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Tijdens de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid in de Tweede Kamer op 25 en 26 januari 1984, is van verschillende 
zijden verzocht om nader inzicht in de inkomenseffecten, samenhangend 
met de afschaffing c.q. wijziging van de minimumdagloonbepalingen van 
de WAO, de WW en de WWV. 

Naar aanleiding hiervan heb ik toegezegd op korte termijn een overzicht 
aan de Kamer te doen toekomen, waarin de effecten van deze specifieke 
maatregel nogmaals zichtbaar worden gemaakt. 

Met bijgaande notitie voldoe ik aan deze toezegging. Daarbij is tevens 
ingegaan op de inkomenseffecten die in relatie met andere per 1 januari 
1984 van kracht geworden maatregelen kunnen ontstaan. 

Wat de voorziene verdergaande afbouw van de betrokken minimumdag-
lonen betreft, kan ik u meedelen dat het kabinet heeft besloten om in het 
kader van hetz.g. 1 juli-pakketvoorte stellen de tweede stap in de gefaseerde 
afbouw per 1 juli 1984 geen doorgang te laten vinden. Een daartoe strekkend 
voorstel tot wijziging van de wet van 29 december 1982 zal worden 
opgenomen in het binnenkort in te dienen wetsvoorstel met betrekking tot 
de 1 juli-maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid. 

De staatssecretaris van Socr 'e Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf. 
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INKOMENSGEVOLGEN VAN DE WIJZIGING VAN DE MINIMUMDAGLOON-
BEPALINGEN IN DE WAO, WW en WWV 

1. Inleiding 

Bij de wet van 29 december 1982, Stb. 737, werd vorm gegeven aan de 
doelstelling van de Regering om de minimumuitkeringen ingevolge de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Werkloosheidswet 
(WW) en de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) beter aan te passen aan 
de relatieve behoeften van de individuele uitkeringsgerechtigden. 

Het bestaan van een op de relatieve behoeften afgestemde bodemvoor-
ziening ter zake van arbeidsongeschiktheid in de vorm van de Algemene 
Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), bood de mogelijkheid om in de WAO 
de minimumdagloonbepalingen af te schaffen. Overwegingen zowel van 
wetstechnische als praktische aard waren er de oorzaak van dat het 
onderdeel waarin de afschaffing werd geregeld nog niet per 1 januari 1983 
kon worden geëffectueerd, doch eerst op een later tijdstip. Bij besluit van 
23 december 1983, Stb. 680, is dit vastgesteld op 1 januari 1984. 

Vooruitlopend op de afschaffing van de minimumdagloonbepalingen in 
de WAO is voor uitkeringen met een ingangsdatum op of na 1 januari 1983 
(nieuwe gevallen) de werkingssfeer van het minimumdagloon beperkt, 
door dit dagloon vanaf die datum nog slechts van toepassing te laten zijn 
op degenen die tevens recht hebben op de hoge grondslag AAW. Dit recht 
bestaat ten aanzien van gehuwden en ongehuwden met een kind beneden 
18 jaar voor zover geen additioneel arbeidsinkomen wordt verworven dan 
wel voor zover eventuele inkomsten uit of in verband met arbeid niet meer 
dan 15% van deze grondslag bedragen. Voor zover aan de genoemde 
voorwaarden niet wordt voldaan wordt de WAO-uitkering voor de nieuwe 
gevallen vanaf 1 januari 1983 vastgesteld op 80% van het eigen dagloon, 
hetgeen impliceert dat ten aanzien van deze gevallen de eindsituatie 
onmiddellijk van toepassing is geworden. 

Met betrekking tot de WW en WWV is, bij gebrek aan een basisvoorziening 
zoals de AAW, gekozen voor een oplossing in de wet zelf. De voorwaarden 
waaronder recht bestaat op het minimumdagloon zijn in essentie dezelfde 
als de voorwaarden voor het recht op de hoge grondslag AAW. Dit betekent 
dat recht op het minimumdagloon blijft bestaan ten aanzien van gehuwden 
alsmede ongehuwden die een kind ten laste hebben. Beperkende voor-
waarde daarbij is dat het inkomen uit of in verband met arbeid van de 
uitkeringsgerechtigde en/of de huwelijkspartner doorgaans minder dient te 
bedragen dan 25% van het minimumloon. Deze methodiek is ter zake van 
nieuwe gevallen met ingang van 1 januari 1983 doorgevoerd. 

De voorgestelde regeling zou per 1 januari 1983 zondere nadere voorzie-
ningen leiden tot ongewenste effecten, met name voor op die datum reeds 
ingegane uitkeringen krachtens de WAO en WWV (oude gevallen), waaraan 
de bescherming van het minimumdagloon zou ontvallen1. Ten einde dit te 
voorkomen is in de wet een overgangsregeling opgenomen. Hierbij is 
bepaald dat het dagloon van de betrokken, reeds ingegane gevallen 
gedurende het jaar 1983 op het minimumdagloon blijft gehandhaafd. Per 1 
januari 1984 werden de betrokken WAO-daglonen vervolgens herzien naar 
het eigen dagloon, echter met de bepaling dat die daglonen gedurende het 
eerste halfjaar van 1984 niet lager worden gesteld dan 115% van het 
minimumloon, gedurende het tweede halfjaar niet lager dan 107,5% en op 
1 januari 1985 niet lager dan het minimumloon. Voor de WWV gelden 
gelijksoortige bepalingen, terwijl voor de WW, gezien het kortlopende 
karakter van die regeling, van de hiervoor genoemde overgangsbepalingen 
is afgezien. Voor reeds ingegane gevallen bleef de bestaande situatie 
gehandhaafd. 

In §6 van de memorie van toelichting bij de wet van 29 december 1982 is 
1 Voor 1984 wordt het aantal geraamd op ca. aandacht geschonken aan de inkomenseffecten van de voorgestelde 
40000 personen. maatregel. Blijkens de aldaar gepresenteerde tabellen varieert het structurele 
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effect op de netto uitkering van 13 tot 20%. De doorgevoerde overgangsre-
geling zou tot een maximaal effect op het uitkeringsniveau leiden van 4 a 
7% per halfjaarlijkse aanpassing. 

2. Effecten per 1 januari 1984 van de wet van 29 december 1982, Stb. 737 

2.1. WAO 

Bij ontstentenis van de bepalingen van de wet van 29 december 1982 zou 
de uitkering voor de betrokken categorie van uitkeringsgerechtigden zijn 
berekend naar het minimumdagloon dat per 1 januari 1984 is vastgesteld 
opf122,57. 

Met de bepaling van artikel III, lid 3, dat de WAO-daglonen gedurende 
het eerste halfjaar van 1984 niet lager worden gesteld dan 115% van het 
minimumloon, hetgeen neerkomt op f 113,41, komt de maximale teruggang 
per 1 januari 1984 op f9,16 per dag. Het verschil tussen de netto-uitkeringen 
die, bij overigens ongewijzigde omstandigheden op basis van deze daglonen 
kunnen worden berekend, geeft het geïsoleerde maximale effect per 1 
januari 1984 aan van de in de wet vervatte maatregelen. Onderstaande 
tabel bevat de relevante gegevens met betrekking tot de WAO per genoemde 
datum. Teneinde de berekening van het afzonderlijke effect mogelijk te 
maken is hierbij uitgegaan van de hypothese van een ongewijzigde 
tariefgroepenstructuur. 

Tariefgroep' 

2 3 4 

Min. dagloon (122,57) 

Netto maanduitkering 1344,15 1401,57 1447,24 
Idem incl . vak. uitkering 1409,38 1477,44 1523,11 

715% minimumloon (113,41) 

Netto maanduitkering 1261,71 1313,48 1352,19 
Idem incl. vak. uitkering 1322,06 1383,67 1422,38 

Verschil2 

Netto maanduitkering 82,44 (6,1) 88,09 (6,3) 95,05 (6,6) 
Idem incl. vak. uitkering 87,32 (6,2) 93,77 (6,3) 100,73 (6,6) 

1 Hoewel tariefgroep 4 buiten beschou-
wing zou kunnen blijven aangezien het 
minimumdagloon op deze categorieën 
van uitkeringsgerechtigden onverkort 
van toepassing bl i j f t , zijn de gegevens in 
verband met hierna uitgevoerde becijfe-
ringen toch opgenomen. 
2 Tussen haakjes het verschil in procenten. 

Uit de tabel blijkt dat het maximale geïsoleerde effect op de netto 
inkomens, howel op zich zelf ingrijpend, met 6 a 6,5% binnen de marges 
blijft die in de memorie van toelichting als maximaal effect zijn aangegeven. 

2.2. WWV 

Krachtens artikel X, lid 2, wordt de grens voor wat betreft de WWV 
gelegd bij 90% van het voorheen op de gerechtigde van toepassing zijnde 
dagloon hetgeen per 1 januari 1984 materieel neerkomt op f 118,49. 

De geïsoleerde effecten van de maatregel voor de betrokken WWV 
uitkeringen zijn gepresenteerd in onderstaande tabel. Zoals bekend is ten 
aanzien van de WWV de vakantie-uitkering in de maanduitkering begrepen. 
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Tariefgroep 

2 3 4 

Netto maanduitkering op basis 
van: 

Min.dagloon (131,52) 1421,28 1478,27 1523,11 

90% voormalig dagloon (118,49) 1343,29 1395,29 1433,85 

Verschil 77,99 82,98 89,26 

Idem in % 5,5 5,6 5,9 

Rekening houdend met het feit dat de situatie die in de laatste kolom 
wordt geschetst zich in de praktijk niet voor kan doen, leiden ook de 
becijferingen in deze tabel tot de conclusie dat het effect van ca. 5,5% 
overeenkomt met de marges die in de memorie van toelichting op het 
wetsontwerp door het kabinet waren aangegeven. 

Tot slot van deze paragraaf zij er nogmaals op gewezen dat de berekende 
effecten maximumposities aangeven. Voor zover de eigen daglonen van de 
gerechtigden boven de gedefinieerde grenzen liggen zal de inkomensach-
teruitgang samenhangend met de in de wet van 29 december 1982 vervatte 
maatregelen geringer zijn. 

3. De wet van 29 december 1982 (Stb. 737) in relatie tot andere per 1 
januari 1984 van kracht geworden maatregelen 

In de voorgaande paragraaf is inzicht verstrekt in de geïsoleerde effecten 
van de maatregel op de netto-uitkeringen op minimumniveau voor uitke-
ringsgerechtigden krachtens de WAO en WWV voor wie de uitkering is 
aangevangen vóór 1 januari 1983. Voor een beoordeling van de inkomens-
effecten met betrekking tot die WAO- en WWV-uitkeringen van december 
1983 op januari 1984 dienen tevens enige andere per 1 januari 1984 tot 
stand gekomen (generieke) maatregelen in de beschouwing te worden 
betrokken. 

Allereerst moet worden gewezen op de met ingang van 1 januari 1984 
doorgevoerde verlaging van het minimumloon en sociale uitkeringen met 
3% en de wijzigingen die in de premiesfeer zijn aangebracht. Daarnaast 
dient ten aanzien van de WWV rekening te worden gehouden met de 
maatregel in de fiscale sfeer waarbij vanaf 1 januari 1984 het werkgevers-
aandeel in de ziekenfondswetpremie wordt meeberekend in het belastbaar 
inkomen van WWV-uitkeringsgerechtigden. 

Het totaal der effecten van de genoemde onderdelen van het pakket ten 
aanzien van het in deze notitie centraal staande WAO-dagloon van f 113,41 
onderscheidenlijk het WWV-dagloon van f 118,49 is samengebracht in 
onderstaand overzicht. Daarbij is voor de minimumdagloonmaatregel 
steeds het meest ongunstige resultaat in de berekeningen opgenomen. 
Hierdoor bevat de tabel de resultaten onder de meest extreme omstandig-
heden. 
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Gehuwde man Alleenstaande, ouder dan 34 jaar 
tariefgroep 4 (oud) tariefgroep 3 (oud) 

WAO WWV WAO WWV 

Netto-uitkeringsniveau per 
31-12-1983 

Effect in guldens t.g.v.' 

— 3% verlaging van sociale 
uitkeringen en minimumloon 

— premiestelling 1984 
— wijziging werkingssfeer 

minimumdagloonbepalingen 
— fiscale bijtell ing ZFW-premie 

Totaal effecten 

1520,44 

31,42 ( - 2 , 1 ) 
+ 34,09 (+ 2,2) 

- 100,73 6,6) 

1520,51 

31,41 ( - 2,1) -
34,01 (+ 2,2) + 

89,26 ( - 5,9) -
24,48 ( - 1,6) 

1435,93 

27,71 ( - 1,9) 
38,22 (+ 2,6) 

93,77 ( - 6 , 4 ) 

1468,73 

27,73 ( - 1,9) 
37,27 (+ 2,5) 

82,98 ( - 5,6) 
27,09 ( - 1,8) 

98,06 | - 6,5) 111,14 ( - 7,4! 83,26 5,7) 100,53 ( - 6 , 8 ) 

1 Tussen haakjes het effect in procenten. 

Zoals uit de gegevens van de tabel blijkt, wordt de 3%-korting meer dan 
gecompenseerd door de verlagingen die in de premiesfeer zijn aange-
bracht. Door dit gecombineerde effect worden de gevolgen van de wijziging 
van de werkingssfeer van het minimumdagloon met name voor alleenstaan-
den nog enigszins gemitigeerd. De WWV-gerechtigden ondervinden voorts 
een negatief effect op hun netto uitkering als gevolg van de fiscale bijtelling 
van de ZFW-premie. 

Naast de in het voorgaande opgesomde maatregelen dient de aandacht 
te worden gevestigd op de wijziging van de indeling in tariefgroepen in de 
inkomsten- en loonbelasting; de wet tweeverdieners. De effecten van deze 
maatregel verschillen naargelang de persoonlijke omstandigheden. Voor 
alleenstaanden heeft de belastingmaatregel geen gevolgen. Hetzelfde geldt 
ten aanzien van gehuwden waarbij het inkomen uitsluitend dan wel 
nagenoeg uitsluitend door één van beide partners wordt verdiend. Voor 
zover effecten optreden, hangen deze samen met de omstandigheid dat 
binnen het samenlevingsverband sprake is van partners die beiden in meer 
of minder mate inkomen genieten. Daarbij is het kenmerkend voor de 
belastingmaatregel dat de effecten voor de partners over het algemeen 
tegengesteld zijn aan elkaar. Het saldo van de effecten geeft derhalve het 
effect van de maatregel weer voor het gezinsinkomen. Of en in welke mate, 
dit saldo positief of negatief is hangt af van de verhouding tussen de 
inkomens van de partners die het samenlevingsverband vormen. 

Onder de veronderstelling dat zich geen wijzigingen in de overige 
persoonlijke omstandigheden hebben voorgedaan die tot een wijziging in 
de tariefgroep-indeling aanleiding zouden kunnen geven (bij voorbeeld 
huwelijk) kunnen de mogelijke effecten van de herindeling in tariefgroepen 
op de netto maanduitkeringen afgeleid van de in deze notitie centraal 
staande daglonen van f 113,41 (WAO) en f 118,49 (WWV) als volgt worden 
samengevat: 

WAO dagloon f 113,41 

Van oude 
tariefgroep 

Naar nieuwe tariefgroep 

III of IV 

109,18 — 
0 — 

61,61 0 
100,32 - 38,71 
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WWV dagloon f 118,49 

Van oude Naar nieuwe tariefgroep 
tariefgroep 

I I I of IV 

1 113,31 
2 0 
3 - 57,20 0 
4 - 98,37 - 41,17 

Voor een juiste beoordeling van de gevolgen voor het gezamenlijk 
inkomen van de partners is het noodzakelijk tevens de gevolgen in de 
beschouwing te betrekken die zich in voorkomende gevallen bij de partner, 
voor zover aanwezig, voordoen. Deze zijn, behalve van de burgerlijke staat, 
mede afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de partner. Om de 
gedachten te bepalen zijn de effecten van de belastingmaatregel op het 
inkomen van de partner in onderstaande tabel opgenomen, uitgaande van 
de veronderstelling dat de partner het wettelijk minimumloon verdient. 

Effect in guldens van de belastingmaatregel op het inkomen van de 
partner die het wettelijk minimumloon verdient: 

Van oude tarief- Naar nieuwe tariefgroep partner 
groep partner — — 

I II I I I of IV 

4 - 108,28 
2 0 
3 - 67,98 0 
1 11 2,80 

Confrontatie van deze tabel met de twee voorgaande geeft enig inzicht in 
de uitwerking van de wet tweeverdieners op het totale gezinsinkomen. Ter 
beoordeling van de inkomenseffecten op het gezamenlijk inkomen van de 
partners kunnen de bedragen vermeld op de corresponderende regels van 
elk van de twee voorgaande tabellen met die van deze tabel gesaldeerd 
worden. Zo wordt het inkomensverlies van f 100,32 dat optreedt bij de 
WAO-gerechtigde die van tariefgroep 4 naar tariefgroep I wordt ingedeeld 
volledig gecompenseerd door de inkomensvooruitgang van f 112,80 die 
optreedt bij de partner die tegelijkertijd van tariefgroep 1 (oud) overgaat 
naar tariefgroep I. (nieuw). Omgekeerd wordt de vooruitgang voor de 
WAO-gerechtigde gehuwde vrouw van f 109,18 grotendeels teniet gedaan 
door het negatieve effect voor de man van f 108,28 vanwege de omstandig-
heid dat deze naar een ongunstiger tariefgroep muteert. 

Bij de gehanteerde veronderstelling met betrekking tot het inkomen van 
de partner, zullen zowel de WAO/WWV gerechtigde als de partner in 
tariefgroep I worden ingedeeld. De op basis hiervan mogelijke combinaties 
van de wijzigingen in de tariefgroepindeling van de WAO-gerechtigde 
onderscheidenlijk de partner, alsmede de effecten hiervan op het gezamenlijk 
inkomen van het samenlevingsverband, worden gepresenteerd in de 
navolgende tabel. Ten aanzien van de WWV-gerechtigde is een zelfde 
opstelling mogelijk. 

Effecten op het gezamenlijk inkomen uit hoofde van de wet tweeverdieners bij een 
WAO dagloon van f 113,41 en een inkomen van de partner ter grootte van het 
minimumloon 

Herindeling in tariefgroep Herindeling in tariefgroep voor de verdienende partner 
voor de WAO-gerechtigde van/naar 
van/naar 

4 : l 3 : l 2 : l 1 : 1 

I 0,90 - -
I - - 67,98 0 
I - - 129,59 - 61,61 
I - 12,48 
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Met nadruk zij erop gewezen dat het hier gepresenteerde materiaal 
vooral tot doel heeft de richting aan te geven waarin de effecten zich 
bewegen. Zoals eerder gesteld werken die in het algemeen tegengesteld 
aan elkaar en daarmee matigend. Afhankelijk van de veronderstelde 
inkomensniveaus bij de partner kunnen de (gesaldeerde) effecten op het 
gezinsinkomen verschillen. Ter nadere adstructie zijn in de bijlage een 
vijftal casus-posities uitgewerkt. 

Tot slot merk ik nog op dat in de voorgaande beschouwing geen rekening 
is gehouden met de inkomenseffecten van maatregelen die per individu 
verschillen, zoals ombuigingen in de sfeer van de AAW-voorzieningen. 
Dergelijke maatregelen zijn dermate individu gericht dat deze bezwaarlijk 
in een algemeen beeld kunnen worden opgenomen. Voor een overzicht 
van deze maatregelen zij verwezen naar mijn brief van 12 december 1983 
betreffende de gecumuleerde inkomenseffecten voor gehandicapten 
(Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18100 hoofdstuk XV, nr. 28). 

4. Conclusies 

De voornaamste conclusies die op basis van de voorgaande becijferingen 
kunnen worden getrokken, zijn als volgt samen te vatten. 

- de netto-inkomensmutaties die uit hoofde van de specifieke maatregel 
neergelegd in de wet van 29 december 1982 (stb 737) resulteren, blijven, 
vanwege de in die wet neergelegde overgangsregeling voor op 1 januari 
1983 reeds bestaande gevallen, beperkt tot maximaal 5,5% a 6,5%. 

- deze effecten blijven daarmee binnen de marges die in de memorie 
van toelichting bij die wet zijn aangegeven. 

- de negatieve effecten van de korting per 1 januari met 3% op het 
minimumloon en de sociale uitkeringen worden grosso modo gecompen-
seerd door de positieve effecten, samenhangend met de lagere premiestel-
ling voor 1984. 

- van de per 1 januari 1984 getroffen generieke maatregelen in de fiscale 
sfeer kan een sterk cumulerende werking uitgaan op het netto-inkomen van 
de uitkeringsgerechtigde, voorzover sprake is van een samenlevingsverband 
waarbij naast de uitkering nog inkomen door de partner wordt genoten. 
Daar staat echter tegenover dat diezelfde fiscale maatregelen tot gevolg 
hebben dat voor de partner in het algemeen een inkomensvooruitgang zal 
resulteren die voornoemde verslechtering in belangrijke mate mitigeert. 
Het gezamenlijke inkomen van de partners kan zelfs als gevolg van de wet 
tweeverdieners in netto termen toenemen. De mate waarin het gezinsinko-
men als gevolg van de belastingmaatregel muteert is mede afhankelijk van 
de verhouding tussen de inkomens van de partners. 
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BIJLAGE Casusposities ter berekening van de effecten van de wet tweeverdieners 
op het gezamenlijk inkomen van partners in een samenlevingsverband 

Ter bepaling van het effect van de belastingmaatregel tweeverdieners op 
het gezamenlijke inkomen van partners die een samenlevingsverband 
vormen, is in de notitie uitgegaan van bepaalde vooronderstellingen die de 
uitkomst beïnvloeden. Het betreft vooral de aanname die met betrekking 
tot de hoogte van het inkomen van de partner is gemaakt. 

Ter completering van het beeld is hierna aan de hand van een vijftal 
casusposities onderzocht wat de invloed is van verschillende veronderstel-
lingen ten aanzien van de inkomsten van de partner. Uit de tabel die de 
neerslag vormt van de berekeningen blijkt dat de effecten van de belasting-
maatregel in het algemeen tegengesteld zijn voor de netto inkomens van 
de partners binnen het samenlevingsverband. Een uitzondering hierop 
wordt gevormd in de situatie waarin sprake is van ongehuwd samenwo-
nenden die beiden bij aanvang van het kalenderjaar 34 jaar of ouder zijn en 
beiden meer dan f7662 per jaar verdienen (casus 5). In dit geval resulteert 
voor beide partners een verslechtering van de netto-inkomenspositie als 
gevolg van de wet tweeverdieners. 

De navolgende casusposities zijn onderzocht: 
1. de WAO-gerechtigde met het dagloon van f 113,41 is een gehuwde 

man. De partner verdient een inkomen van f500 per maand ofwel f6450 
(incl. vakantie-uitkering) per jaar. Als gevolg hiervan gaat de man als 
bijna-alleenverdiener over van tariefgroep 4 naar tariefgroep II, de partner 
van tariefgroep 1 naar tariefgroep I. 

2. de partner verdient f700 per maand (9030 per jaar). In dit geval gaat 
de man als tweeverdieners over van tariefgroep 4 naar tariefgroep I, de 
vrouw van tariefgroep 1 naar tariefgroep I. 

3. de partner verdient het wettelijk minimumloon, hetgeen inhoudt dat 
haar inkomen groter is dan dat van de WAO-gerechtigde man. De herindeling 
naar tariefgroepen geschiedt overeenkomstig casuspositie 2. 

4. de WAO-gerechtigde is een gehuwde vrouw. De man verdient het 
minimumloon. De vrouw wordt van tariefgroep 1 ingedeeld in tariefgroep I, 
de partner van tariefgroep 4 in tariefgroep I. 

5. de gerechtigde is een ongehuwd samenwonende, ouder dan 35 jaar. 
De partner, eveneens ouder dan 35 jaar, verdient het minimuloon. 
Beiden worden van tariefgroep 3 ingedeeld in tariefgroep I. 

De effecten van de tweeverdienersmaatregel op het gezamenlijke 
netto-inkomen zijn in de navolgende tabel opgenomen. 

Effecten voor de gerechtigde 

casuspositie tariefgroep 
van/naar 

mutatie 
netto inkomen' 

Effecten voor de partner 

casuspositie 

Effect gezamenlijk 
inkomen 

tariefgroep van/naar 

2 : I 1 : I 1 : I 4 : I 3 : I 

38,71 
100,32 
100,32 
109,18 
61,61 

34 
62,83 

112,80 
108,28 

67,98 

4,71 
- 37,49 

12,48 
0.90 

- 129,59 

Zie tevens de tabel op blz. 7. 
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