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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 7 juni 1984 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 voerde op 
9 mei 1984 mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, de heer De Graaf, over de notitie van de bewindsman 
met betrekking tot de inkomensgevolgen van de wijziging van de mini-
mumdagloonbepalingen in WAO, WW en WWV (zie kamerstuk 18 100, 
hoofdstuk XV, nr. 57). 

De commissie ontving eveneens een notitie van de fractie van de C.P.N, 
waarin op grond van eigen berekeningen de inkomensgevolgen zijn 
weergegeven. 

Op verzoek van de commissie zond de staatssecretaris een reactie op 
deze notitie. Beide stukken zijn bij dit verslag opgenomen als bijlage. 

De staatssecretaris was tijdens het overleg vergezeld van enige van zijn 
ambtenaren, te weten. drs. J. A. G. M. Dirks, drs. L. J. M. van Zeggeren en 
P. A. van Bers. 

De commissie brengt van de uitkomsten van het gevoerde overleg als 
volgt verslag uit. 

Vragen en opmerkingen vanuit de commissie 

Mevrouw Brouwer (C.P.N.) zei de staatssecretaris erkentelijk te zijn voor 
het zenden van een reactie op de notitie van haar fractie. Teleurgesteld was 
zij echter over de inhoud ervan. Samengevat komt deze er op neer dat 
volgens de bewindsman de overgelegde gegevens niet met de werkelijkheid 
in overeenstemming kunnen zijn, omdat zijn berekeningen een ander beeld 
te zien geven. In een hernieuwde poging de staatssecretaris te overtuigen 
dat de effecten per 1 januari 1984 wel degelijk veel nadeliger hebben 
uitgewerkt dan was voorzien legde zij enkele inkomensgegevens over van 
individuele betrokkenen. Uit deze, en talrijke andere gegevens, valt naar 
haar mening een drietal conclusies te trekken. In de eerste plaats kan 
geconstateerd worden dat de individuele nadelige financiële effecten veel 
groter zijn geweest dan was voorzien. Ten tweede blijkt dat onvoldoende 
onderhoud is geweest welke inkomensachteruitgang zou plaatsvinden als 
gevolg van de combinatie van een groot aantal maatregelen per zelfde 
datum. Daardoor heeft niemand goed inzicht gehad, evenmin de uitvoerende 
instanties, in de hoogte en samenstelling van bepaalde categorieën van 
uitkeringen. In dit verband merkte dit lid nog op dat zij het een bijzonder 
kwalijke zaak vindt, wanneer uitkeringsgerechtigden zelfs door uitvoerende 
instanties niet ingelicht kunnen worden over de oorzaken van de inkomens-
achteruitgang. 
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Vervolgens ging mevrouw Brouwer nader in op een aantal meer speci-
fieke onderdelen. 

De nadelige effecten van de maatregelen in de sfeer van de WAO zijn tel-
kenmale gepresenteerd in het licht van andere maatregelen, die bovendien 
niet op elk tijdstip volledig zijn weergegeven. In de brief van 2 april 1984 
van de staatssecretaris (18 100 hoofdstuk XV, nr. 57, blz. 5) wordt in het 
eerste overzicht onder paragraaf 3 vermeld dat voor de gehuwde man met 
een WAO-uitkering de achteruitgang 6,5% bedraagt. De achteruitgang 
wordt echter «verzacht» door de wijziging in de premieheffing (+ 2,2%). De 
verlaging van de premieheffing is echter, in tegenstelling tot de WAO-maat-
regelen, niet van structurele aard. Elk opvolgend jaar immers kan de hoogte 
van de premie in opwaartse zin worden bijgesteld. 

Hiermede weergelegde dit lid tevens de kritiek van de staatssecretaris op 
het buiten beschouwing laten van de loonbelasting in de berekeningen van 
haar fractie van de inkomensachteruitgang. De maatregel in de sfeer van 
de WAO is immers in de Kamer, in december 1982, besproken en uiteindelijk 
aanvaard zonder kennis te hebben van een mogelijke uitwerking van de 
Wet tweeverdieners en van premieverlaging. Waarom heeft de staatssecre-
taris in november 1983, toen al deze maatregelen wel bekend waren, geen 
overleg gevoerd met andere bewindslieden, ten einde te bezien welke 
effecten hiervan uit zouden gaan. Kan uitgezocht worden hoeveel gevallen 
te maken gekregen hebben met een gezamenlijke inkomensachteruitgang 
van meer dan 30%, te weten in de situatie waarin man en vrouw beiden 
een WAO-uitkering ontvingen en per 1 januari j l . teruggevallen zijn op 80% 
van de hoge grondslag AAW? 

Mevrouw Brouwer, ingaande op de reactie van de staatssecretaris op de 
notitie van haar fractie, vroeg een nadere verduidelijking met betrekking tot 
de kanttekeningen bij de kolommen C en D. Tevens wenste zij te vernemen 
of het wel waar is dat gehuwde mannen, ingedeeld in de nieuwe tariefgroep 
III, het recht op minimumdagloon behouden. Overigens meende dit lid 
dat de constatering, dat de hoge grondslag AAW gelijk is aan het relevante 
bijstandsniveau, niet correct is. Dit houdt verband met de betaling van de 
ziekenfondspremie. Evenmin achtte zij de stelling correct dat voor ruim de 
helft van het oorspronkelijke aantal minimumdagloners er een (geringe) 
netto verbetering is opgetreden. 

Afsluitend vroeg de woordvoerdster van de C.P.N.-fractie of bekend is 
hoeveel mensen getroffen zijn door de afschaffing van het minimumdagloon 
WAO, zo mogelijk onderverdeeld naar onderscheiden groepen van WAO-
gerechtigden en naar geslacht. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.) merkte op dat de Wet, houdende afschaffing 
van het WAO-minimumdagloon, op schrijnende wijze heeft aangetoond 
dat wetgeving zich vervreemdt van hen die het aangaat. Nog pijnlijker is de 
constatering dat ook volksvertegenwoordigers, als medewetgever mede 
verantwoordelijk voor totstandkoming van wetten, niet ten volle de 
gevolgen van wetgeving overzien. In dit verband wees zij op een interview 
in «Het Vrije Volk» in januari j l . 

Sociale wetgeving wordt niet gekenmerkt door haar eenvoud, en kan in 
de meeste gevallen niet eenvoudig zijn gelet op de te regelen onderwerpen. 
Door middel van een stelselherziening wordt echter getracht, daar waar dat 
mogelijk is vereenvoudigingen aan te brengen. In december 1982 werd 
echter het wezenlijke van die stelselherziening, de minimumdagloonbescher-
ming, bij voorrang en in een te korte periode behandeld en vervolgens 
afgeschaft. Dit alleen al roept moeilijkheden op. Haar fractie onderkende de 
problemen tijdens het debat in december 1982 en drong er op aan het 
wetsvoorstel op dat moment niet te aanvaarden. Tevens werd er op gewezen 
dat tal van opeenvolgende maatregelen op velerlei terreinen, zouden 
kunnen leiden tot een sterkere inkomensachteruitgang dan werd voorge-
steld. Waarom is het jaar 1983, dat gold als overgangstermijn ten behoeve 
van een technische uitwerking, niet benut om betrokkenen in een heldere. 
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leesbare uiteenzetting voor te bereiden op de maatregelen, in hun volledige 
samenhang, die per 1 januari 1984 zouden ingaan en welke inkomensge-
volgen deze zouden hebben? Waarom is eerst in december 1983 een 
onleesbare toelichting uitgegaan, waarin nog vele veronderstellingen 
waren besloten, omdat wetgeving nog niet was aanvaard door het parle-
ment? Hoe functioneert de samenwerking met het ministerie van Financiën, 
zowel waar het betreft de berekening van inkomensgevolgen als de 
voorlichting daaromtrent? 

Mevrouw Ter Veld verhaalde vervolgens over een briefwisseling met 
iemand die een aanmerkelijke inkomensachteruitgang heeft moeten 
ondergaan. Op geen enkele wijze valt na te te gaan door welke maatregelen 
deze achteruitgang is veroorzaakt. Zij drong er bij de staatssecretaris op 
aan spoed te betrachten met de beantwoording van een aan hem gerichte 
brief waarin de situatie wordt voorgelegd. In een op 7 mei 1984 ingediend 
wetsvoorstel (18 354) wordt voorgesteld, de verdere afbouw van de 
minimumdaglonen op te schorten tot 1 januari 1985, omdat de doorvoering 
per 1 juli 1984 te grote inkomenseffecten zou geven. De P.v.d.A."fractie-
woordvoerster wees er op dat ook per 1 januari 1985 zeer grote inkomens-
gevolgen te verwachten zullen zijn. In dat verband wees zij op tal van in 
voorbereiding zijnde maatregelen, waarvan zij noemde de 3de fase van de 
Wet tweeverdieners en een individuele premieheffing AOW. Indien de 
Kamer het voorstel aanvaardt inhoudende dat de afbouw van de minimum-
daglonen eerst per 1 januari 1985 gestalte zal krijgen zullen dezelfde 
problemen zich voordoen. Aanvaarding van voorstellen die inkomenseffec-
ten teweegbrengen dient slechts te geschieden indien de effecten van alle 
andere maatregelen daarbij in acht genomen kunnen worden, aldus 
mevrouw Ter Veld. 

Mevrouw Groenman (D'66) zei van mening te zijn dat het de Kamer 
ontbroken heeft aan voldoende informatie over de cumulatieve effecten 
per 1 januari 1984. Waren in december 1982 nog niet alle maatregelen 
bekend, dit was wel in de loop van 1983 het geval. De regering had de 
Kamer hierover behoren in te lichten. Zijn de cumulatieve effecten binnen 
het kabinet besproken op het moment dat daarin enig inzicht bestond? 
Vindt hierover geregeld overleg plaats tussen de ministeries van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën? Zo neen, waarom niet? 

De conclusies van de staatssecretaris in zijn brief van 2 april 1984 achtte 
dit lid hoogst onvolledig. Zo wordt de inkomensmutatie nu uitgedrukt in 
netto termen en in percentages, terwijl voorheen de wijzigingen altijd in 
koopkracht werden vertaald. Bovendien wordt op geen enkele wijze 
ingegaan op de doorgevoerde bezuinigingen in het jaar 1983 en de bezuini-
gingsmaatregelen die dit jaar nog te wachten staan. Ronduit versluierend 
werkt de conclusie dat de Wet tweeverdieners in bepaalde gevallen een 
positief netto-effect heeft, terwijl een ieder weet dat dit slechts een bijzonder 
kleine groep personen betreft. 

Wil de staatssecretaris nader het besluit toelichten om de verdere 
afbouw van de minimumdaglonen uit te stellen tot 1 januari 1985? Op 
grond van welke overwegingen is dit besluit genomen? In hoeverre werpt 
de 3e EG-richtlijn haar schaduw vooruit in deze? 

Ten slotte zou dit lid het op prijs stellen indien de staatssecretaris zou 
ingaan op het vraagstuk van cumulatieve effecten en verbond daaraan 
tevens de vraag of dit vraagstuk onderdeel uitmaakt van de besprekingen 
in de Stichting van de Arbeid. 

De heer Nijhuis (V.V.D.) zei geconstateerd te hebben dat de effecten op 
het inkomen van de betrokkenen binnen de marges zijn gebleven zoals die 
door de regering zijn vermeld. Hij bestreed derhalve de opvatting van de 
C.P.N.-fractie, neergelegd in een notitie en in dit overleg herhaald, als zou 
de Kamer tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in december 1982 
onvoldoende ingelicht zijn. De problemen zijn naar zijn mening met name 
ontstaan doordat de wet een half jaar later in werking trad en in de 
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tussenliggende periode andere maatregelen zijn getroffen die effect 
sorteerden op bepaalde inkomens. Dit heeft de indruk doen ontstaan dat de 
inkomensachteruitgang het gevolg was van de gefaseerde afschaffing van 
de minimumdaglonen. Gebieken is echter dat met name de Wet 
tweeverdieners deze effecten teweegbracht. Hij meende dan ook dat door 
middel van een goede coördinatie met het ministerie van Financiën 
problemen voorkomen hadden kunnen worden. Hij drong er op aan in de 
toekomst te streven naar een betere samenwerking met genoemd ministerie. 
Met name zouden de cumulerende inkomenseffecten voor de betrokkenen 
door de uitvoeringsorganen inzichtelijker gemaakt moet worden, zodat 
men weet wat de gevolgen zullen zijn. Aan de hand van een voorbeeld gaf 
dit lid aan hoe belangrijk goede informatie en voorlichting is van de zijde 
van de uitvoeringsorganen. 

Ten slotte vroeg dit lid nog de aandacht van de staatssecretaris voor de 
ongehuwd samenwonenden, die, gelet op casuspositie 5 in de brief van 2 
april 1984, het zwaarst getroffen zijn. Is de bewindsman bereid te overwegen 
deze categorie personen gelijk te stellen met gehuwd samenwonenden? 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (C.D.A.) merkte op dat haar fractie, op te 
rechtvaardigen gronden, heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de 
Wet, houdende afschaffing van de minimumdaglonen. De behandeling van 
het voorstel vond plaats in december 1982, terwijl de inwerkingtreding 
bepaald was op 1 januari 1984. In het jaar 1983 werden vervolgens maatre-
gelen voorgesteld en aanvaard die per 1 januari 1984 eveneens gevolgen 
zouden hebben voor de inkomens van bepaalde groepen personen. Zij 
merkte daarbij op dat een extra complicerende factor is geweest dat 
behandeling van ingrijpende wetsvoorstellen in een te korte periode moest 
plaatshebben. Met namedaardoorontbrakde mogelijkheid vooruitvoerende 
instanties om voldoende voorbereid de aanvaarde maatregelen uit te 
voeren. Van een tijdige en afdoende voorlichting aan betrokkenen kon al in 
het geheel geen sprake zijn. Toen de inkomensgevolgen per 1 januari 1984 
manifest werden heeft haar fractie, zij erkende dat, zich een ogenblik 
onvoldoende gerealiseerd dat de gefaseerde afschaffing van de minimum-
daglonen op dat moment verwerkt was in de uitkeringen. De inkomenseffecten 
zijn echter niet alleen door deze maatregel bepaald. Deze zijn ontstaan 
doordat een aantal maatregelen cumulatieve effecten sorteren op de 
inkomens van onderscheiden categorieën. Dit lid zei dan ook verheugd te 
zijn dat besloten is de tweede fase van de afschaffing van de minimumdag-
lonen niet per 1 juli 1984 te doen plaatsvinden, gelet op de dan ontstane 
cumulatieve effecten. Overweegt het kabinet die tweede fase te doen 
plaatsvinden gelijktijdig met de stelselherziening? 

In de brief van 2 april 1984 wordt gewag gemaakt van 40 000 personen, 
die in 1984 te maken hebben met de afschaffing van de minimumdaglonen. 
Kan onderscheid gemaakt worden tussen tweeverdieners en alleenstaan-
den? De C.D.A.-fractiewoordvoerster meende dat het vóór 1 januari 1984 
aan goede voorlichting heeft ontbroken over de inkomensgevolgen voor de 
betrokkenen. Zij betreurde dat in hoge mate. Met name de wetgeving op 
het terrein van de sociale zekerheid en in de fiscale sfeer wordt gekenmerkt 
door enerzijds bijzonder complexe regelgeving en, anderzijds, dat die 
regelgeving rechtstreeks van invloed is op inkomens. Beide terreinen 
vielen per 1 januari 1984 samen in hun uitwerkingssfeer en dat zal niet de 
laatste maal geweest zijn. 

Zij drong er met kracht op aan dat in de toekomst goed overleg gepleegd 
zal worden met het ministerie van Financiën ten einde de inkomensgevolgen 
ten volle te doorgronden en deze zo helder mogelijk, middels voorlichting, 
onder de aandacht van de betrokkenen te brengen. 

De heer Willems (P.S.P.) merkte op dat de ontwikkelingen van januari 
1984 hebben aangetoond hoe juist het was dat zijn fractie geen steun heeft 
gegeven aan het wetsvoorstel tot geleidelijke afschaffing van de minimum-
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dagloonbepalingen. Waar men nu reeds verheugd is dat de 2de fase van 
de afschaffing met zes maanden wordt uitgesteld, wenste dit lid te bepleiten 
dat de eerste fase teniet gedaan wordt. Met name de categorie van arbeids-
ongeschikten worden keer op keer zwaar getroffen, niet alleen in hun 
inkomen, maartevens in de voorzieningensfeer. 

Hij verwees naar cijfers van het GAK te Tilburg, waaruit bleek dat de 
maximale teruggang f480,23 per maand voor een WAO-gerechtigde zal 
kunnen bedragen. Kan de staatssecretaris deze gegevens bevestigen? 

Dit lid wees ten slotte op de enorme problemen, waarmee uitvoerende 
instanties te maken hebben gehad en te maken krijgen. Hij pleitte er voor 
dat tussen aanvaarding door het parlement van een wetsvoorstel en het 
van kracht worden van de wet een periode van minimaal twee maanden 
gelegen moet zijn ten einde de uitvoeringsorganisatie ruimte te geven de 
maatregel op afdoende wijze voor te bereiden en te effectueren. 

Antwoord van de regering 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei het op 
prijs te stellen in dit overleg nog eens dieper in te gaan op een wet die 
sinds haar inwerkingtreding aanleiding heeft gegeven tot tal van reacties, 
zowel van politieke zijde als van de kant van degenen, die met de gevolgen 
ervan worden geconfronteerd. 

De wet van 29 december 1982 inzake de afschaffing van het minimum-
dagloon WAO en herziening van de minimumdagloonbepalingen in de 
WW en de WWV heeft tijdens haar totstandkoming en ook daarna aanleiding 
gegeven tot kritische commentaren. Zowel bij de begrotingsbehandeling 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als in de brief van 2 april jongstleden 
is daarop nader ingegaan. Ook in de brief van 4 mei 1984, als reactie op de 
notitie van de C.P.N.-fractie is een en ander nog eens toegelicht. 

Gebleken is dat de gevolgde procedure alom irritatie heeft gewekt. Er 
lagen tijdens de besluitvorming in december 1982 een groot aantal wets-
voorstellen ter tafel, met een grote verscheidenheid en een ingewikkeld 
karakter. Bovendien was het tempo van werken zeer hoog. Daardoor zou 
het wetsvoorstel en zijn effecten te weinig aandacht hebben gekregen en 
als het ware «erdoor geslibt» zijn. Zoals gesteld tijdens de behandeling van 
de wetsvoorstellen in december 1982 zou ook de staatssecretaris een wat 
minder geconcentreerde behandeling over een wat langere periode op 
prijs hebben gesteld. De tijdnood waarin het kabinet zich bevond was 
echter groot en de noodzaak om tot besluitvoering te komen gedoogde 
geen uitstel. 

Een en ander betekent naar zijn oordeel echter niet dat er van onzorgvul-
dige wetgeving sprake is geweest zoals mevrouw Brouwer in haar notitie 
stelt. De Kamer beschikte over een wetsvoorstel waarin alle informatie 
voorhanden was die voor een afgewogen beslissing noodzakelijk moest 
worden geacht. Bovendien is van regeringszijde tijdens de debatten nog 
eens uitgebreid ingegaan op de gemaakte opmerkingen. 

Een tweede punt van kritiek heeft betrekking op de doelstellingen van de 
wet zelf. Die doelstellingen komen, naast het realiseren van noodzakelijke 
ombuigingen, erop neer dat de werkingssfeer van de minimumdagloonbe-
palingen in de verschillende loondervingsregelingen werd gelijk getrokken. 
Tevens werd die werkingssfeer beperkt tot degenen die daaraan, naar 
objectieve maatstaven, het meest behoefte hebben, te weten diegenen met 
gezinslasten die niet of slechts in geringe mate de beschikking hebben over 
andere inkomsten uit of in verband met arbeid. Daarbij is een onderscheid 
aangebracht tussen enerzijds gehuwden zonder neveninkomsten, die wel 
recht behielden op de minimumbescherming en anderzijds gehuwden met 
neveninkomsten en ongehuwden voor wie dat recht verviel. Dit onderscheid 
bleek bij sommigen op bezwaren te stuiten. Men zag hierin een vorm van 
(indirecte) discriminatie. 
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Het onderscheid op minimumniveau tussen gehuwd en ongehuwd is 
overigens niet nieuw. We kennen dit onderscheid in de AOW, de AAW en 
in de Bijstandswet. Ook het in beschouwing nemen van neveninkomsten is 
geen nieuwe vondst. In de AAW bestaat al sinds 1979 een inkomenstoets 
voor gehuwden terwijl bij de beoordeling van het recht op bijstand de 
middelentoets een belangrijke plaats inneemt. Met de wet van 29 december 
1982 werd ook in de loondervingsregelingen aan het criterium van de 
relatieve behoeften op een in de praktijk uitvoerbare wijze vorm gegeven, 
aldus de staatssecretaris. 

Met betrekking tot het vraagstuk van de indirecte discriminatie, zo 
vervolgde de bewindsman zijn antwoord, heeft de EG-commissie in een 
voortgangsverslag inzake de toepassing van de derde EG-richtlijn de 
definitie van het begrip «indirecte discriminatie» verder uitgewerkt. 

De commissie gaat er blijkens het voortgangsverslag vanuit, dat van 
indirecte discriminatie sprake is, wanneer een maatregel, die schijnbaar 
neutraal is, in feite, gemeten naar de getalsverhoudingen, overwegend 
personen van één sekse betreft. Het is aan degene, die de maatregel treft 
om te bewijzen dat deze objectief gezien gerechtvaardigd is en op geen 
enkele wijze de bedoeling inhield om te discrimineren. 

Belangrijk voor de beoordeling van de beperking van de werkingssfeer 
van de minimumdagloongarantie is dat de commissie vervolgens deze 
wijze van toetsing op indirecte discriminatie nader uitwerkt. Het gaat 
daarbij om «verhogingen uit hoofde van de echtgenoot en voor ten laste 
komende personen», zoals de EG-richtlijn deze materie betitelt. Naar het 
oordeel van de commissie is bij dergelijke verhogingen ten behoeve van 
degenen die de zorg dragen voor ten laste komende personen geen sprake 
van indirecte discriminatie in het geval van sociale uitkeringen die een 
minimuminkomen garanderen. Ongeacht de getalsverhoudingen is er dan 
volgens de commissie sprake van objectief gerechtvaardigde gronden, die 
geen bedoeling tot discriminatie inhouden. Zulke gronden zijn: de wens de 
meerdere uitgaven van een huishouden mogelijk te maken in vergelijking 
met die van het individu. 

De staatssecretaris zei van mening te zijn dat de hier weergegeven 
nadere concretisering geen aanleiding behoeft te zijn voor een wijziging in 
de opstelling van het kabinet, daar geen strijdigheid bestaat met de 
uitwerking die de EG-commissie aan het begrip «indirecte discriminatie» 
heeft gegeven. 

Vervolgens ging de staatssecretaris in op een derde punt van kritiek, 
namelijk de inkomenseffecten, voortvloeiende uit de in de wet van 29 
december 1982 vervatte maatregelen. Er is enerzijds gesuggereerd dat het 
kabinet deze heeft onderschat en anderzijds dat deze onvoldoende aandacht 
hebben gekregen in de discussie. De bewindsman bestreed deze beweringen. 

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel werd hieraan een 
afzonderlijke paragraaf gewijd. Daaruit kon worden afgeleid dat het 
structurele effect van de maatregel van maximaal rond 15% aanzienlijk 
mag worden genoemd. Dat is dan ook een van de redenen geweest om te 
komen tot een gefaseerde afbouw, waarmee de effecten enigszins in de tijd 
konden worden gespreid. De lengte van de afbouwperiode is daarbij de 
uitkomst geweest van een compromis tussen een nog aanvaardbaar 
inkomenseffect enerzijds en een te tolereren vertraging in de besparingen 
anderzijds. Daaruit is een afbouwregeling voortgekomen die een inkomens-
achteruitgang inhoudt van maximaal 4 a 7% per periode van een half jaar. 
In eerdergenoemde brief van 2 april is daarop nog eens ingegaan. Daaruit 
blijkt dat het inkomenseffect van 31 december 1983 op 1 januari1984 met 
circa 6%, binnen de aangegeven marges blijft. 

Wat betreft de samenloop van de inkomenseffecten van de minimunv 
dagloonbepaling met die van andere maatregelen merkte de bewindsman 
nog het volgende op. In het tweede gedeelte van de brief van 2 april 
jongstleden die vandaag ter discussie voorligt en ook in de brief naar 
aanleiding van de notitie van de C.P.N.-fractie wordt daaraan aandacht 
gegeven. 
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Zoals uit beide stukken blijkt,worden de negatieve effecten uit hoofde 
van de verlaging van het minimumloon en de sociale uitkeringen volledig 
gecompenseerd door de positieve effecten van de lagere premies. De 
cumulatie speelt derhalve met name een rol in relatie tot de wet tweever-
dieners. 

De belastingmaatregel heeft voor alleenstaanden en voor alleenverdieners 
geen gevolgen. De maatregel is dus alléén van belang voor samenlevings-
verbanden waarbij beide partners een inkomen verdienen. Voorts doen er 
zich effecten voor bij beide partners. Dit betekent dat bij een beoordeling 
van de inkomensmutaties niet voorbij kan worden gegaan aan de effecten 
die zich bij de partner voordoen. 

Zo zal de inkomensverbetering die vanwege de hogere belastingvrije 
som optreedt bij de gehuwde vrouw geheel of gedeeltelijk worden teniet 
gedaan door een optredende verslechtering bij haar partner. Maar ook de 
omgekeerde situatie doet zich voor. Hierdoor wordt de cumulatieve 
achteruitgang uit hoofde van de wet van 29 december 1982 en de belas-
tingmaatregel tweeverdieners (die bij gehuwde mannen in bepaalde 
gevallen circa f200 netto per maand kan bedragen) voor de helft of meer 
gecompenseerd door de inkomensverbetering die optreedt bij de partner, 
inde bijlage bij de brief van 2 april 1984 zijn ter illustratie enkele casusposities 
opgenomen. 

Met betrekking tot de compenserende factor in de vorm van de premie-
verlaging merkte de bewindsman nog op dat er geen voornemens bestaan 
deze verlaging, althans op de korte termijn weer teniet te doen. 

Resumerend kwam de staatssecretaris tot de vaststelling dat, ten eerste, 
voor wat betreft de alleenstaanden en alleenverdieners de Wet tweever-
dieners geen gevolgen heeft gehad en dat, ten tweede, het gezamenlijke 
inkomenseffect van de wijziging van de minimumdaglonen en de Wet 
tweeverdieners voor gehuwde uitkeringsgerechtigden met een werkende 
partner weliswaar aanzienlijk is geweest, maar dat dit effect belangrijk 
kleiner is indien de totale inkomenspositie van het samenleveringsver-
band wordt bezien. 

Tevens moet worden bedacht, aldus de bewindsman, dat terwille van de 
koopkrachtontwikkeling het kabinet op 1 januari 1984 wijziging in haar 
plannen heeft aangebracht door de verlaging van het minimumloon en de 
sociale uitkeringen terug te brengen van 3,5 tot 3%. 

Het kabinet is alles overwegende tot de conclusie gekomen dat er geen 
aanleiding bestond om op 1 januari 1984 af te wijken van de voorziene 
eerste stap in de afbouw van het minimumdagloon. Het kabinet heeft 
inmiddels besloten defasering vanaf 1 juli aanstaande enigszinste vertragen. 
De aanleiding hiertoe moet vooral worden gezocht in de wens die van 
verschillende zijden is geuit om tot een dergelijke vertraging te komen. Met 
name de vakbeweging heeft zich hiervoor sterk gemaakt. Het ombuigings-
verlies in 1984 ter grootte van f20 min., dat hiervan het gevolg is, wordt 
door het kabinet geaccepteerd. 

Hierna ging de staatssecretaris nog in op een aantal specifieke vragen. 
Mevrouw Brouwer, die gevraagd heeft om een nadere verduidelijking 

van de kritiek op de gehanteerde tabel in de notitie van haar fractie, zal 
nader schriftelijk geantwoord worden. 

In sommige situaties kan de hoge grondslag AAW lager zijn dan het 
minimumniveau van de Algemene Bijstandswet. Dit is evenwel niet het 
gevolg van de Wet van december 1982, doch van het systeem van de 
netto-netto-koppeling tussen minimumloon en AAW. Het betreft dan 
uitkeringsgerechtigden die niet verplicht verzekerd zijn in het kader van de 
Ziekenfondswet en die een hogere dan de verplichte premie voor hun 
ziektekosten betalen. Een beroep op de Algemene Bijstandswet, in aanvul-
lende zin, is dan mogelijk. In antwoord op een desbetreffende vraag 
meldde de bewindsman dat door de Sociale Verzekeringsraad, in samen-
werking met het ministerie, onderzoek wordt gedaan naar het aantal 
mensen, die direct te maken hebben gekregen met de Wet van december 
1982. Voorlopige resultaten wijzen op circa 14000 vrouwen en 15000 
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mannen. De uiteindelijke gegevens van het onderzoek zullen de Kamer ter 
beschikking gesteld worden. Afsluitend ging de bewindsman nog in op de 
geuite kritiek op het ontbreken van tijdige en afdoende voorlichting. Hij 
meende dat al het mogelijke gedaan is om de noodzakelijke voorlichting 
duidelijk en tijdig aan de betrokkenen onder de aandacht te brengen. 
Wellicht is men hierin niet geheel optimaal geslaagd. Hij wees echter op de 
complexiteit van de materie en met name op het gegeven dat de maatregel 
niet in alle gevallen op dezelfde wijze gevolgen heeft voor het inkomen. 
Bovendien zijn enkele maatregelen, die direct van invloed zijn op het 
inkomen, eerst in december 1983 aanvaard. Ondanks dit alles zegde hij toe 
zich te zullen bezinnen op mogelijkheden ter verbetering van de voorlichting. 
De overgelegde bescheiden van de leden Brouwer en Ter Veld zullen op 
het ministerie worden bezien en de brieven worden beantwoord. 

Gedachtenwisseling in tweede termijn 

Mevrouw Brouwer constateerde dat de staatssecretaris van oordeel is 
dat de inkomensachteruitgang gebleven is binnen de marges van 4 tot 7%, 
zoals destijds vermeld in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel. 
Zij stelde voor een correctiemogelijkheid te creëren voor degenen, die 
kunnen aantonen dat het inkomenseffect groter is dan 7%. 

Is de staatssecretaris bereid de gevolgen door te rekenen voor AAW-ers, 
nu voorgesteld zal worden om per 1 juli 1984 de inkomenstoets in te 
voeren voor de AAW? 

Ten slotte zei dit lid met betrekking tot de voorlichting dat een herhaling 
van het gebrek aan voorlichting vóór 1 januari 1984 kan worden voorkomen 
door nu reeds de betrokkenen op duidelijke wijze in kennis te stellen van de 
gevolgen van het zogeheten 1 juli-pakket. Indien met de uitvoeringsorgani-
saties hierover op korte termijn een voorlichtingsbrochure kan worden 
opgesteld kan tevens worden voorkomen dat fouten gemaakt worden in de 
berekening van uitkeringen. 

Mevrouw Ter Veld zei het met de staatssecretaris eens te zijn dat op zich 
zelf genomen geen sprake is geweest van onzorgvuldige wetgeving waar 
het betreft de Wet van december 1982. Haar kritiek richtte zich dan ook op 
een geheel nieuwe vorm van cumulerende effecten. Zowel de afschaffing 
van de dagloonbescherming, als de Wet tweeverdieners (maar bij voorbeeld 
ook de gewijzigde huursubsidieregeling) gaat uit van de gedachte dat de 
individuele draagkracht verandert wanneer er een partner is met een eigen 
inkomen. Met name de samenhang tussen deze twee wetten is onvoldoende 
in de beschouwingen betrokken geweest. Omdat per 1 januari 1985 
soortgelijke situaties zullen optreden zal dit lid er voor pleiten de tweede 
fase van de afbouw van het minimumdagloon in het geheel geen doorgang 
te doen vinden. 

Mevrouw Groenman wilde nog van de staatssecretaris vernemen of hij 
voldoende betrokken is bij de voorbereiding van de derde fase van de Wet 
tweeverdieners, met name waar het betreft de uitwerking ervan op de 
inkomens, gezien in samenhang met maatregelen in de sfeer van de 
sociale zekerheid. 

De heer Nijhuis drong er eveneens bij de bewindsman op aan voldoende 
aandacht te besteden aan de te verwachten effecten op 1 januari 1985 als 
gevolg van de tweede fase van de afbouw van de minimumdaglonen en de 
derde fase van de Wet tweeverdieners. Nogmaals wees hij in dit verband 
op de ongelijke behandeling van ongehuwd samenwonenden in vergelijking 
tot gehuwd samenwonenden in relatie tot de hiervoor genoemde wetten. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters legde de staatssecretaris nog eens 
indringend voor al het mogelijke te doen de voorlichting zodanig te 
organiseren dat de betrokkenen tijdig weten welke (globale) effecten op 
hun inkomen van toepassing zijn. 
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De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoordde 
geen aanleiding te hebben om te twijfelen aan de juistheid van de cijfer-
reeksen, opgesteld door het ministerie, zodat er evenmin aanleiding 
bestaat om in te gaan op het voorstel van mevrouw Brouwer. Met betrekking 
tot de voorlichting meldde de bewindsman nog dat op korte termijn een 
gesprek zal plaatsvinden met de Federatie van Bedrijfsverenigingen waarin 
de mogelijkheden bezien zullen worden om te komen tot een betere 
voorlichting van WAO/AAW-gerechtigden. De in dit overleg gemaakte 
opmerkingen zullen in dat gesprek betrokken worden. 

De voorzitter van de commissie, 
Kraaijeveld-Wouters 

De griffier van de commissie, 
Van der Windt 
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BIJLAGE I Aan de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de 
Tweede Kamer 

Den Haag, april 1984 

Betreft: inkomensgevolgen van de afschaffing van het minimumdagloon 
in de WAO en de beperking van het minimumdagloon in de WW en WWV. 

Collegae, 

In januari van dit jaar werden veel mensen geconfronteerd met een 
schrikbarende achteruitgang van hun WAO-uitkering. 

«Tot mijn verbazing ging er in januari geen drie procent af maar f 120 in 
de maand». 

«Ik heb toen gebeld met het GAK, want ik dacht dat er een vergissing 
was gemaakt, maar dat was niet zo.» 

Citaten uit brieven, brieven waarin geschokte mensen fracties in de 
Tweede Kamer alarmeerden. In brieven die de C.P.N.-fractie ontving, werd 
melding gemaakt van verlaging van uitkeringen variërend tussen f75 en 
f184. 

Navraag leerde dat deze achteruitgang vooral veroorzaakt werd door de 
eerste fase van de afschaffing van het minimumdagloon in de WAO, 
waartoe een meerderheid van de Kamer in december 1982 besloten had. 
Terecht werd de vraag gesteld of de Kamer wel wist dat de inkomensachter-
uitgang zo ingrijpend zou zijn. Een en ander was voor de C.P.N.-fractie 
aanleiding om in het debat over de begroting 1984 aan de staatssecretaris 
van Sociale Zaken opheldering te vragen. Als deze inkomensachteruitgang 
niet was voorzien, zo stelden wij, dan was op z'n minst sprake van onzorg-
vuldige wetgeving. Ook andere fracties toonden zich geschokt en vroegen 
om een evaluatie van de maatregel (Handelingen, 1983-1984, blz. 2525 en 
2529). De staatssecretaris zegde toe op korte termijn een overzicht met 
expliciete, specifieke en afzonderlijke vermelding van deze maatregel aan 
de Kamer te doen toekomen. (Handelingen, 1983-1984, blz. 2542). 

Inmiddels heeft deze evaluatie ons bereikt. Ook blijkt uit de voornemens 
met betrekking tot het 1 juli-pakket, dat de verdere afbouw van het mini-
mumdagloon in de WAO-per 1 juli 1984 vooralsnog achterwege blijft. Een 
wetsvoorstel tot wijziging van de wet van december 82 is aangekondigd. 
De C.P.N.-fractie ziet hierin een erkenning door het kabinet dat de gevolgen 
van het gevoerde beleid onvoorzien ernstig zijn geweest. 

De C.P.N.-fractie heeft, in afwachting van de evaluatie van de staatssecre-
taris, op grond van de vele ontvangen brieven en uitspraken van betrokkenen 
een eigen overzicht gemaakt. Zij acht het van belang dat uw commissie 
kennis neemt van de in bijgaande notitie verwerkte gegevens en conclusies. 
De C.P.N.-fractie heeft zich in deze notitie beperkt tot enkele punten rond 
het geleidelijk afschaffen van het minimumdagloon in de WAO. Mede op 
basis van een reconstructie van de aan ons verstrekte gegevens wordt de 
situatie van de WAO-uitkeringen per 31 december 1983 en 1 januari 1984 
beschreven. De fractie wil niet uitsluiten dat in de berekeningen onnauw-
keurigheden zijn geslopen. Eventuele verschillen bij herberekening zullen 
echter niet groot zijn. 

De evaluatie van alle gegevens laat zien hoe ernstig de ingreep is 
geweest. De C.P.N.-fractie wil daarom benadrukken dat een spoedig overleg 
over de gehele maatregel noodzakelijk is, een overleg dat naar onze 
mening moet leiden tot heroverweging van de genomen beslissing. 

Namens de C.P.N.-fractie in de Tweede Kamer, 
Ina Brouwer 
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Feiten en conclusies over de inkomenseffecten van de afschaffing van het 
minimumdagloon in de WAO 

Een van de negen onderwerpen, die in december 1982 tijdens het debat 
over het Koopkrachtbeeld voor 1983 behandeld werd, was de afschaffing 
van het minimumdagloon in de WAO en de beperking van het minimum-
dagloon in de WW/WWV (kamerstuk 17 647). Het voorstel werd aangenomen, 
met dien verstande dat de eerste fase van de afbouw van de minimumdag-
lonen in de WAO op 1 januari 1984 in werking zou treden. Tijdens het debat 
zei staatssecretaris De Graaf, sprekend over het totale pakket, in z'n 
algemeenheid de inkomenseffecten aanvaardbaar te vinden. Hij erkende 
dat hier en daar flinke koopkrachtaantasting zou plaatsvinden, maar stelde 
dat dat in het algemeen slechts het geval zou zijn bij de hoogste WAO-
uitkeringen. Een beroep op de bijstand voorzag hij niet of nauwelijks 
(Handelingen 1982-1983, blz. 1253, 1254). 

In 1983 besloot het kabinet echter tot een aantal andere maatregelen per 
1 januari 1984. Hierdoor kregen WAO-ers/sters op dat moment te maken 
met de effecten van de volgende maatregelen: 

- de eerste fase van de afschaffing van het minimumdagloon, 
- de bevriezing van de uitkeringen, 
- de algemene korting van 3%, 
- premieverlichting, 
- verandering van de fiscale wetgeving (tweeverdieners). 

De korting van 3% had tot gevolg dat het bruto-minimumloon zakte naar 
f 1987,70 per maand. De consequenties daarvan voor het minimumdagloon 
en de daaraan gerelateerde WAO-uitkering (bij volledige arbeidsongeschikt-
heid) worden duidelijk in het volgende staatje: 

31-12-'83 1-1-'84 1-1-'84 

(1) (2) (3) 

Minimumloon per maand 
Minimumdagloon 
Bruto uitkering per dag 

n.v.t. 
126.23 
93,94 

2048,80 
116,80 
87,00 

1987,70 
113,41 
84,40 

Kolom 1 geeft de feitelijke situatie per 31 december 1983, met het toen 
nog geldende minimumdagloon. 

Kolom 2 geeft de situatie per 1 januari 1984, zoals die verwacht had 
mogen worden in december 1982. 

Kolom 3 geeft de feitelijke situatie per 1 januari 1984. 

Conclusie uit dit overzicht is dat de Kamer tijdens de behandeling van 
wetsvoorstel 17 647 rekening mocht houden met een daling per 1 januari 
1984 van de bruto minimumuitkering per dag van f93,94 naar f 87 of 
7,39%. In werkelijkheid was er sprake van een daling naar f 84,40 (10,16%). 

De hoogte van de netto-uitkering per 1 januari 1984 werd uiteindelijk ook 
bepaald door de eerder genoemde maatregelen. De verschillen per 
individu en per leefsituatie zijn sterk beïnvloed door de wijziging in de 
belastingwetgeving. 

Om het effect van de verschillende maatregelen zo zuiver mogelijk te 
laten zien, hebben wij in de volgende staatjes de uitkeringsbedragen op 
grond van de verschillende maatregelen naast elkaar gezet, zonder aftrek 
van loonbelasting. Het gaat steeds om een uitkering bij volledige arbeids-
ongeschiktheid op basis van het minimumdagloon. 

1. Bevriezen uitkeringen 

31-12-'83 1-1 '84 

Dagloon 
Bruto uitkering 
Netto uitkering 

door premieverlichting een verbetering 

126,23 
2043,20 
1561,70 

van 21,10 (1,35%) 

126,23 
2043,20 
1582.80 
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2. Verlaging minimumdagloon met 3% 

31-12-'83 1-1'84 

Dagloon 
Bruto uitkering 
Netto uitkering 

een verlaging van 16,60 (1,03%) 

126,23 
2043,20 
1561,70 

122,57 
1984,00 
1545,10 

3. Afbouw minimumdagloon WAO 

31-12-'83 1-1 '84 

Dagloon 
Bruto uitkering 
Netto uitkering 

een verlaging van 131,20 (8,4%) 

126,23 
2043,20 
1561,70 

113,41 
1835,70 
1430,50 

Zoals gezegd geeft de verandering in de tariefgroepen voor de loonbe-
iasting verschillende effecten op verschillende categorieën. 

Netto-uitke ring per maand A B C D 

Tariefgroep 1 oud/ l nieuw 
2 l\ 

3 / I l 
4 / l i l 

1220,20 
1337,40 
1392,40 
1446,00 

1261,70 
1261,70 
1313,50 
1352,20 

+ 41,50 
- 75,70 
- 78,90 
- 93,80 

+ 3,40 
5,66 
5,67 
6,49 

Kolom A: 
Kolom B: 
Kolom C: 
Kolom D: 

feiteli jk 31-1 2-'83. 
feiteli jk 1-1-'84. 
A - B absoluut. 
Cals % van A. 

Conclusies ten aanzien van de belangrijkste groepen zijn de volgende: 

A. Oud tariefgroep 7 

Diegenen die in 1983 in de oude tariefgroep 1 zaten, zijn er in hun 
netto-uitkering op vooruitgegaan. Eind 1981 zat 11,7% vande WAO-ers/sters 
in deze tariefgroep (jaarverslag Arbeidsongeschiktheidsfonds 1981). 
Aangezien deze tariefgroep onder meer betrekking had op gehuwde 
vrouwen, zal dit voordeel geheel of grootdeels weglekken door een 
netto-achteruitgang van de partner. 

B. Oud tariefgroep 2 

Deze tariefgroep had betrekking op jonge alleenstaanden. Eind 1981 
betrof dat 4,6% van de WAO-ers/sters. Deze categorie kreeg te maken met 
een achteruitgang in uitkering van 5,66%. 

C. Oud tariefgroep 3 

Eind 1981 zat 21,4% van betrokkenen in deze tariefgroep. De binnengeko-
men brieven waren vooral afkomstig van WAO-ers/sters uit de oude 
tariefgroep 3, die overgingen naar de nieuwe tariefgroep II (oudere alleen-
staanden, gehuwden met een partner die tussen 5026 en 7663 aan inkomen 
heeft). De minima in deze groep kennen een achteruitgang van 5,67%. 

D. Oud tariefgroep 4 

De oude tariefgroep 4 (eind 1981 59,6%) heeft betrekking op gehuwde 
mannen. Gehuwden van wie de partner in 1984 minder dan 5027 aan 
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inkomen heeft, komen in de nieuwe tariefgroep III. Voor de minima onder 
hen betekent dit een achteruitgang van 6,49%. Hoewel deze mensen 
terecht komen in de hoge grondslag AAW, dreigen zij toch beneden het 
relevante bijstandsniveau te komen door de bruto-netto-berekeningen in 
de AAW. 

Conclusies 

- Als algemene conclusie geldt dat de overgrote meerderheid van 
WAO-ers/sters met een minimumuitkering er flink op achteruit is gegaan. 

- Deze verlaging werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de 
afbouw van het minimumdagloon. 

- De uitspraak van de staatssecretaris in december 1982, waar hij sprak 
over het totale pakket, dat vooral de hoogste WAO-uitkeringen te maken 
zouden krijgen met koopkrachtaantastingen, is nog slechts verantwoord als 
kan worden aangetoond dat zulks bij verder ongewijzigd beleid het geval 
zou zijn geweest. De vrees, door verschillende fracties tijdens datzelfde 
debat uitgesproken, dat mensen een beroep op de bijstand zouden moeten 
doen, lijkt bewaarheid te worden. De Kamer beschikte bij de behandeling 
van het pakket in december 1982 dus niet over de exacte informatie over 
de gevolgen van de maatregel. 

- De, niet alleen door onze fractie, bij herhaling verwoorde onvrede over 
de wijze waarop besluiten worden genomen, krijgt door deze gang van 
zaken nog extra grond. 

- Toen eind '83 werd besloten tot andere maatregelen werd niet aange-
geven welke maatregel welke netto effecten met zich mee zou brengen. 

- Met name ontbrak een overzicht van de cumulatie van meerdere 
maatregelen voor verschillende categorieën en diverse leefsituaties. 

- Onduidelijk is om welke aantallen uitkeringsgerechtigden het gaat, 
hoeveel vrouwen en mannen door deze maatregel getroffen worden, in 
wat voor omstandigheden ze verkeren, hoeveel mensen beneden het 
relevante bijstandsniveau zakken. 

- De wijze waarop deze bezuinigingsmaatregel tot stand kwam, de 
uiteindelijke cumulatie van maatregelen per 1 januari 1984 (die in december 
82 nog niet te voorzien was) geven een onoverzichtelijk en chaotisch beeld 
voor de regering zelf, de Kamer, uitvoeringsinstanties en zeker voor de 
betrokkenen. De wetgeving - hier wordt met name geduid op de afschaffing 
van het minimumdagloon - voldoet niet aan de eisen van zorgvuldigheid 
die in onze parlementaire democratie worden gesteld. De wetgeving 
verdient dan ook heroverweging. 
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BIJLAGE II MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

De Voorzitter van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 4 mei 1984 

In verband met het mondelinge overleg met uw commissie over mijn 
brief van 2 april j l . betreffende de inkomensgevolgen van de wijziging van 
de minimumdagloonbepalingen in de WAO, WW en WWV, doe ik u 
onderstaand mijn reactie toekomen op de brief van het lid mevrouw 
Brouwer over dit onderwerp. Bij brief van 12 april 1984 werd mij namens 
uw commissie om deze schriftelijke reactie gevraagd. 

In de begeleidende brief aan de leden van de vaste commissie deelt 
mevrouw Brouwer mede brieven te hebben ontvangen waarin melding 
wordt gemaakt van verlaging van de uitkeringen variërend tussen f75 en 
f184, welke achteruitgang vooral het gevolg zou zijn geweest van de eerste 
fase in de afbouw van het minimumdagloon WAO. 

Zoals blijkt uit de tabellen op blz. 3 en 5 van mijn brief van 2 april j l . 
bedraagt het maximale effect van de in de wet van 29 december 1982 
vervatte maatregel ruim f100 netto per maand, ofwel ruim 6,5%. In relatie 
tot de effecten van de overige maatregelen die in de genoemde brief zijn 
opgenomen moet worden geconcludeerd dat in het maximale geval de 
wijziging van de minimumdagloonbepalingen inderdaad in belangrijke 
mate oorzaak is van de inkomensachteruitgang die per saldo op kan 
treden. 

Overigens wijken de in mijn brief van 2 april berekende effecten die uit 
de onderscheiden maatregelen voortvloeien nogal sterk af van de uitkomsten 
van de berekeningen die uit een drietal staatjes op blz. 2 en 3 van de notitie 
van de C.P.N.-fractie resulteren. Dit is het gevolg van de gehanteerde 
methode in die notitie waarbij de uitkeringsbedragen op grond van de 
verschillende maatregelen naast elkaar zijn gezet zonder aftrek van loonbe-
lasting. De gekozen presentatie gaat geheel voorbij aan de endogene 
relatie die bestaat tussen het belastbaar inkomen en de in te houden 
belasting. Een daling van het belastbaar inkomen, zoals het geval is ten 
gevolge van de 3%-verlaging van het minimumloon en de afbouw van de 
minimumdaglonen, leidt automatisch tot een vermindering van de verschul-
digde belasting, waardoor de effecten worden gemitigeerd. Het buiten 
beschouwing laten hiervan leidt naar mijn oordeel tot een vertekend beeld. 
Op basis van het voorgaande kom ik tot de conclusie dat de effecten zoals 
gepresenteerd op blz. 5 van mijn brief van 2 april een vollediger inzicht 
verschaffen. 

Naar aanleiding van de opgetreden achteruitgang uit hoofde van de 
wijziging van de minimumdagloonbepalingen wordt vervolgens in de 
begeleidende brief van mevrouw Brouwer de vraag gesteld of de Kamer 
wel wist dat de inkomensachteruitgang zo ingrijpend zou zijn. Het antwoord 
hierop kan eenduidig «ja» luiden. In paragraaf 6 van de memorie van 
toelichting is uitgebreid stilgestaan bij de inkomenseffecten van de maatregel 
Daarbij is gesteld dat het maximale effect op het uitkeringsniveau van de 
overgangsregeling 4 a 7% per halfjaarlijkse aanpassing zou bedragen. 
Zoals eerder gesteld bedroeg het maximale effect van de stap die per 1 
januari 1984 is genomen 6,5% en bewoog zich daarmee binnen de in de 
memorie van toelichting aangegeven grenzen. 

Centraal in de bij de brief van mevrouw Brouwer gevoegde notitie staat 
de algemene conclusie dat de overgrote meerderheid van de WAO uitke-
ringsgerechtigden met een minimumuitkering er flink op achteruit is 
gegaan. Deze conclusie lijkt gebaseerd op de aanname dat alleen die 
gevallen die in de oude tariefgroep 1 waren ingedeeld (gehuwde vrouwen) 
geen nadelige gevolgen ondervinden van het doorgevoerde pakket van 
maatregelen. Deze aanname is echter onjuist. De tabel die ten behoeve van 
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de analyse wordt gehanteerd is hiervan de oorzaak. De kolommen C en D 
uit de notitie van de C.P.N.-fractie bevatten namelijk voor wat betreft de 
oude tariefgroep 1 (gehuwde vrouwen) het gezamenlijk effect van de in de 
notitie opgesomde maatregelen. Voor de overige tariefgroepen is echter 
het gezamenlijk effect opgenomen exclusief de inkomensgevolgen van de 
belastingmaatregel. Daarbij kan de situatie voor de oude tariefgroep 4 
(gehuwde mannen) zich in het algemeen op de beschreven wijze niet 
voordoen. Voorzover gehuwde mannen in de nieuwe tariefgroep III zijn 
ingedeeld blijft geheel overeenkomstig de doelstelling van de wet, het 
recht op minimumdagloon behouden omdat het een samenlevingsverband 
betreft waarbij niet of nauwelijks sprake is van neveninkomsten uit arbeid. 
Voor deze groep die ruim de helft van het oorspronkelijke aantal minimum-
dagloners omvat resulteert dan ook geen achteruitgang, maar een lichte 
vooruitgang van het netto inkomen. Daarmee is ook de constatering dat 
deze mensen beneden het relevante bijstandsniveau dreigen te komen 
onjuist. De netto-netto-koppeling vormt de waarborg dat zowel het mini-
mumdagloon WAO als de hoge grondslag AAW gelijk zijn aan het relevante 
bijstandsniveau. 

Zoals gesteld geldt voor ruim de helft van het oorspronkelijke aantal 
minimumdagloners dat er een, zij het geringe netto-verbetering optreedt. 
Daarnaast leidt de tweeverdienersmaatregel ertoe dat voor gehuwde 
vrouwen aan wie de bescherming van het minimumdagloon is ontvallen 
toch een netto-inkomensverbetering het eindresultaat zal zijn. Per saldo zal 
voor circa 40% van de gevallen die vóór de wijziging van de minimumdag-
loonbepalingen recht hadden op een uitkering berekend naar het minirnum-
dagloon een verlaging van die uitkering optreden. De omvang van die 
teruggang is afhankelijk van de hoogte van het eigen dagloon en de wijze 
waarop de herziening van de tariefgroep-indeling doorwerkt. 

In de notitie geeft mevrouw Brouwer eveneens uitdrukking aan haar 
ongenoegen over de gang van zaken eind 1983. Zo stelt zij dat niet per 
maatregel uit het pakket voor 1984 werd aangegeven wat daarvan het netto 
effect was, dat de cumulatieve effecten ontbraken en dat niet werd vermeld 
om hoeveel uitkeringsgerechtigden het daarbij ging. Deze opvatting lijkt 
mij niet in overeenstemming met de feiten. In de memorie van toelichting 
op het wetsontwerp 18155 en bij de schriftelijke behandeling daarvan zijn 
tal van gegevens opgenomen met betrekking tot koopkracht" en inkomens-
effecten van de maatregelen die daarbij aan de orde waren. In mijn brief 
aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 12 december 1983 (18100, nr. 
28) als vervolg op de motie-Franssen zijn eveneens gecumuleerde effecten 
gepresenteerd. Ten aanzien van specifieke maatregelen is in veel gevallen 
aangegeven om hoeveel uitkeringsgerechtigden het gaat. Een evaluatie 
achteraf zoals die bij voorbeeld nu wordt gehouden naar aanleiding van de 
wijziging van de minimumdagloonbepalingen kan nadere gegevens 
opleveren. De raming van 40 000 personen zoals aangegeven in mijn 
meergenoemde brief van 2 april lijkt vooralsnog de werkelijkheid dicht te 
benaderen. 

Alles overziende ben ik van mening dat de conclusie die aan het eind van 
de notitie wordt getrokken dat de wetgeving ter zake van de wijziging van 
de werkingssfeer der minimumdaglonen niet zou voldoen aan de eisen van 
zorgvuldigheid, niet in overeenstemming is met de feiten. Het kabinet heeft 
het voorstel tot wijziging gedaan op basis van haar doelstelling de mini-
mumbescherming meer in overeenstemming te brengen met de relatieve 
behoeften van uitkeringsgerechtigden die kunnen verschillen naar de mate 
waarin men voor anderen in een samenlevingsverband verantwoordelijkheid 
draagt en naar de mate waarin enig overig inkomen aanwezig is. Daarbij is 
uitdrukkelijk aandacht besteed aan de inkomenseffecten die met de 
maatregel samenhangen. Op verschillende momenten heeft het kabinet 
bezien in hoeverre verschillende maatregelen met elkaar in verband staan, 
wat voor cumulatieve effecten daarbij optreden en of dit tot bijstellingen 
aanleiding zou moeten geven. Daarbij hebben o.a. criteria als inkomens-
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hoogte, de vraag of al of niet sprake is van afbouw van relatieve voordeel-
posities, besparingen en alternatieve mogelijkheden een voorname rol 
gespeeld. Dit afwegingsproces heeft bij verschillende gelegenheden ook 
daadwerkelijk tot bijstelling van maatregelen geleid. 

In zijn algemeenheid bevatten de bij het parlement ter beoordeling in te 
dienen wetsontwerpen naar mijn mening de voor de besluitvorming 
relevante informatie die eventueel bij de behandeling nog nader kan 
worden gepreciseerd. Met de uitvoerende instanties ten slotte wordt 
frequent overleg gevoerd over de uitvoeringsaspectenvan het voorgenomen 
beleid, waarbij in onderlinge samenspraak knelpunten tot een oplossing 
worden gebracht. 

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

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18100 hoofdstuk XV, nr. 74 16 


