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Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 28 augustus 1984 

Hierbij doe ik u toekomen een exemplaar van de adviesaanvrage van 
heden aan de Sociaal-Economische Raad inzake maatregelen met betrekking 
tot het minimumloon en de sociale uitkeringen in 1985. 

Het kabinet acht het noodzakelijk reeds thans aan de SER advies te 
vragen teneinde zowel de SER als het parlement zoveel als mogelijk in de 
gelegenheid te stellen tot een zorgvuld ge behandeling van de voorstellen 
voor 1985 te komen. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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Aan de Sociaal-Economische Raad 

's-Gravenhage, 28 augustus 1984 

1. Inleiding 

Evenals in 1984 is het naar het oordeel van het kabinet ook voor 1985 
noodzakelijk dat via een beperking van de uitgavenontwikkeling in de 
sociale zekerheid een bijdrage wordt geleverd aan de bezuinigingstaakstel-
ling voor het komend jaar. Dit betreft met name specifieke maatregelen, 
zoals onder andere met betrekking tot de Ziektewet en een verlaging van 
de uitkeringspercentages ingevolge de WAO, de WW en de WWV. 

Het is evenwel onvermijdelijk dat ook in 1985 generieke maatregelen met 
betrekking tot het minimumloon en de sociale zekerheid zullen moeten 
worden getroffen. Hoewel het kabinet van oordeel is dat bij de invulling 
van de bezuinigingen de minima zoveel mogelijk dienen te worden ontzien, 
is dit voor 1985 niet geheel mogelijk gebleken. In tegenstelling tot het 
afgelopen jaar zullen echter generieke kortingen kunnen worden voorkomen. 
De invloed van de voorgestelde maatregelen op de koopkrachtontwikkeling 
van de minima zal daardoor dan ook beperkt zijn. 

De door het kabinet voorgestelde generieke maatregelen met betrekking 
tot het minimumloon en de sociale zekerheid voor 1985 zijn: 

a. het achterwege laten per 1 januari 1985 en per 1 juli 1985 van de 
aanpassingen van het minimumloon en de sociale uitkeringen, waarvan de 
aanpassingssystematiek is vastgesteld in de Wet aanpassingsmechanismen 
(WAM); 

b. het bevriezen per 1 januari 1985 en per 1 juli 1985 van de kinderbij-
slagbedragen ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). 

De voorgestelde maatregelen worden nader uiteengezet in de paragrafen 
2 en 3. De inkomensgevolgen van de maatregelen worden behandeld in 
paragraaf 4. Paragraaf 5 bevat enkele slotopmerkingen en een tijdsplanning. 

2. Achterwege laten van de indexaanpassingen van het minimumloon en 
de sociale uitkeringen 

Naar verwachting zal de stijging van het minimumloon en de sociale 
uitkeringen indien deze conform de WAM worden aangepast per 1 januari 
1985 ongeveer 0,3% zijn. Per 1 juli 1985 zal de toename conform de WAM 
circa 0,2% zijn. Hierbij is voor 1985 uitgegaan van een loonmatiging in de 
marktsector van circa 2%. 

Bij ongewijzigd beleid zou een en ander voor 1985 geleid hebben tot een 
toename van het minimumloon en de sociale uitkeringen met 0,4%. Het 
achterwege laten van de aanpassingen betekent voor 1985 een besparing 
van 180 miljoen, waarvan 50 miljoen neerslaat op de rijksbegroting. De 
structurele bedragen zijn respectievelijk 225 en 60 miljoen. 

Doordat in de marktsector naar verv/achting de loonontwikkeling in het 
komende jaar beperkt zal zijn, zal - ondanks de voorgestelde maatregel -
het verschil in ontwikkeling tussen de lonen in de marktsector enerzijds èn 
het minimumloon en de sociale uitkeringen anderzijds gering zijn. 

Omdat de voorgestelde maatregel eveneens betrekking heeft op het 
wettelijk minimumloon zal ook in 198E de netto-koppeling tussen minimum-
loon en de minimumuitkeringen in stand blijven. Het kabinet acht dit van 
belang, mede gezien het ad-hoc karakter van de voorgestelde maatregel. 
Een ontkoppeling tussen minimumloon en de minimumuitkeringen 
- hetgeen het gevolg zou zijn bij een verschil in aanpassingspercentage 
tussen beide - kan naar het oordeel van het kabinet uitsluitend het gevolg 
zijn van structurele wetgeving. 
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3. Bevriezing kinderbijslagbedragen 

Het kabinet is van mening dat ook de kinderbijslag een aandeel dient te 
leveren in de bezuinigingstaakstelling voor 1985. Het kabinet stelt voor de 
aanpassingen in 1985 aan de prijsontwikkeling achterwege te laten, zodat 
het niveau van de kinderbijslagbedragen voor 1985 wordt gehandhaafd op 
dat per 1 juli 1984. 

Met ingang van 1 januari 1985 wordt echter wel de volgende stap gezet 
in de overgangsregeling in verband met de invoering van de leeftijdsafhan-
kelijke kinderbijslagbedragen. De daaruit voortvloeiende extra korting 
dient naar de mening van het kabinet riet te cumuleren met de voorgenomen 
bevriezing. De extra korting is derhalve in de bevriezing verwerkt. 

Met de voorgestelde bevriezing wordt een beperking in de kinderbijslag-
uitgaven bereikt van f90 min. in 1985. De structurele aanpassing beloopt 
f110mln. 

4. Inkomensgevolgen 

Naar verwachting zal de bevriezing van het minimumloon en de sociale 
uitkeringen betrekking hebben op een beperkte WAM-indexering, omdat 
op grote schaal de prijscompensatie ;:al worden ingeleverd. De partiële 
koopkrachteffecten uit hoofde van deze maatregel zullen dan ook beperkt 
kunnen blijven tot -0,2% a -0,3%. Uil hoofde van de bevriezing van de 
kinderbijslagbedragen treedt een partieel koopkrachteffect op van circa 
- 0 , 1 % a -0,2%. Daarnaast hebben de voorgenomen maatregelen in 
verband met stelselherziening en de maatregelen in de Ziektewet de sterkste 
inkomensgevolgen voor de zogenaamde bovenminimale uitkeringen. De 
hiermee samenhangende premieverlagingen beperken evenwel het 
optredende koopkrachtverlies enigermate. 

De koopkracht voor de minima blijft, mede als gevolg van de maatregelen 
in de belastingsfeer, naar verwachting in 1985 nagenoeg gehandhaafd. De 
netto-inkomensontwikkeling voor de minima ligt derhalve naar raming in 
dezelfde orde van grootte als de prijsontwikkeling. 

5. Slotopmerkingen 

Het kabinet stelt het op prijs uw advies over de in de paragrafen 2 en 3 
genoemde voorstellen op korte termijn te ontvangen. Ten einde ook het 
parlement in de gelegenheid te stellen de voorstellen zo goed mogelijk te 
behandelen verzoeken wij u ons uiterlijk 27 september 1984 te adviseren. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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