lag, de Wet op de ar-
beidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wet ten is, conform het 
gestelde in het algemeen deel van deze memor ie , bepaald dat het m i n i m u m -
loon, dan wel de ui tker ingen, worden verhoogd met het procentuele verschil 
tussen twee indexcij fers. Daarnaast is geregeld, dat bij a lgemene maatregel 
van bestuur word t bepaald wat onder indexcijfer word t verstaan, welke 
componenten van het procentuele verschil buiten beschouwing bl i jven en 
welke op een andere wijze en in een andere mate in aanmerking worden ge-
nomen. 

De tekst van de op grond van deze bepaling te treffen algemene maatregel 
van bestuur is met de daarbij behorende toel icht ing aan deze memor ie toe-
gevoegd. 

b. Indexcijfer per ultimo april 1979 

In een aantal overgangsbepal ingen is geregeld dat bij de herziening per 1 
januari 1980 ui tgegaan word t van het feiteli jke eerst gepubl iceerde indexci j-
f e rde r regel ingslonen u l t imo apri l 1979, dat 187,3 bedraagt. Met deze bepa-
l ing word t de doorwerk ing van de effecten van de bouwtoeslagverwerk in-
gen van 1 jul i 1978 en van 31 december 1978 en van de ca .o . voor uitzend-
krachten in de kantoor- en administrat ieve sector in het m in imumloon en 
een aantal sociale ui tkeringen definit ief voorkomen. Zonder deze bepaling 
zou bij de herziening per 1 januari 1980 moeten worden uitgegaan van het 
bij de Wet van 28 jun i 1979 (Stb. 346) vastgestelde fictieve indexcijfer van 
184, hetgeen tot vol ledige doorwerk ing zou leiden. De voorgestelde wi jz i-
g ing van het bruto-aanpassingsmechanisme brengt de noodzaak met zich 
mede om voortaan van onafgeronde indexcijfers uit te gaan. 

c. Vaststelling gemiddeld premiepercentage 

Zoals in het algemeen deel van deze memor ie reeds is uiteengezet zal voor 
de per bedrijfstak of onderdeel daarvan gedifferentieerde premies een ge-
midde ld percentage worden vastgesteld. 

Voor de berekening van die gemiddelde premie zullen dezelfde gewichten 
worden gehanteerd die voor de bepaling van de regel ingsloonindex gelden. 
Omdat echter niet alt i jd een rechtstreeks verband valt aan te geven tussen 
de voor bedri jfstakken of onderdelen daarvan geldende premies en de ca.o. 's 
die de basis vormen van de regel ingsloonindex moet worden volstaan 
met een zo nauwkeur ig mogel i jke benadering. Uitgaande van de gegeven, 
gedif ferentieerde premies word t bezien tot welke ca.o. 's die de basis vor-
men van de loonindex, deze premies zijn te herleiden. De daaruit voor 1979 
berekende premie van 1,8 % is een aanvaardbare maatstaf voor de premie 
zoals deze op een belangri jk deel van de actieven drukt. De ontwikkel ingen 
ter zake zullen uiteraard nauwlet tend worden gevolgd. Gezien het voren-
staande menen w i j dat een wettel i jke regeling van de vaststel l ing van de ge-
middelde premie uit een oogpunt van wetstechniek en begri jpel i jkheid van 
wetsteksten op ernstige bezwaren stuit en op zich zelf niet zeer dr ingend is. 
Daarom hebben w i j gemeend ermee te moeten volstaan, te bepalen dat bij 
a lgemene maatregel van bestuur voor de per bedrijfstak verschi l lende pre-
mies een gemiddelde premie word t vastgesteld. 

d. Netto-netto-koppeling 

In de diverse sociale verzekeringswetten, de Wet Werkloosheidsvoorzie-
n ing, de Algemene Bijstandswet en enkele andere wetten en regelingen is 
neergelegd hoe de bruto-netto-berekening van m in imumloon en m i n i m u m -
uitkering (c.q. pensioen) en de netto-netto-koppel ing geschiedt. De bere-
keningswijze is conform hetgeen hierover in het A lgemeen deel van deze 
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memorie is vermeld. Opgemerkt zij echter, dat tussen de diverse bepalin-
gen, hoewel stoelend op hetzelfde beginsel, verschillen zitten, welke worden 
veroorzaakt door het verschil in wettelijke opzet. Daarbij zijn clusters van 
wetten te onderscheiden, waarbinnen vanwege de onderlinge samenhang, 
een gelijkelijke regeling onontkoombaar is. Dit doet zich onder meer voor 
ten aanzien van de AOW en AWW, de AAW en WAO en de WW en WWV. 

Bij de AOW en AWW is de netto-netto-koppeling vastgelegd voor zowel de 
maandelijkse pensioenbedragen als de vakantie-uitkering. 

Bij de Algemene Bijstandswet wordt in het Besluit landelijke normering 
geregeld dat de in de wet vastgelegde netto-netto-koppeling zowel geldt 
voor de maandelijkse uitkeringen als voor de vakantie-uitkeringen. 

De bij de AAW gekozen systematiek verschilt daarvan. Bij de vergelijking 
met het netto-minimumloon aan de AAW-uitkering wordt uitgegaan van een 
uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid, berekend op maandbasis (de 
factor 21,75) met inbegrip van de vakantie-uitkering. Dat is gebeurd om ver-
schillende redenen. De voornaamste reden daarvan is dat de AAW een basis-
uitkering is, waarop, in bepaalde gevallen, de WAO aanvullend werkt. De 
vakantie-uitkering in de WAO is uitgedrukt in een percentage van de uitke-
ring. Die systematiek is ook bij de AAW gekozen vanwege de samenloop tus-
sen beide regelingen. Daarom is bij de AAW geen (afzonderlijke) koppeling 
tussen netto-minimumvakantietoeslag en netto-vakantie-uitkering mogelijk. 

Voor de WAO geldt dezelfde berekeningswijze ten aanzien van het mini-
mumdagloon als bij de AAW is gekozen voor de berekening van de grond-
slagen. Opgemerkt zij echter, dat de vaststelling van het minimumdagloon 
WAO, evenals thans, geschiedt door de Sociale Verzekeringsraad. 

De bepalingen in de WW en de WWV ten aanzien van de berekening van 
het minimumdagloon stemmen in grote lijnen overeen met die in de WAO. 
De wijzigingen die op enkele punten zijn aangebracht (o.a. daguitkering en 
berekeningsfactor 21,666) houden verband met het verschillende karakter 
van laatstgenoemde regelingen. 

e. Toeslagregeling 

Zoals reeds vermeld in het algemeen deel van deze memorie achten wij 
het, gezien tegen de achtergrond van de koopkrachtontwikkeling noodzake-
lijk per 1 januari 1980 een toeslag te verlenen op de minimumuitkeringen ende 
uitkeringen boven het minimum die zijn ingegaan vóór 1 januari 1980. Daartoe 
is in een aantal overgangsbepalingen opgenomen dat een toeslag wordt 
verleend ter realisering van de gewenste koopkrachtontwikkeling, terwijl 
voorts is bepaald dat de hoogte van die toeslag bij algemene maatregel van 
bestuur wordt vastgesteld. Deze delegatie, waartoe de Regering eerst na 
zorgvuldige overweging heeft besloten, was onontkoombaar. Het bleek na-
melijk niet mogelijk reeds thans de bedragen van de toeslagen per 1 januari 
1980 in de wet op te nemen, omdat een aantal voor de exacte vaststelling 
van de toeslagen noodzakelijke gegevens nog niet vaststaan. 

Zo zijn onder meer de diverse premiepercentages nog niet definitief vast-
gesteld. Zou onder die omstandigheden toch een bedrag van de toeslag 
worden vermeld, dan zou zulks tot gevolg kunnen hebben dat in een later 
stadium bij nota van wijzigingen correcties moeten worden aangebracht. 
Eventuele correcties nadat het ontwerp door beide Kamers zou zijn aan-
vaard zouden echter slechts bij wet kunnen worden aangebracht. Voor de 
gefaseerde opbouw van de toeslagen geldt dat nu nog niet aan te geven is 
hoe deze afbouw zal verlopen. Derhalve is ook hier bepaald, dat de ver-
mindering bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld, voor ie-
dere herziening afzonderlijk, zodat steeds een hernieuwde afweging van de 
koopkrachtontwikkeling kan plaatsvinden. 

De aard van de toeslagen en eventuele verminderingen daarop maakt dat 
deze moeten worden vastgesteld op basis van de laatstbekende gegevens, 
zodat met de grootst mogelijke nauwkeurigheid kan worden bezien bij wel-
ke toeslaghoogte de gewenste koopkrachtontwikkeling wordt gerealiseerd. 
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Dit maakt dat het evenmin mogel i jk is, de bedoelde algemene maatregelen 
van bestuur twee maanden voor hun inwerk ingtreding te publ iceren, alhoe-
wel daartoe, gezien het belang van de toeslag, voor de inkomensontwikke-
l ing uit anderen hoofde aanleiding zou kunnen bestaan. 

Opgemerkt kan nog worden , dat in de regel ingen die naast een sociaal 
m i n i m u m ook boven-minimale uitkeringen kennen, voorzieningen zijn getrof-
fen, om te voorkomen, dat degene wiens dagloon of grondslag op bruto-ba-
sis vlak boven het b ru to -min imumbedrag l igt, door het gemis van een toe-
slag op zijn ui tker ing, aan netto-uitkering minder zou ontvangen, dan het ge-
val zou zijn geweest indien zijn uitkering wel naar dit m i n i m u m zou zijn bere-
kend. 

HOOFDSTUK I. WET MINIMUMLOON EN MINIMUMVAKANTIEBIJSLAG 

Artikel I 

A. In het algemene gedeelte van deze memor ie is in hoofdstuk I, para-
graaf 1.2 onder A aangegeven, dat het wenseli jk is voortaan de invloed van 
eindejaarsuitkeringen bij de aanpassing van m i n i m u m l o o n en sociale uitke-
r ingen buiten beschouwing te laten. Daarbij is tevens aangegeven dat het in 
die situatie wenseli jk is dat de eindejaarsuitkering word t geël imineerd uit 
het begrip loon in de zin van de Wet m i n i m u m l o o n en min imumvakant ie-
bi jslag. Dit artikel strekt hiertoe. Bij besluit van 7 november 1973 (Stb. 538) is 
met toepassing van artikel 6, tweede lid het spaarloon bij algemene maatre-
gel van bestuur geël imineerd uit het begrip loon in de zin van de wet. Thans 
word t van de gelegenheid gebruik gemaakt o m het spaarloon in de wet zelf 
toe te voegen aan de beloningselementen, opgesomd in het eerste lid van 
artikel 6. 

B. De tekst van de op grond van het nieuwe tweede lid van artikel 14 te 
treffen algemene maatregel van bestuur is met de daarbij behorende toe-
l ichting aan deze memor ie toegevoegd. Overigens behoeven de ten aanzien 
van artikel 14 voorgestelde wi jz ig ingen na hetgeen hierover reeds in hoofd-
stuk I van deze memor ie is meegedeeld naar ons oordeel geen nadere toe-
l icht ing. 

C en D. De ter zake van de min imumvakant ieb i js lag voorgestelde wi jz ig in-
gen behoeven naar ons oordeel na hetgeen hierover in hoofdstuk II van deze 
memor ie is meegedeeld, geen nadere toel icht ing. 

Artikel II 

Zie onderdeel a lgemeen, onder b. 

Artikel III 

Dit artikel voorziet in de niveaucorrectie van het m in imumloon met 1 %, 
welke geli jkt i jdig met de verhoging van de min imumvakant ieb i js lag met 1 % 
per 1 januari 1980 dient te worden aangebracht. 

HOOFDSTUK II. ALGEMENE OUDERDOMSWET 

Artikel IV. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet 

Onderdeel A 

In dit onderdeel wordt de nieuwe tekst van artikel 8 van de AOW voorge-
steld. Het eerste lid bevat de formele vast legging van enerzijds de koppel ing 
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op netto-basis van het minimumloon en het gehuwdenpensioen en ander-
zijds de 100 : 70 verhouding - weer op netto-basis - tussen het gehuwden-
pensioen en het pensioen van de alleenstaande. 

In het zesde lid worden de bruto-pensioenbedragen vermeld, die het re-
sultaat zijn van de in het eerste lid neergelegde uitgangspunten. Vaststelling 
van bruto-bedragen is nodig, omdat niet iedere bejaarde in dezelfde om-
standigheden verkeert. Bij de netto-netto-berekening wordt immers uitge-
gaan van een bejaarde die geen of nagenoeg geen andere inkomsten heeft. 
Zijn er wel andere inkomsten van enige betekenis, dan beïnvloedt dit de ver-
schuldigde belasting en ook de premie voor de ziekenfondsverzekering voor 
bejaarden. Deze premie wordt overigens niet op het bruto-pensioen inge-
houden, maar dient door de betrokkenen zelf aan de ziekenfondsen te wor-
den voldaan. Opgemerkt wordt, dat het niet mogelijk is in dit wetsontwerp 
reeds de bedragen te vermelden, zoals die per 1 januari a.s. zullen gelden. 
Een aantal daarvoor essentiële gegevens ontbreken daarvoor nog. Daarom 
zijn de thans geldende bedragen in het wetsontwerp opgenomen. Per 1 janu-
ari a.s. zullen deze van rechtswege worden vervangen door de juiste, 
met toepassing van het nieuwe systeem vastgestelde bedragen. 

Onderdeel B 

In dit onderdeel wordt een nieuwe tekst van artikel 9 van de AOW voorge-
steld. Dit artikel bevat thans het aanpassingssysteem van de pensioenbedra-
gen. Zoals bekend, volgen de pensioenbedragen nu in beginsel de ontwikke-
ling van het algemene loonniveau. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om 
door middel van een extra-verhoging de beoogde netto-netto-gelijkheid te 
bereiken. 

Met het nieuw voorgestelde artikel 9 wordt bereikt, dat de in het nieuw 
voorgestelde artikel 8 beoogde netto-netto-gelijkheid ook in de toekomst ge-
handhaafd wordt. 

ledere verandering in het bruto-minimumloon, de daarop toe te rekenen 
inhoudingen, maar ook wijziging in het zogenaamde bruto-netto-traject van 
het AOW-pensioen leidt tot onmiddellijke aanpassing. Bij deze aanpassing 
worden de bruto-pensioenen zodanig bijgesteld, dat de beoogde netto-netto-
gelijkheid exact weer wordt hersteld. Deze koppeling betekent in feite, dat 
de AOW-pensioenen geen eigen indexeringssysteem meer kennen. Indirect 
volgen die pensioenen het indexeringssysteem van het minimumloon, met 
dien verstande dat er correcties op netto-basis plaatsvinden. Deze koppeling 
met het netto-minimumloon is onvoorwaardelijk. Immers iedere afwijking 
zou het uitgangspuntvan de netto-netto-gelijkheid ondergraven. 

In de praktijk zal het hiervoor geschetste aanpassingsbeleid - evenals 
thans het geval is - als regel tot halfjaarlijkse aanpassingen leiden. Het bru-
to-minimumloon wordt namelijk halfjaarlijks - per 1 januari en per 1 juli -
aangepast, terwijl wijzigingen in de inhoudingssfeer in vrijwel alle gevallen 
per 1 januari plaatsvinden. 

Onderdeel C 
De in dit onderdeel voorgestelde wijzigingen van artikel 10 van de AOW 

vloeien voort uit de in de onderdelen A en B voorgestelde wijzigingen van de 
artikelen 8 en 9 van die wet. 

Onderdelen D, E en F 
Deze onderdelen regelen de wijziging van de bepalingen met betrekking 

tot de vakantie-uitkering in het kader van de AOW. Volgens de huidige wette-
lijke bepalingen bedraagt de vakantie-uitkering 7 % van het AOW-pensioen. 
Bij het sinds 1973 gevoerde koppelingsbeleid wordt voor de berekening van 
de netto-netto-gelijkheid en de 100:70 verhouding het maandelijks pensioen 
en vakantie-uitkering samengeteld. Er bestaat dus nu - afgezien van het gat 
van f 9,50 per maand - een gelijkheid op netto-basis van het minimumloon, 
inclusief de vakantiebijslag, en AOW-pensioen voor een echtpaar, inclusief 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15 900, nrs. 3-4 51 



de vakant ie-ui tker ing. Dit betekent echter niet, dat zowel de maandui tker ing 
als de vakantie-uitkering exact gelijk zi jn. Ter i l lustratie volgt hieronder een 
overzicht van de netto-vakantie-uitkeringen op maandbasis per 1 jul i j l . : 
- M i n i m u m vakantiebi jslag f 75,54 
- Vakantie-uitkering AOW voor een echtpaar f 76,69 
- Vakantie-uitkering AOW voor een alleenstaande f 65,45 

Uit dit overzicht bl i jkt, dat de vakantie-uitkering voor een bejaard echtpaar 
niet noemenswaard ig verschil t van de vakantiebi jslag voor een m in imumlo -
ner. De vakantie-uitkering voor een alleenstaande bejaarde is echter f 12,57 
hoger dan 70% van de netto-vakantiebi jslag van de m in imumloner 
(f 75,54). Deze discrepantie vindt zijn oorzaak in het feit, dat de alleenstaande 
bejaarde over die vakantie-uitkering tot dusver (en ook in 1980) nog geen 
loonbelast ing verschuld igd is. De totale jaaruitkering voor alleenstaande be-
jaarden bli jft nameli jk beneden het bedrag, waarbi j op grond van de desbe-
treffende tabel voor bi jzondere beloningen, belasting verschuldigd is. Daar-
om is de bruto-vakantie-uitkering voor een alleenstaande bejaarde tevens de 
netto-vakantie-uitkering. De gehuwde bejaarden zijn reeds enige jaren 
loonbelast ing over hun vakantie-uitkering verschuld igd. In het tot dusver 
gevolgde netto-netto-beleid word t de relatief te hoge vakantie-uitkering 
voor de ongehuwden opgevangen door een lagere maandui tker ing. 

Uit de voorgestelde formal iser ing van het netto-netto-beleid vloeit naar 
onze mening logischerwi js voort , dat zowel bij de maanduitker ing als bij de 
vakantie-uitkering de netto-netto-gel i jkheid exact word t vastgelegd. Hier-
door word t in de toekomst voorkomen, dat een (relatief) te lage maanduitke-
ring moet worden opgevangen door een hogere vakantie-uitkering. Dit bete-
kent, dat per 1 januari a.s. het niveau van de vakantie-uitkering van de al-
leenstaande bejaarden een relatieve ver laging zal ondergaan. Deze verla-
ging word t echter door een hogere maandui tker ing gecompenseerd. De in 
de maand mei 1980 u i t t e betalen vakantie-uitkering van alleenstaande be-
jaarden zal echter ondanks deze relatieve ver laging hoger zijn dan de in mei 
1979 uitbetaalde vakantie-uitkering. 

In de nieuw voorgestelde artikelen 22a, 22b, 22c en 22d, is zowel het ni-
veau als de aanpassing van de vakantie-uitkering in het kader van de AOW 
neergelegd. Deze bepal ingen zijn identiek aan de nieuw voorgestelde bepa-
lingen inzake het niveau en de aanpassing van de maandui tker ingen. Verwe-
zen moge worden naar de toel icht ing op de onderdelen A en B van dit arti-
kel. 

Met betrekking tot het nieuw voorgestelde zevende lid van artikel 22b, 
word t het volgende opgemerkt . In het huidige systeem word t de vakantie-uit-
kering uitgedrukt in een percentage van de periodieke uitkering. Hierdoor 
v indt een kort ing op de periodieke uitkering in verband met niet verzekerde 
perioden automat isch zijn weerslag in de vakantie-ui tkering. In het n ieuw 
voorgestelde systeem werkt dit automat isme niet. Daarom is een bepaling 
nodig, waar in de kort ing op de periodieke ui tker ing, in evenredige mate op 
de vakantie-uitkering word t toegepast. 

Onderdelen G, H, lenJ 
De voorstel len in deze onderdelen houden verband met de voorstel len in 

de vor ige onderdelen en betreffen slechts ver let ter ingen. Vol ledigheidshal-
ve word t nog opgemerkt , dat het nieuwe artikel 22f de mogel i jkheid biedt tot 
het stellen van nadere regelen. Op grond hiervan kunnen de thans bestaan-
de afwi jk ingen in de ui tbetal ingsdatum worden gehandhaafd. 

Onderdeel K 
In dit onderdeel word t een wi jz iging van artikel 60a van de AOW voorge-

steld. Dit artikel heeft ten doel de van 1 januari 1970 af verleende structurele 
verhogingen - dat w i l zeggen de verhogingen buiten de aanpassingen aan 
het algemene loonniveau om - buiten de aftrekbepalingen van de particulie-
re pensioenaanspraken te houden. Door deze regeling werd bereikt, dat, 
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wanneer bij de berekening van een pensioen in de particuliere sector reke-
ning wordt gehouden met een AOW-pensioen, de structurele verhogingen 
van het AOW-pensioen aan de gepensioneerden ten goede komen. Deze re-
gel ing geldt niet alleen voor de structurele verhog ingen, maar ook voor de 
daarop later vallende verhogingen op grond van de welvaartvastheidsbepa-
l ingen en voor de vakantie-uitkeringen. Voorts is bepaald, dat verhogingen 
van de AOW-pensioenen op grond van het huidge t iende lid van artikel 9 van 
de AOW - z.g. kopverhoging om de netto-netto-gel i jkheid te handhaven -
voor de toepassing van artikel 60a als structureel moeten worden be-
schouwd. 

In de nieuw voorgestelde systematiek van de aanpassing van de AOW-
pensioenen zal de AOW geen eigen welvaartsvastheidssysteem meer ken-
nen. Er bestaat dan immers een rechtstreekse koppel ing met het net to-mini-
mumloon . Als gevolg hiervan moet artikel 60a worden aangepast. Het be-
treft hier echter slechts een formele wi jz ig ing. Voorgesteld word t het tot nu 
toe gevoerde beleid op dit punt te cont inueren. Dit word t bereikt door het tot 
1 januari 1980 opgebouwde structurele gedeelte van het AOW-pensioen te 
f ixeren door het gedeelte dat wel in de aftrek mag worden betrokken in no-
minale bedragen in de tekst van artikel 60a op te nemen. Dit laatste gedeelte 
volgt dan de ontwikkel ing van het loonniveau. Het verschil tussen het bruto-
AOW-pensioen en het in de vor ige volzin bedoelde gedeelte is dan het be-
drag, dat buiten de aftrek blijft. Hierdoor word t bereikt, dat verhogingen van 
het AOW-pensioen, die geen verband houden met de ontwikkel ing van het 
loonniveau, aan de betrokkenen zelf ten goede komen. Het betreft hier bij 
voorbeeld koopkrachtcompensaties voor bejaarden en compensat ies, die in 
het AOW-pensioen worden verleend voor ver laging van de fiscale bejaarden-
aftrek. 

Artikel V 

Zoals reeds vermeld in het algemeen deel van deze memor ie achten wi j 
het, gezien tegen de achtergrond van de koopkrachtontwikkel ing noodzake-
lijk per 1 januari 1980 een in de t i jd af te bouwen toeslag te verstrekken op de 
min imumui tker ingen. Het eerste lid van dit artikel strekt hiertoe. 

In het tweede lid word t neergelegd, dat deze toeslag als ouderdoms-
pensioen ingevolge de AOW moet worden aangemerkt, waarbi j echter arti-
kel 9 van die wet buiten werk ing wordt gesteld. 
Zonder deze nadere voorziening immers zou artikel 9 (het nieuwe aanpas-
singsartikel) deze toeslag boven de netto-netto-gel i jkheid onmiddel l i jk weer 
ten ie tdoen. 

Het derde lid voorziet in de mogel i jkheid de toeslag bij een komende her-
ziening van de pensioenbedragen - rekening houdend met het koopkracht-
niveau - op een lager bedrag vast te stellen. 

Opgemerkt word t nog, dat door de bruto-gel i jkheid van de AOW- en 
AWW-pensioenen deze toeslag tevens geldt voor de AWW-pensioenbed ra-
gen. 

Artikelen VI, VIII, X en XII 

Zoals uit de paragraaf Financiering van hoofdstuk IV van het algemeen 
deel van deze memor ie blijkt, zijn wi j van mening, dat het verschil tussen de 
bruto-uitkering resulterend uit de netto-netto-koppel ing en het met het in-
dexcijfer van de regelingslonen aan te passen deel daarvan dat, onder de 
thans geldende wetgeving, ten laste van de fondsen komt, ook in de nieuwe 
situatie door het Rijk moet worden aangevuld in de vo rm van een extra-rijks-
bi jdrage. In de artikelen VI, VIII, X en XII word t dit neergelegd, waarbi j de ar-
tikelen VI en X bewerkstell igen dat het f inancieel voordeel van de af te bou-
wen toeslag aan het Rijk toevalt. 

Het tweede lid van de artikelen VIII en XII opent de mogel i jkheid deze 
extra-ri jksbijdrage in de toekomst bij te stellen. 
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Artikelen VII en XI 

V o o r d e vaststel l ing van de in mei 1980 u i t t e betalen vakant ie-ui tker ing in-
gevolge de AOW en de A W W is het nodig, de in de periode mei 1979 tot en 
met december 1979 opgebouwde aanspraak van 7 % van de periodieke uit-
kering in nominale bedragen vas t te leggen. 

HOOFDSTUK III. ALGEMENE WEDUWEN- EN WEZENWET 

Artikel IX. Wijziging van de Algemene Weduwen- en Wezenwet 

Onderdelen A, B en C 
Sinds 1 januari 1965 zijn de bruto-pensioenen ingevolge de A A W gelijk 

aan de bruto-pensioenen ingevolge de AOW. 
Zo is het weduwenpens ioen voor een weduwe met één of meer kinderen 

beneden de leefti jd van 18 jaar gelijk aan het bedrag van het AOW-pensioen 
voor een echtpaar en het weduwenpens ioen voor de over ige weduwen ge-
lijk aan het AOW-pensioen voor een alleenstaande. Wi j menen dat deze kop-
pel ing van de bruto-bedragen AOW en A W W gehandhaafd moet worden. In 
het advies van de SER van 5 oktober 1979 zijn ook geen bezwaren tegen deze 
bruto-koppel ing ingebracht. Wel heeft de SER de aandacht van de Regering 
gevraagd voor de als gevolg van deze bruto-koppel ing optredende verschi l-
len op netto-basis. De SER acht een nadere studie nodig over de vraag of de 
A W W in de netto-koppel ing zou moeten worden betrokken. Hiertoe zijn wi j 
gaarne bereid, waarbi j echter wel moet worden aangetekend, dat de afschaf-
f ing van de fiscale bejaardenaftrek hierbi j een essentiële rol speelt. 

In de onderdelen A, B en C word t voorgesteld deze gel i jkheid op bruto-ba-
sis te formal iseren. De AWW-pensioenbedragen zullen dan in het vervolg 
automat isch de ontwikkel ing van de AOW-pensioenen vo lgen. Voor wa t de 
bedragen van de wezenpensioenen ingevolge de A W W betreft, wo rd t voor-
gesteld deze pensioenen voor taan uit te drukken in een percentage van het 
ongehuwdenpens ioen ingevolge de AOW, waarbi j de huidige percentages 
als u i tgangspunt zijn genomen. 

Onderdeel D 
Voor de toel icht ing van de in dit onderdeel voorgestelde wi jz ig ingen van 

artikel 21a moge worden verwezen naar de toel icht ing op onderdeel K van 
artikel IV. 

Onderdelen E, F, G en H 
In deze onderdelen word t de bruto-gel i jkheid tussen de vakantie-ui tkerin-

gen ingevolge de AOW en de A W W geregeld. Verwezen moge worden naar 
de toel icht ing op de vor ige onderdelen van dit artikel. 

Onderdelen I.JenK 
De voorstel len in deze onderdelen houden verband met de voorstel len in 

de vor ige onderdelen en betreffen slechts ver let ter ingen. 

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWET 

Artikel XIII 

In onderdeel B van dit artikel is vastgelegd, dat de net to-AWW-ui tker ing 
berekend naar de hoogste grondslag gelijk is aan het ne t to -m in imumloon . 
Dit komt overeen met de AOW-ui tker ing voor gehuwden. Dit geschiedt door 
wi jz ig ing van artikel 11 en het opnemen van een artikel 11a. De verhouding 
met de andere grondslagen bli j f t hetzelfde als thans. De over ige grondsla-
gen als bedoeld in artikel 10, vi j fde l id, bl i jven afgeleid van het eigen inko-
men. Met het nieuwe lid 5 van het n ieuwe artikel 11a word t beoogd die 
grondslagen in dezelfde verhoud ingen te laten bl i jven met de grondslag be-
doeld in het tweede l id. 
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In een nieuw artikel 11 worden de definit ies van netto-uitkering en netto-
m i n i m u m l o o n neergelegd. 

Door de wijze van vaststel l ing van de grondslagen gerelateerd aan het net-
t o -m in imumloon is evenals bij de AOW een bruto- indexer ingsmechanisme 
overbod ig geworden. De betreffende bepalingen zijn uit artikel 11 (oud) ver-
wi jderd terwi j l artikel 97 waar in de koppel ing met de AOW was vastgelegd 
thans is komen te vervallen (onderdeel H). Tevens is in verband daarmee 
een wi jz ig ing gebracht in het nog bij de Tweede Kamer aanhangige wets-
ontwerp tot wi jz ig ing van de AAW en de WAO (invoering gelijke uitkerings-
rechten voor mannen en vrouwen) waar in een bepaling is opgenomen die 
verband houdt met dit bruto-aanpassingsmechanisme (zie artikel XIV). De ver-
hog ing van de vakantie-uitkering van 7 tot 8 percent zoals ook plaatsvindt in 
de Wet m in imumloon en min imumvakant ieb i js lag is vastgelegd in onder-
deel F. Daarin is tevens bepaald, dat het percentage van de vakantie-uitke-
ring wi jz ig ingen in het percentage van de wettel i jke min imumvakant ieb i j -
slag volgt . 

Onderdeel D heeft betrekking op een redactionele wi jz ig ing. Abusievel i jk 
is bij de to ts tandkoming van de A A W verzuimd de afdracht van de niet-uit-
betaalde AAW-ui tker ingen van ui tker ingsgerecht igden die in WSW-verband 
werkzaam zijn anders dan in de WAO mede te laten gelden voor de niet-uitbe-
taalde vakantie-uitkeringen. In de praktijk v indt die afdracht reeds plaats op 
dezelfde wi jze als bij de WAO. 

Artikel XV 

Zie onderdeel algemeen, onder e. 

Artikel XVI 

Dit artikel legt vast dat de vakantie-uitkering over de periode mei 1979 tot 
en met december 1979 7pct bedraagt. Na de uitbetal ing van de vakantie-uit-
kering in mei 1980 verliest deze overgangsbepal ing derhalve zijn werk ing. 

HOOFDSTUK V. WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING 

Artikel XVII 

De vaststel l ing van het m in imumdag loon WAO geschiedt door de Sociale 
Verzekeringsraad met inachtneming van door de Minister van Sociale Zaken 
te stellen regelen. In feite hielden deze regelen in grote li jnen hetzelfde in als 
hetgeen thans in het nieuwe artikel 14a word t neergelegd zij het dat in dit 
laatste artikel het nieuwe net to -min imumloon is gedef inieerd. Het net to-mi-
n imumloon is hetzelfde begrip als bij de AAW word t gehanteerd, derhalve 
met inbegr ip van de vakantie-uitkering in de vergeli jkingsbasis. Uit onder-
deel A van dit artikel bli jkt, dat de vaststel l ing van het m in imumdag loon bli jft 
geschieden door de Sociale Verzekeringsraad. 

Onderdeel C bevat van de WAO de wi jz ig ingen in het bruto-aanpassings-
mechanisme zoals beschreven in hoofdstuk I van het algemeen deel van de-
ze memor ie . In beginsel is de wi jz iging dezelfde als word t voorgesteld bij de 
Wet m in imumloon en min imumvakant iebi js lag. De materiële effecten van 
deze bepalingen kunnen echter verschi l len met name waar het gaat om de 
componenten van de index welke naar niveau moeten worden toegerekend. 

Door de mogel i jkheid van toerekening van componenten van de index 
naar niveau alsmede de invoering van de bi jdrage op de uitkeringen als be-
doeld in onderdeel G (heffing van de vereveningsbi jdrage) is het bestaande 
derde lid van artikel 15, dat betrekking heeft op de wi jz igingen in de reële 
netto- inkomsten ten opzichte van loontrekkenden, overbodig. Deze bepaling 
is dan ook niet meer opgenomen. 

De onderdelen De en F bevatten de wi jz ig ingen die betrekking hebben op 
de verhoging van de vakantie-uitkering van 7 naar 8 percent. Evenals bij de 
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verhoging van 6 naar 7 percent in 1974 wordt deze verhoging gerealiseerd 
door een verschuiving van de daguitkering naar de jaarlijkse vakantie-uitke-
ring. Van 1 januari 1980 af wordt van de totale uitkering 8 percent in plaats 
van 7 percent gereserveerd voorde uitbetaling in mei 1980. Voorts is be-
paald dat wijzigingen in het percentage van de wettelijke minimumvakantie-
bijslag ook zullen leiden tot wijziging van het percentage van de vakantie-uit-
kering in de WAO. Hetzelfde geldt voor een eventuele vloer in de minimum-
vakantie bijslag. 

In hoofdstuk II van het algemeen deel van deze memorie is uitvoerig in-
gegaan op de materie van de vakantie-uitkering. 

De wijziging vervat in onderdeel G betreft de heffing van de in hoofdstuk 
IV van deze memorie reeds genoemde vereveningsbijdrage. De bedrijfsver-
eniging houdt op de uitkering het voor werknemers met een met de uitke-
ring overeenkomend loon geldend premiepercentage in. Daarbij wordt uitge-
gaan van de uitkering waarop de arbeidsongeschikte werknemer op grond 
van de WAO in beginsel aanspraak kan maken. Dit betekent, dat de heffing 
plaatsvindt over de volledige WAO-uitkering vóórdat deze gekort wordt op 
grond van artikel 46a van de WAO in verband met het recht op AAW-uitke-
ring. Zou immers over het met de AAW-uitkering overeenkomende deel 
van de WAO-uitkering geen bijdrage worden geheven, dan zou het gestelde 
doel niet worden bereikt, omdat dan slechts van de WAO-aanvulling een bij-
drage zou worden geheven, die slechts een zeer gering percentage zou be-
dragen van de totale arbeidsongeschiktheidsuitkering. In dit verband zij er 
nog op gewezen, dat de vóór 1 oktober 1976 ingegane WAO-gevallen een 
volledige WAO-uitkering betreffen, terwijl de na die datum opgekomen ge-
vallen op een bepaalde groep na een AAW-uitkering ontvangen met een 
aanvullende WAO-uitkering. 

In hoofdstuk IV is reeds uiteengezet dat is afgezien van formele premiehef-
fing in ruime zin omdat in dat geval de uitkeringsgerechtigde eerst als verze-
kerde van de onderscheiden wetten zou moeten worden aangemerkt terwijl hij 
slechts in bepaalde gevallen nog een beroep op de verzekering kan doen. 
Hoewel dit laatste bij voorbeeld bij de WW voorkomt - ingeval de WAO-uit-
kering verlaagd wordt bestaat in het algemeen recht op een (aanvullende) 
WW-uitkering - zou het de juridische verzekeringsgedachte te veel geweld 
aandoen dit voor alle wetten geheel te formaliseren. Bovendien mag er niet 
aan worden voorbijgegaan, dat een formele premieheffing afgezien van de 
wetstechnische implicaties in het administratief-technisch vlak uiterst inge-
wikkelde en vaak overbodige procedures met zich meebrengt. Zo zou bij 
voorbeeld het werkgeversaandeel in de diverse premies eerst moeten wor-
de opgebracht door heffing van een hogere WAO-premie wanneer de inge-
houden premies aan de respectievelijke verzekeringskassen worden afge-
dragen. Er ontstaat een interne reeks van geldstromen die geadministreerd 
moet worden. Ten slotte mag niet uit het oog worden verloren, dat door bij 
voorbeeld het heffen van ZW-premie, die wordt afgedragen aan nader te be-
palen ziekengeldkassen een verstoring van het financieringsbeleid ontstaat 
omdat op die ziekengeldkassen door de WAO-gerechtigden nauwelijks of 
geen beroep wordt gedaan. 

De redactie van het voorgestelde artikel 79a van de WAO is zo gesteld, 
dat automatisch elke wijziging in de premieheffing bij de werknemers door-
werkt naar de heffing van de vereveningsbijdrage van de uitkeringsgerech-
tigden. Dit geldt zowel voor de franchise voor de berekening van de WAO-
premie als voor de hoogte van de premiepercentages. 

Zoals in hoofdstuk IV van deze memorie al is medegedeeld, ligt het in het 
voornemen voor de hoogte van de Ziektewet" en wachtgeldpremie uit te 
gaan van dezelfde percentages als welke worden gehanteerd bij de bepaling 
van het netto-minimumloon. 

Het vijfde lid van het artikel beoogt de mogelijkheid te scheppen voor 
gevallen waarin sprake is van samenloop van WAO-uitkering met een ande-
re uitkering of loon waarover premie wordt geheven, regelen te stellen met 
betrekking tot de inachtneming van de franchise voor de berekening van de 
WAO-premie. 
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Ten slotte word t opgemerkt , dat evenals de premie van werknemers de 
vereveningsbi jdrage voor de toepassing van de fiscale bepal ingen als aftrek-
post word t aangemerkt. 

Artikel XVIII 

Zie onderdeel A lgemeen, onder b. 

Artikel XIX 

Zoals bij de toel icht ing van artikel XVII is aangegeven bewerkstel l igt het 
nieuw voorgestelde artikel 79a van de WAO dat met ingang van 1 januari 
1980 op alle WAO-ui tker ingen de vereveningsbi jdrage word t ingehouden. 
Wi j zijn van mening - zoals ook in hoofdstuk IV is aangegeven - d a t voor de 
reeds lopende uitkeringen in verband met de heffing van die bi jdrage een 
toeslag op de uitkeringen moet worden ver leend. 

In het zesde lid van dit artikel word t bepaald, dat de toeslag buiten be-
schouwing bli jft bij de vaststel l ing van het m in imumdag loon . Tevens word t 
de toeslag niet als ui tkering beschouwd voor de heff ing van de verevenings-
bijdrage als bedoeld in het nieuwe artikel 79a omdat anders over de toeslag 
w e e r d e vereveningsbi jdrage zou moeten worden ingehouden. 

Well icht ten overvloede zij opgemerkt , dat het wensel i jk is dat het verlenen 
van de toeslag geen invloed heeft op de loongrens van de verpl ichte verze-
kering en de premiehef f ing ingevolge de Ziekenfondswet. Voorkomen moet 
worden dat de ui tker ingsgerecht igde door het verlenen van de toeslag uit de 
verplichte verzekering zou moeten en dat voorts premie moet worden be-
taald over de verleende toeslag. 

Ingevolge het Aanwi jz ingsbeslui t verpl icht verzekerden Ziekenfondswet 
wordt die grens afgemeten aan 80% van het dagloon waarnaar de uitkering 
wordt berekend. Voor wat de bepaling van de loongrens betreft alsook voor 
wat de berekening van de premie ingevolge de Ziekenfondswet betreft, 
word t nagegaan of en zo ja welke wi jz ig ingen in de sfeer van de ui tvoerings-
maatregelen van de Ziekenfondswet nodig zi jn. 

Artikel XX 

Dit artikel regelt evenals bij de AAW het geval is, de overgang van het ou-
de naar het nieuwe percentage van de vakantie-uitkering in 1980. 

HOOFDSTUK VI. COÖRDINATIEWET SOCIALE VERZEKERING 

Artikel XXI 

Dit artikel bepaalt van het max imumdag loon het bruto-aanpassingsme-
chanisme op dezelfde wi jze als in de Wet m in imumloon en min imumvakan-
tiebijslag en in de WAO. Ook van het max imumdag loon is met name van be-
lang hetgeen hieronder in deze memor ie reeds is vermeld ten aanzien van 
de el iminatie van looncomponenten en de toerekening naar niveau. 

Artikel XXII 

Dit artikel regelt op dezelfde wijze als in artikel XIX van de WAO geschiedt 
het definitief voorkomen van de doorwerk ing van de effecten van verwer-
king van de toeslagen in de bouw- en uitzendsector. 
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HOOFDSTUK VII. WERKLOOSHEIDSWET 

Artikel XXIII 

Zoals uit hoofdstuk IV van deze memor ie al moge blijken zijn w i j van me-
ning, dat behalve over de WAO-ui tker ingen ook over de WW- en WWV-uitke-
ringen een vereveningsbi jdrage moet worden geheven. Voor de W W bete-
kent dit, dat slechts een bi jdrage kan worden geheven ter hoogte van de 
wachtgeldpremie en de premie voor de werkloosheidsverzekering omdat de 
overige premies thans al over de uitkering verschuldigd zijn. 

Een en ander word t bereikt door een nieuw artikel 26, in de Werkloos-
heidswet, welke is opgenomen in onderdeel C. 

Door onderdeel B word t een nieuw artikel 12a in de Werkloosheidswet op-
genomen, dat overeenkomt met het n ieuw voorgestelde artikel 14a in de 
WAO. Dit artikel geeft de regels voor de koppel ing van het m in imumdag loon 
W W met het ne t to -min imumloon uitgegaan van de toepassing van de wi t te 
tabel. Voor de uitkeringsgerechtigde van de W W word t derhalve uitgegaan 
van het fiscale regime voor actieven. Dit betekent dat voor wat het mini-
mumdag loon W W betreft slechts een correctie plaatsvindt voor het verschil 
tussen de voorheen gehanteerde gemiddelde ZW/wachtgeldpremie en de 
thans voorgestelde. Voor het overige wi jken de bepalingen niet af van de 
net to-min imumloonberekening van andere min ima. 

HOOFDSTUKVIII. ZIEKENFONDSWET 

Artikel XXIV 

In verband met de voorgestelde wi jz ig ingen van de AOW is het nodig, dat 
de bepal ing in de Ziekenfondswet, waarbi j de grenzen van de ziekenfonds-
verzekering voor bejaarden worden aangepast aan de ontwikkel ing van het 
bruto-ouderdomspensioen voor een echtpaar, aan die wi jz ig ingen word t 
aangepast. 

HOOFDSTUK IX. WET WERKLOOSHEIDSVOORZIENING 

Artikel XXV 

Het uit artikel 5 van de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) voor tv loei -
ende systeem om het vastgestelde WWV-dagloon te herzien in overeen-
s temming met het algemene loonniveau in het beroep van de werknemer, 
zoals dat is geregeld in het dagloonbeslui t blijkt moeil i jk uitvoerbaar. Het is 
nameli jk voor de ui tvoer ingsorganen van de WWV praktisch niet mogel i jk 
om op de hoogte te zijn van alle tussenti jdse wi jz ig ingen van de talri jke col-
lectieve en individuele arbeidsovereenkomsten. 

In de praktijk ontstonden daardoor verschil lende wijzen om het dagloon 
aan de loonontwikkel ing aan te passen. Deze ontwikkel ing was voor de 
Commissie werkloosheidsvoorziening van de Sociaal-Economische Raad 
aanleiding o m , na overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
voor te stellen om de herziening van het WWV-dagloon te doen geschieden 
overeenkomstig de herziening van de daglonen van de Wet op de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering. 

Thans achten wi j het gewenst om het bruto-aanpassingsmechanisme van 
de WWV-daglonen in de wet zelf op te nemen. Daarbij word t hetzelfde 
systeem gevolgd als bij de WAO. 

Onderdeel B van dit artikel behelst de opneming van een nieuw 
artikel 5b in de WWV waar in de koppel ing van het m in imumdag loon met het 
ne t to -min imumloon word t vastgelegd. 
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Onderdeel C bevat de regeling betreffende de inhouding van de vereve-
ningsbijdrage op de WWV-uitkeringen. Materieel betekent dit inhouding van 
een bijdrage overeenkomend met de premie voor de werkloosheidsverzeke-
ring en de gemiddelde Ziektewet/wachtgeldpremie die ook voor de andere 
wetten en voor de berekening van het netto-minimumloon geldt. Evenals bij 
de WAO wordt de bijdrage voor de loonbelasting als premie aangemerkt. 

Artikel XXVI 

Dit artikel regelt de basis voor de herziening van de WWV-daglonen per 1 
januari 1980. Door deze bepaling krijgen de WWV-daglonen op die datum 
dezelfde verhoging als de WAO-daglonen. 

Artikel XXVII 

Deze artikelen regelen de verhoging van de WWV-daglonen per 1 januari 
1980 bij wijze van toeslag ter compensatie van de heffing van de vereve-
ningsbijdrage. 

HOOFDSTUK X. ALGEMENE BIJSTANDSWET 

Artikel XXVIII 

Drie nieuwe leden, toegevoegd aan artikel 1 van de Algemene Bijstands-
wet, regelen: 

a. de gelijkstelling met het netto-minimumloon van het normbedrag voor 
een echtpaar ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het 
bestaan (netto-netto-koppeling). 

b. de begripsomschrijving van het netto-minimumloon, overeenkomstig 
de begripsomschrijving bij andere sociale zekerheidswetten. 

c. een wettelijke verplichting nadere regelen te stellen voor de bijstand ter 
voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. 

Tot dusverre bestond hiervoor alleen een bevoegdheid op grond van arti-
kel 11 van de Algemene Bijstandswet. Door deze nadere regelen is het net-
to-minimumloon eveneens bepalend voor de hoogte van de overige norm-
bedragen voor de algemeen noodzakelijke bestaanskosten. 

Artikel XXIX 

In het eerste en tweede lid van dit artikel wordt de aansluiting geregeld 
van het bruto-aanpassingsmechanisme in een aantal rijksgroepsregelingen 
met de overige sociale zekerheidswetten. 

Het vierde lid bepaalt dat op de uitkeringen krachtens de Rijksgroepsrege-
ling Oorlogsslachtoffers 1940-1945 een bedrag wordt ingehouden dat ma-
terieel gelijk is aan de inhouding van premies voor de Ziektewet, de Werk-
loosheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met het 
vierde lid wordt beoogd dat een verlaging plaatsvindt van dit bedrag, indien 
er sprake is van samenloop met andere inkomsten, die reeds aan premiehef-
fing zijn onderworpen. 

Artikel XXXI 

De koppeling van de normbedragen aan het netto-minimumloon houdt, 
door de wijze waarop het netto-minimumloon wordt bepaald, enige achter-
uitgang in van de bijstandsuitkeringen. In verband daarmede wordt een 
toeslag toegekend, die geleidelijk wordt afgebouwd. Dit wordt geregeld in 
het eerste en tweede lid van dit artikel. 

- Het bepaalde in artikel XXIX, derde lid, van deze wet betekent voor de 
uitkeringen ingevolge de Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 
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1940-1945 eveneens een ver laging. In verband daarmee word t een compen-
satie ver leend in de vo rm van een toeslag welke geleideli jk word t afge-
b o u w d . De ver lening van deze toeslag en de wijze waarop deze word t vast-
gesteld word t geregeld in het derde tot en met zevende lid van dit art ikel. 

- Voor alle in dit artikel genoemde toeslagen geldt dat het tempo van de 
a fbouw word t bepaald door de ru imte, die de koopkrachtontwikkel ing daar-
toe biedt. De vaststel l ing van de toeslagen en de a fbouw geschiedt bij alge-
mene maatregel van bestuur, overeenkomstig het bepaalde bij andere soci-
ale zekerheidswetten. 

HOOFDSTUK XI. WET UITKERINGEN VERVOLGINGSSLACHTOFFERS 
1940-1945 

Artikel XXXII. Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 
1940-1945 

A. De aanpassing van de ui tker ingsgrondslagen ingevolge de W.u.v. en 
de in die wet genoemde bedragen heeft steeds plaatsgevonden middels het-
zelfde bruto-aanpassingsmechanisme als door de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering word t gehanteerd voor de aanpassing van de daglo-
nen. 

De voorgestelde wi jz ig ingen in dit artikel, betrekking hebbend op het eer-
ste, tweede en zesde l id - de overige leden zijn inhoudel i jk ongewi jz igd ge-
bleven - hebben tot doel om ook thans weer op dit punt coördinat ie met het 
aanpassingsmechanisme in laatstgenoemde wet te bewerkstel l igen. Voor 
de toel icht ing op deze wi jz ig ing moge worden verwezen naar hetgeen in het 
a lgemeen gedeelte van deze memor ie is beschreven omtrent het bruto-aan-
passingsmechanisme en naar de toel icht ing op artikel XVII betreffende de 
wi jz ig ing van artikel 15 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
r ing. 

B. In het algemeen gedeelte van deze memor ie is reeds ui tvoer ig uiteen-
gezet welke overwegingen ten grondslag l iggen aan het voornemen o m te 
voorkomen, dat zich bl i jvend onevenwicht igheden in de netto- inkomensont-
wikkel ingen voordoen. Daarbij is tevens aangegeven dat deze onevenwich-
t igheden zich niet alleen voordoen in de sociale-verzekeringssector doch 
evenzeer in de wet ten en regel ingen, die qua berekeningssystematiek van 
de uitkeringen en pensioenen daarmede nauwe verwantschap vertonen. Het 
in dit onderdeel opgenomen nieuwe artikel 19a strekt ertoe om ook op de 
ui tker ingen ingevolge de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers een ver-
eveningsbi jdrage in te houden, waaraan dezelfde gedachte ten grondslag 
l igt als aan het heffen van een dergeli jke bijdrage om uitkeringen ingevolge 
enkele sociale-verzekeringswetten. 

Met het vierde lid van artikel 19a word t beoogd, dat een ver laging plaats-
v indt van het ingevolge het eerste l id van dat artikel op de uitkering in min-
der ing te brengen bedrag, indien er sprake is van samenloop met andere in-
komsten, waarop premies ingevolge de genoemde sociale-verzekeringswet-
ten zijn ingehouden of die reeds een verminder ing hebben ondergaan van 
dezelfde aard en strekking als bedoeld in dit artikel. Tot deze andere inkonv 
sten behoren ook de pensioenen ingevolge de Wetten bu i tengewoon pensi-
oen, waarop een analoge verminder ing aan die van artikel 19a van de W.u.v. 
is toegepast. 

De ui tzonder ing, die in het vi j fde lid van artikel 19a is opgenomen, is nood-
zakelijk omdat de aan de in Indonesië woonacht ige ui tkeringsgerecht igden 
toegekende uitkeringen niet zijn afgeleid van een Nederlands arbeidsinko-
men (artikel 8, derde l id, van de W.u.v.), terwi j l de uitkering ingevolge artikel 
13, eerste l id, toegekend aan de vol le wees niet naar een arbeidsinkomen 
word t berekend, doch word t vastgesteld naar de indiv iduele behoefte. 
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Artikel XXXIII 

Deze bepaling heeft, evenals dit bij de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering het geval is, tot strekking de doorwerk ing van de effecten van de 
bouwtoeslagverwerkingen van 1 jul i 1978 en van 31 december 1978 en van 
de ca .o . voor uitzendkrachten in de kantoor- en administrat ieve sector in de 
grondslagen ingevolge de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers te voor-
komen. Daarom is bepaald, dat bij de herziening per 1 januari 1980 word t 
uitgegaan van het feiteli jke indexcijfer der regel ingslonen per u l t imo april 
dat 187,3 bedraagt. 

Artikel XXXIV 

Het ingevolge het voorgestelde artikel 19a van de Wet uitkeringen vervol-
gingsslachtoffers op de uitkeringen in te houden bedrag betekent voor de 
ui tkeringsgerecht igden, aan wie vóór 1 januari 1980 reeds een uitkering was 
toegekend, een achteruitgang in net to- inkomen. Zoals ook in hoofdstuk IV 
reeds is aangegeven zijn w i j van mening dat in verband met deze inhouding 
voor de reeds toegekende uitkeringen een compensat ie moet worden ver-
leend in de vo rm van een toeslag, die geleideli jk word t a fgebouwd. Het tem-
po van deze afbouw wordt bepaald door de mogel i jkheden die de koop-
krachtontwikkel ing daartoe biedt. In verband hiermede word t bij elke herzie-
ning van de grondslagen de hoogte van die toeslag bij a lgemene maatregel 
van bestuur nader vastgesteld. 

HOOFDSTUK XII. WETTEN BUITENGEWOON PENSIOEN 

Artikel XXXV. Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 

A. De aanpassing van de pensioenbedragen ingevolge de Wet buitenge-
w o o n pensioen heeft steeds plaatsgevonden middels hetzelfde bruto-aan-
passingsmechanisme als door de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverze-
kering word t gehanteerd voor de aanpassing van de daglonen. 

De voorgestelde wi jz ig ingen in dit artikel, betrekking hebbende op het eer-
ste, tweede en zesde lid - de overige leden zijn inhoudel i jk ongewi jz igd ge-
bleven - hebben tot doel om ook thans weer op dit punt coördinat ie met het 
aanpassingsmechanisme in laatstgenoemde wet te bewerkstel l igen. 

Voor de toel icht ing op deze wi jz iging moge worden verwezen naar het-
geen in het algemeen gedeelte van deze memor ie is beschreven omtrent het 
bruto-aanpassingsmechanisme en naar de toel icht ing op artikel XVII betref-
fende de wi jz iging van artikel 15 van de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering. 

B. In het algemeen gedeelte van deze memor ie is reeds ui tvoerig uiteen-
gezet welke overwegingen ten grondslag l iggen aan het voornemen om te 
voorkomen, dat zich bl i jvend onevenwicht igheden in de netto- inkomensont-
wikkel ingen voordoen. Daarbij is tevens aangegeven, dat deze onevenwich-
t igheden zich niet alleen voordoen in de sociale-verzekeringssector, doch 
evenzeer in de wetten en regel ingen, die qua berekeningssystematiek van 
de pensioenen en uitkeringen daarmede nauwe verwantschap vertonen. Het 
in dit onderdeel opgenomen nieuwe artikel 36 van de Wet bui tengewoon 
pensioen strekt ertoe om ook op de pensioenen ingevolge deze wet een ver-
eveningsbi jdrage in te houden, waaraan dezelfde gedachte ten grondslag 
ligt als aan het heffen van een dergelijke bijdrage op uitkeringen ingevolge 
enkele sociale-verzekeringswetten. 

Artikel XXXVI. Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-
oorlogsslachtoffers 

A en B. Voor de toel icht ing op de in deze onderdelen opgenomen wijzi-
g ingen word t verwezen naar hetgeen hieromtrent is gesteld in de toel ichting 
op de onderdelen A en B van de Wet bui tengewoon pensioen 1940-1945. 
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Artikel XXXVII 

Deze bepaling heeft, evenals dit bij de Wet op de arbeidsongeschiktheids-
verzekering het geval is, tot strekking de doorwerking van de effecten van de 
bouwtoeslagverwerkingen van 1 juli 1978 en van 31 december 1978 en van 
de ca.o. voor uitzendkrachten in de kantoor- en administratieve sector in de 
pensioenbedragen ingevolge de Wetten buitengewoon pensioen te voorko-
men. Daarom is bepaald, dat bij de herziening per 1 januari 1980 wordt uit-
gegaan van het feitelijke indexcijfer der regelingslonen per ultimo april dat 
187,3 bedraagt. 

Artikel XXXVIII 

Het ingevolge het voorgestelde artikel 36 van de Wet buitengewoon pensi-
oen 1940-1945 en artikel 32 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-
oorlogsslachtoffers op de pensioenbedragen in te houden bedrag betekent 
voor de gepensioneerden, aan wie vóór 1 januari 1980 reeds een buitenge-
woon pensioen was toegekend, een achteruitgang in netto-inkomen. 

Zoals ook in hoofdstuk IV reeds is aangegeven zijn wij van mening, dat in 
verband met deze inhouding voor de reeds toegekende pensioenen een 
compensatie moet worden verleend in de vorm van een toeslag, die geleide-
lijk wordt afgebouwd. Het tempo van deze afbouw wordt bepaald door de 
ruimte, die de koopkrachtontwikkeling daartoe biedt. In verband hiermede 
wordt bij elke herziening van de pensioenbedragen de hoogte van die toe-
slag bij algemene maatregel van bestuur nader vastgesteld. 

HOOFDSTUK XIII. WET OP DE LOONBELASTING 

Artikel XXXIX 

Dit artikel strekt ertoe de vereveningsbijdragen die op de onderscheidene 
uitkeringen worden ingehouden in fiscaal opzicht op dezelfde wijze te be-
handelen als de premies ingevolge de Ziektewet, de Werkloosheidswet en 
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daartoe wordt voorge-
steld deze vereveningsbijdragen niet tot het loon voor de loonbelasting te 
rekenen. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de in de be-
staande tekst van artikel 11, eerste lid, letter g, onder 2°, voorkomende 
staatsbladaanduidingen aan te passen. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W. Albeda 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
J. G. Kraaijeveld-Wouters 

De Staatssecretaris van Financiën, 
A. Nooteboom 
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