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GENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 2 april 1984 
De ministerraad is 30 maart jl. akkoord gegaan met een wetsvoorstel, 

houdende wijziging van een aantal wetten op het terrein van de sociale 
zekerheid in verband met de ombuigingen per 1 juli 1984 en de daarbij 
behorende memorie van toelichting. Wetsvoorstel en memorie van 
toelichting worden op korten termijn voor advies aan de Raad van State 
gezonden. Vervolgens zal de Regering dit voorstel zo spoedig mogelijk bij 
de Tweede Kamer indienen. 

De aanvankelijke voornemens van het Kabinet met betrekking tot de per 
1 juli 1984 te nemen maatregelen in de sociale zekerheid zijn aangekondigd 
in de miljoenennota en later bijgesteld bij de voorbereiding en parlementaire 
behandeling van de maatregelen in de sociale zekerheid per 1 januari 1984. 
Deze aanvankelijke voornemens voor 1 juli 1984 hielden in: een verlaging 
en harmonisatie van de uitkeringspercentages WAO, WW en WWV op 70 
procent onder gelijktijdig herstel van de daglonen voor deze uitkeringen tot 
het niveau van 31 december 1983. Deze voornemens leidden tot een 
ombuiging van f760 min. 

Het kabinet heeft besloten met handhaving van de ombuigingstaakstelling 
van f760 min. de inhoud van de aanvankelijke voornemens bij te stellen. 

Hoofdinhoud van de bijgestelde beleidsvoornemens is dat in afwachting 
van de advisering over herziening van het sociale stelsel wordt afgezien 
van het verlagen per 1 juli van de uitkeringspercentages in WAO, WW en 
WWV tot 70%. In plaats daarvan zal een extra dagloonkorting voor uitsluitend 
de bovenminimale uitkeringen van 3% worden voorgesteld. De voor 1984 
geraamde opbrengst hiervan is f300 min. De voorgenomen tweede fase in de 
afbouw van de minimumdaglonen per 1 juli vindt in de bijgestelde voorstellen 
van het kabinet geen doorgang, hetgeen een besparingsverlies van f20 min. 
in 1984 betekent. 

Door een wijziging in de verrekeningsprocedures wordt in 1984 een 
eenmalige verbetering van de financiële positie van de sociale fondsen 
bereikt van f380 min. Ofschoon het hier gaat om een incidentele post die 
niet leidt tot een structurele verlaging van de sociale zekerheidsuitgaven, 
heeft het kabinet toch besloten om hier het unanieme standpunt van de 
SER te volgen en deze maatregel als invulling van het 1 juli-pakket te 
hanteren. 
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Daarnaast zullen voorstellen worden gedaan tot het treffen van enkele 
specifieke maatregelen, waarmee de taakstelling wordt bereikt. 

Conform het eveneens unanieme advies van de SER zal worden voorge-
steld de Ziektewetuitkering op 100% netto te maximeren. Dit leidt tot een 
ombuiging van f55 min. in 1984. 

Ten slotte zal worden voorgesteld de inkomenstoets in de AAW vanaf 1 
juli 1984 gefaseerd op dezelfde wijze toe te passen voor uitkeringen die 
vóór 1 januari 1979 zijn ingegaan, als nu reeds geldt voor uitkeringen van 
na die datum. De hieruit voortvloeiende ombuiging bedraagt f45 min. in 
1984. 

Alle voorstellen met uitzondering van de wijziging in de verrekeningspro-
cedures vragen wetswijziging. 

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel, zoals dat naar de 
Raad van State wordt gezonden, wordt uitvoerig ingegaan op de overwe-
gingen die het kabinet tot deze bijstelling van zijn aanvankelijke voornemens 
heeft geleid en op het overleg dat daarover met de werkgevers- en werkne 
mersorganisaties is gevoerd. Naast de maatregelen waarvoor wetswijziging 
nodig is, worden ook de gewijzigde verrekeningsprocedures bij de sociale 
fondsen in de memorie van toelichting besproken. 

Het kabinet vertrouwt er op dat u het in te dienen wetsvoorstel met 
betrekking tot de 1 juli-maatregelen zo spoedig mogelijk zult willen behan-
delen. 

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