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Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 26 april 1984 

Bij brief van 2 april j l . , (zie 18100 hoofdstuk XV, nr. 58) heeft de staats-
secretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer L. de Graaf, de 
Tweede Kamer in kennis gesteld van het voornemen van de regering om 
zo spoedig mogelijk na advisering door de Raad van State een wetsvoorstel, 
houdende wijziging van een aantal wetten op het terrein van de sociale 
zekerheid in verband met de ombuigingen per 1 juli 1984, bij de Tweede 
Kamer in te dienen. 

Op dezelfde datum heeft de staatssecretaris een tweetal maatregelen uit 
dit zogenaamde 1 juli-pakket om advies voorgelegd aan de Sociale Verze-
keringsraad (SVR). Laatstgenoemde maatregelen betreffen de maximering 
van de ziektewetuitkering op 100% van het netto-loon en het vanaf 1 juli 
1984 toepassen van de inkomenstoets in de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet op uitkeringen, die vóór 1 januari 1979 zijn ingegaan. Het ligt in 
het voornemen van de SVR zijn advies over deze maatregelen op 3 mei a.s. 
vastte stellen. 

Om de verdere voortgang van het wetsvoorstel te bespoedigen, heeft het 
kabinet nader besloten bedoeld wetsvoorstel te splitsen in een wetsvoorstel 
bevattende de onderdelen waarover geen advies aan de SVR is gevraagd 
en een wetsvoorstel bevattende de onderdelen waarover dat wel is 
gebeurd. 

Het eerstbedoelde wetsvoorstel is reeds ter overweging bij de Raad van 
State aanhangig gemaakt, terwijl het tweede wetsvoorstel zo spoedig 
mogelijk na 3 mei a.s., de datum waarop de SVR zijn advies vaststelt, aan 
de Raad van State zal worden toegezonden. 

Mede in antwoord op de brief van de griffier van de vaste Commissie 
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 april j l. (zie bijlage) kan ik u 
meedelen, dat ik al het mogelijke zal doen om te bevorderen dat het 
wetsvoorstel bevattende de voorstellen, waarover geen advies van de SVR 
wordt verwacht (verhoging dagloonkorting en wijziging van de overgangs-
regeling herziening minimumdagloonbepalingen), in de eerste week van 
de maand mei bij de Tweede Kamer wordt ingediend. 
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Aangaande het wetsvoorstel bevattende de onderdelen waarover de SVR 
advies is gevraagd deel ik u mede, dat het, gelet op de nog te volgen 
procedure, helaas niet mogelijk zal zijn dit eveneens in de eerste week van 
de maand mei in te dienen. 

Het streven is er echter op gericht, na advisering door de SVR, te bevor-
deren dat dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk aan de Raad van State zal 
worden voorgelegd en daarna op de kortst mogelijke termijn ingediend bij 
de Tweede Kamer. 

Ten slotte kan ik u mededelen, dat de opsomming van de nog in te 
dienen voorstellen van wet een limitatief karakter heeft en dat er mitsdien, 
naast de in mijn brief van 2 april j l. genoemde maatregelen, geen andere 
wetsvoorstellen, die verband houden met het 1 juli-pakket, te verwachten 
zijn. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. de Koning 
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BIJLAGE Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
de heer L de Graaf 

's-Gravenhage, 12 april 1984 

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid de heer De Graaf, van 2 april 1984 (kamerstuk 18100, 
hoofdstuk XV, nr. 58) over het zogeheten 1 juli-pakket, moge ik u namens 
de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken te 
willen bevorderen dat de in de brief aangekondigde voorstellen van Wet in 
de eerste week van de maand mei bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ingediend zullen zijn, opdat zorgvuldige parlementaire behandeling van de 
voorstellen mogelijk zal zijn. 

Bovendien wenst de commissie te vernemen of de opsomming van nog 
in te dienen voorstellen van Wet een limitatief karakter heeft. De commissie 
legt u deze vraag voor, met het oog op de persberichten waarin wordt 
gesteld dat tevens maatregelen getroffen zullen worden per 1 juli a.s. in de 
sfeer van de wachtgeldregeling voor ambtenaren, van de Wet Uitkeringen 
Vervolgingsslachtoffers (WUV) en van de Wet Uitkeringen Burgeroorlogs-
slachtoffers 1940-1945 (WUBO). 

Indien naast de reeds in de brief vermelde maatregelen nog andere 
voorstellen te verwachten zijn, ziet de commissie een opgave daarvan op 
de korst mogelijke termijn tegemoet. 

De griffier van de vaste Commisie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
D. B. van der Windt 
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